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RESUMO 

 

 

O estudo do campo térmico urbano tem recebido cada vez mais atenção, no Brasil, 

principalmente devido a intensificação da urbanização pós década de 1960, e mais recentemente 

a escalada desse processo nas cidades de médio porte. Porto Velho/RO, como centro regional, 

e decorrente das políticas desenvolvimentistas, experimentou um crescimento e adensamento 

de sua mancha urbana, principalmente pós-início do século XXI. Logo, emergiu a necessidade 

de se investigar a variação da temperatura do ar nesta cidade, diuturna e sazonalmente, bem 

como sua relação com as atividades antropogênicas. O método de análise é do tipo dedutivo 

com fundamentação na Análise Rítmica e no Sistema do Clima Urbano de Monteiro (1971). A 

pesquisa foi dividida em quatro etapas de trabalho: a) Análise Rítmica dos sistemas 

atmosféricos, durante as estações climáticas entre setembro de 2017 a outubro de 2018; b) 

Transectos Móveis para coleta de temperatura do ar das 8 às 9 horas, das 14 às 15 horas e das 

20 às 21 horas, durante o mesmo período da análise rítmica; c) Uso do sensoriamento remoto 

na aquisição e no tratamento de imagens do satélite Landsat 8 (OLI/TIRS), obtendo valores de 

temperatura de superfície em ºC e do índice de vegetação melhorada (EVI); e, d) Tratamento 

dos dados por meio de estatística descritiva e análise de correlação. Os resultados do ritmo 

climático demonstraram que, no “inverno amazônico”, os sistemas atmosféricos mais atuantes 

foram: a massa de ar equatorial continental (mEc), a Alta da Bolívia (AB), a Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e os Jatos de Baixos Níveis (JBN) que, somados as 

convecções do local, promoveram os maiores índices de pluviosidade, nebulosidade e umidade. 

No “verão amazônico”, a chegada dos sistemas frontais foi responsável pela queda brusca da 

umidade e da temperatura do ar, em conjunto. A ação da massa tropical atlântica (mTa) inibiu 

a formação de nuvens, resultando na maior radiação solar sobre os objetos urbanos. Os meses 

de abril e outubro apresentaram comportamento, respectivamente, similar ao “inverno 

amazônico” e “verão amazônico”. Em relação à variação espacial do campo térmico diário, 

monitorados pelos transectos móveis, observou-se a existência de uma ilha de calor atmosférica 

de baixa a moderada intensidades: pela manhã esteve concentrada na porção leste, à tarde, na 

maioria das estações, a noroeste, e, à noite, um espraiamento de noroeste para sudeste da cidade 

de Porto Velho/RO, com maiores temperaturas médias do ar no “verão amazônico” entre 35,0ºC 

e 35,7ºC. A correlação entre a temperatura do ar e os fatores naturais e antrópicos, investigados 

por esta pesquisa, revelou: que a maior interdependência ocorreu com a umidade relativa do ar; 

que o relacionamento com altitude foi sempre muito fraco e, na maioria das vezes, não 

significativo; e, que as variáveis antrópicas tiveram correlacionamento mais perceptível no 

período noturno do “verão amazônico”, fato relacionado com a atuação dos sistemas 

atmosféricos que, nesta estação, provocaram a ausência de nebulosidade e, portanto, aumento 

do calor irradiado utilizado para o aquecimento do ar. Assim, constata-se a existência de 

variação espacial térmica diária e sazonal relacionada aos graus de insolação e condicionantes 

geourbanos que, por sua vez, são potencializados principalmente pelos sistemas atmosféricos 

atuantes no “verão amazônico”. 

 

Palavras-chave: Análise Rítmica; Ilha de Calor Atmosférica; Transectos Móveis. 

 

 



 

 
 
 

ABSTRACT 

 

 

The study of thematic field has gained increasing attention in Brazil, mainly due to an increasing 

of urbanization after the 1960s, and more recently the escalation of this process in medium-

sized cities. Porto Velho, as a regional center, and due to developmental policies, experienced 

a growth and densification of its urban spot, especially after the beginning of the 21st century. 

Soon emerges the need of investigate the variation of air temperature in this city, continuously 

and seasonally, as well as its relationship with anthropogenic activities. The analysis method is 

a deductive type with substantiation in Rhythmic Analysis and on Monteiro Urban Climate 

System (1971). The research was divided into four work stages: a) Rhythmic Analysis of 

atmospheric systems during the seasons between September 2017 to October 2018; b) Mobile 

Transects for collection of air temperature from 8am to 9am, from 2pm to 3pm and from 8pm 

to 9pm during the same period of Rhythmic Analysis; c) the use of remote sensing in the 

acquisition and treatment of Landsat 8 (Operational Land Imager - OLI/ Thermal Infrared 

Sensor - TIRS) satellite images and obtaining surface temperature values in ºC and the 

Enhanced Vegetation Index (EVI); d) data treatment through descriptive statistics and 

correlation analysis. The results of the climatic rhythm showed that in the "Amazonian winter", 

the most active atmospheric systems were: Equatorial Continental air mass (mEc), high of 

Bolivia, South Atlantic Convergence Zone, low level jets which added to the convections of 

the place, promoted the highest rates of rainfall, cloudiness and humidity. In the "Amazonian 

summer", the arrival of frontal systems was responsible for the sudden drop in humidity and air 

temperature together. The action of the Atlantic Tropical Mass (mTa) inhibited the clouds 

formation and resulted in greater solar radiation on urban objects. The months of April and 

October presented behaviour, respectively, similar to the "Amazonian winter" and the 

"Amazonian summer". In relation to spatial variation of the daily thermal field, monitored by 

the mobile transects, it was observed the existence of an atmospheric heat island of low to 

moderate intensity, in the morning this was concentrated in the eastern portion, in the afternoon, 

in most stations in the northwest, and in the evening a spread from northwest to southeast of 

Porto Velho city, state of Rondonia, with higher average air temperatures in the "Amazonian 

summer", between 35,0°C and 35,7°C. The correlation between air temperature and natural and 

anthropic factors, investigated by this research, revealed: the greater interdependence occurred 

with the relative air humidity; that the relationship with altitude was always very weak and, in 

most cases, not significant; that the anthropic variables had a more perceptible correlation in 

the nocturnal period of the "Amazonian summer", fact related to atmospheric systems 

performance, which in this season, caused the absence of cloudiness and, therefore, increase of 

irradiated heat used for the air warming. So, it is verified the existence of daily and seasonal 

thermal spatial variation related to the degrees of insolation and urban geo conditioners, which, 

in turn, are potentialized mainly by the atmospheric systems operating in the "Amazonian 

summer". 

 

Key-words: Rhythmic Analysis; Island of Atmospheric Heat; Mobile Transects. 
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1.1 Problemática 

 

O homem sempre buscou alterar o ambiente natural em virtude de suas necessidades 

sociais; essas alterações, por vezes, são as causas de muitos problemas ambientais, 

principalmente no meio urbano (DUARTE, 2000). Nesta perspectiva, a cidade tem se 

configurado como grande modificadora do clima, em escalas que variam de metros a milhares 

de quilômetros. O aumento do tráfego veicular, as indústrias e as usinas hidroelétricas e 

termoelétricas, somados ao incremento da construção civil, do asfaltamento de ruas e da 

redução de áreas verdes contribuem para a formação de um clima peculiar e até prejudicial aos 

próprios citadinos. 

Os problemas ocasionados ao clima, decorrentes do desordenado processo de 

urbanização, são variados, dentre eles: a inversão térmica, poluição do ar e as ilhas de calor. No 

Brasil, consoante a política de industrialização de Vargas, as políticas desenvolvimentistas e de 

interiorização de Juscelino Kubitschek, o Projeto de Integração Nacional (PIN) e, mais 

recentemente, o avanço desenvolvimentista sobre as cidades médias conduzidas pelo Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC), a urbanização ocorreu, quase sempre, de maneira 

acelerada sem respeitar o limite de resiliência do meio ecológico, bem como acompanhada de 

um intenso processo migratório, fruto de êxodo rural (SANTOS, 2013). 

As anomalias térmicas, como as ilhas de calor, identificadas outrora nas metrópoles 

nacionais têm-se detectado para outras cidades de médio porte. No caso da Amazônia, onde 

naturalmente as temperaturas são elevadas durante o ano por conta de sua posição geográfica – 

ou seja, próxima à linha do Equador –, a radiação solar é somada aos adensamentos urbanos. 

São exemplos destas condicionantes os trabalhos de Corrêa et al. (2016) e de Castro (2009), 

que constataram um cenário favorável ao surgimento de ilhas de calor nas cidades de Belém e 

Manaus, bem como os trabalhos de Tejas et al. (2012; 2017), Querino (2017) e Lasmar (2018) 

que demonstraram indícios de anomalias térmicas provocadas pelo incongruente processo de 

urbanização em relação a capacidade de suporte do meio ecológico porto-velhense. 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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1.2 Justificativa 

 

A cidade de Porto Velho/RO passou por um intenso processo de ocupação e, 

consequentemente, um espraiamento de sua mancha urbana entre as décadas de 1970 a 2010. 

Segundo Nascimento, Santos e Silva (2012), o perímetro urbano desta cidade apresentava uma 

área de 17,92 Km² em 1976, chegando, em 2010, a 85,94 Km², sendo os maiores incrementos 

em suas zonas sul e leste. Entre os anos de 1980 a 2010, a população urbana saltou de 103.417 

para 391.014 habitantes, enquanto a população rural chegou a 61.089 habitantes no ano 2000; 

porém, na década seguinte, teve uma redução de 25.545 habitantes. O processo de ocupação e 

formação da cidade está relacionado aos surtos migratórios advindos dos ciclos econômicos 

locais, com vistas ao atendimento de demandas externas referentes: a construção da Estrada de 

Ferro Madeira Mamoré, a borracha, o ouro do Madeira, a cassiterita e, ainda recentemente, a 

instalação e construção de duas usinas hidroelétricas do complexo do rio Madeira (Santo 

Antônio e Jirau), obra do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. 

As modificações decorrentes desse processo de urbanização, muitas vezes sem o 

adequado planejamento, têm alterado o ambiente natural e o clima da cidade de Porto 

Velho/RO, conforme demonstraram os estudos de Tejas, Azevedo e Locatelli (2011), de Tejas 

et al. (2012; 2017), de Querino (2017) e de Lasmar (2018). Esses trabalhos evidenciaram, 

respectivamente: a) a influência de áreas verdes no comportamento higrotérmico em Porto 

Velho/RO a partir de duas unidades amostrais, em que o ponto com presença de vegetação 

apresentou temperatura do ar menor em até 5ºC em relação ao ponto com ausência de 

vegetação, e a umidade relativa do ar apresentou uma diferença de 3% a 6% entre um ponto e 

outro; b) que o comportamento interanual da temperatura do ar, entre 1982 e 2011, aumentou 

até 2ºC e a umidade relativa média do ar sofreu uma redução em quase 3%, fato este atribuído 

pelos autores como reflexo do intenso processo de urbanização; c) a variação da temperatura 

de superfície em até 10ºC entre as mesmas áreas ao longo do período de 1985 a 2011, com 

reflexos importantes sobre o conforto térmico e a saúde da população urbana; d) a variação da 

temperatura média do ar e a umidade relativa, tanto espacial como sazonalmente, ao longo da 

porção noroeste e região central de Porto Velho/RO. Assim, os locais mais próximos ao centro 

apresentaram valores de temperatura aproximadamente 3ºC acima dos próximos às áreas com 

vegetação e que, apesar de ser uma cidade horizontal, essa característica demonstrou indícios 

de ilha de calor, uma vez que a diferença encontrada entre os locais ainda permanece no período 

noturno. Os índices de conforto térmico e de desconforto humano mostraram, ainda, 
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prevalência das classes de estresse devido ao calor no período noturno; e, e) que existe forte 

relação entre o fenômeno das Ilhas de Calor Urbano, a morfologia e o desenho urbanos na 

cidade de Porto Velho/RO, em virtude dos modelos de planejamento e gestão urbanos sem a 

observância dos princípios do urbanismo bioclimático. 

Portanto, o processo de urbanização vivenciado por Porto Velho/RO, principalmente 

incentivados pelos impulsos econômicos e políticos pós década de 1970 oriundos da expansão 

da fronteira agrícola, assim como os vários trabalhos já realizados e citados anteriormente 

indicam a existência de anomalias térmicas antropogênicas para essa cidade. Faz-se, então, 

necessário um aprofundamento do estudo da variabilidade espacial, horário e sazonal do campo 

térmico, bem como a influência exercida pelos sistemas atmosféricos e os fatores antrópicos 

neste comportamento. 

 

1.3 Hipótese 

 

O presente trabalho tem como premissa de hipótese demonstrar a existência de uma 

variação espacial da temperatura do ar na escala do pedestre na cidade de Porto Velho/RO. Ao 

longo do dia, é possível que a variabilidade térmica esteja relacionada com a trajetória solar e 

com a ação dos fatores antrópicos1. Em relação as estações do ano, espera-se constatar que a 

dinâmica dos sistemas atmosféricos atuantes, principalmente, no “verão amazônico”, possa 

potencializar as consequências da ação antropogênica provocando uma maior discrepância na 

variação espacial das temperaturas do ar. 

 

1.4 Objetivos e Estrutura do Trabalho 

 

O objetivo principal desta tese doutoral é compreender a influência dos sistemas 

atmosféricos e fatores antrópicos no comportamento espacial, horário e sazonal do campo 

térmico da cidade de Porto Velho, Rondônia, Brasil, entre setembro de 2017 a outubro de 2018. 

Neste sentido, o estudo requereu diferentes escalas geográficas de análise, conforme os 

objetivos específicos: 

                                                           
1 São fatores geográficos relacionados ao meio urbano utilizados no presente trabalho, bem como, circulação de 

veículos, temperatura de superfície (materiais urbanísticos utilizados na construção civil com capacidade de 

armazenamento de calor) e índice de vegetação (desflorestamento).  
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a) analisar a dinâmica atmosférica nas estações climáticas de 2017 a 2018, por meio da 

análise rítmica; 

b) entender o comportamento espacial da temperatura do ar horária e sazonal entre 

setembro de 2017 a outubro de 2018; e, 

c) verificar a existência de correlação da variabilidade espacial, horária e sazonal dos 

registros térmicos com as variáveis naturais (altitude e umidade do ar) e antrópicas 

(circulação de veículos, temperatura de superfície e desflorestamento urbano) ao 

longo do período monitorado. 

 

A tese está dividida em cinco capítulos. O primeiro introduz a problemática, a 

justificativa, a hipótese de trabalho e os objetivos da pesquisa. O Capítulo 2 apresenta o 

referencial teórico com revisão bibliográfica relativa aos aspectos de análise rítmica, elementos 

atmosféricos e climáticos com enfoque para a Amazônia, bem como o estudo de clima urbano 

e sensoriamento remoto, além da caracterização da área de estudo, Porto Velho/RO, em seus 

aspectos histórico-territoriais e fisiográficos. O procedimento metodológico é abordado no 

Capítulo 3, subdividido em quatro etapas de trabalho, quais sejam: análise rítmica, 

comportamento da temperatura do ar, sensoriamento remoto e análises estatísticas. O Capítulo 

4 apresenta e analisa os resultados adquiridos em estações meteorológicas, dados de satélites e 

informações coletadas em campo, através de uma leitura de cartas térmicas e gráficos em 

diferentes formas de apresentações. Por fim, o Capítulo 5, a conclusão, comprova a hipótese da 

pesquisa e levanta questões para a discussão e sugestões para futuros trabalhos, fazendo uma 

relação entre os dados espaciais, ambientais e as políticas públicas como instrumento para uma 

melhor qualidade de vida na urbe de Porto Velho/RO. 
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2.1 Climatologia 

 

O tempo e o clima possuem significados distintos nas ciências que estudam a atmosfera. 

O tempo significa o estado médio da atmosfera em um determinado lugar, enquanto o clima é 

resultante de uma síntese do tempo por um período aproximado de 30 a 35 anos (AYOADE, 

2010). Sendo assim, com observações contínuas durante um longo período, o clima é 

consequência de generalizações, enquanto o tempo lida com eventos específicos. 

A climatologia integra a Geografia, diferentemente da Meteorologia que se preocupa 

com a interação dos fenômenos atmosféricos, sociedade e superfície terrestre. Desta forma, 

Steinke (2012) esclarece que a climatologia se preocupa em estudar a evolução dos fenômenos 

atmosféricos e sua espacialização, ou seja, trata-se do estudo geográfico dos climas, podendo 

ser dividida em separativa e sintética, de acordo com seus propósitos e métodos. 

A Climatologia Separativa ou Analítica tem como pioneiro Julius Hann, da Escola 

Alemã, que elaborou o primeiro manual de climatologia (Handbuch der Klimatologie), 

apresentando, de maneira geral, as bases desse ramo do saber, tais como a descrição dos climas 

regionais e as primeiras definições dos termos tempo e clima. Outro destaque desta escola é 

Köppen (1948), com sua classificação climática mundial associada à formação vegetal. A 

respeito do método climatológico analítico, Barros e Zavattini (2009) esclarecem que cada 

elemento do clima é analisado de maneira isolada, caracterizando-os em dados quantitativos. 

Na Escola Francesa, representada por Maximiliano Sorre (1951), o clima é tratado de forma 

dinâmica e integrada, passando a ser considerado uma série dos estados da atmosfera, num 

determinado local, em sucessão habitual. Essa concepção trouxe uma nova abordagem para a 

climatologia que, ao considerar os estados da atmosfera em sua totalidade, e não apenas o 

médio, englobando, ainda, toda a série desses estados, não deixa de lado os tipos excepcionais 

que as médias mascaram completamente. 

A Climatologia Sintética preocupa-se em analisar a formação e o comportamento dos 

sistemas atmosféricos e originou-se a partir da evolução da meteorologia dinâmica e da 

proposta de Sorre (1951). Destaca-se, ainda na escola francesa, Pédelaborde (1957) e sua 

proposta de método sintético das massas de ar e dos tipos de tempo, aplicado no estudo das 

bacias hidrográficas parisienses, fundamentalmente buscando analisar cada tipo de tempo a 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
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partir de seus elementos constituintes, mas sem extraí-los do conjunto, para fazê-los entrar em 

cálculos que os isolariam dos demais componentes do clima (BARROS; ZAVATTINI, 2009). 

No Brasil, França (1946), como discípulo da escola francesa, identificou as principais 

massas de ar atuantes no Sudeste Brasileiro, assim como seu dinamismo no decurso das 

estações do ano. Monteiro (1971), precursor da Escola de Climatologia Geográfica Brasileira, 

revolucionou o método de análise na climatologia dinâmica ao tratar da proposta metodológica 

denominada de Análise Rítmica, a qual consiste numa sequência ou ritmo climático de um dado 

lugar, renovando os conceitos de Sorre (1951) e de Pédelaborde (1957). 

Portanto, Monteiro (1971)2 criou um caminho para a Climatologia Sintética no Brasil 

entender o clima através de um “ritmo”, reformulando a proposta metodológica estabelecida 

por Max Sorre e por Pédelaborde no levantamento da totalidade dos tipos de tempo, conforme 

explicou Conti (2001). 

 

2.1.1 Ritmo climático 

 

A análise rítmica tem como proposta o acompanhamento do comportamento dos 

sistemas atmosféricos juntamente com os dados referentes aos montantes de precipitação, 

umidade relativa do ar e temperaturas (máximas, médias e mínimas). Assim, os estudos 

sistematizados sob o estigma da análise rítmica não requerem o emprego de longas séries 

temporais, como o caso da totalidade dos tipos de tempo de Pédelaborde, ou como no caso das 

Normas Climatológicas da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que objetivam 

representar o tempo por meio da sucessão habitual dos estados atmosféricos (ZAVATTINI, 

2015). 

O aporte teórico é desenvolvido nos anos de 1960 e 1970, momento em que o professor 

Monteiro desenvolveu a pesquisa de doutorado intitulada “A Frente Polar Atlântica e as 

Chuvas de Inverno na Vertente Sul Oriental do Brasil”, que tinha por intuito pesquisar a gênese 

das chuvas e o ritmo de sua distribuição no território paulista (MONTEIRO, 2015). Oliveira e 

Ferreira (2017) destacam o referencial ritmo climático nas obras de Monteiro, tais como: 

“Análise rítmica em Climatologia” (1971), “Análise rítmica em climatologia – problemas da 

atualidade climática em São Paulo e achegas para um programa de trabalho” (1971), “A 

                                                           
2 Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro foi docente do Departamento de Geografia da USP, Geógrafo e fundador 

da “Escola de Climatologia Brasileira”. Destaca-se, assim, sua Tese de Livre Docência defendida na USP, em 

1976, em que propôs uma Teoria sobre o Clima Urbano. 
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dinâmica climática e as chuvas no estado de São Paulo” (1973, tese) e o livro “Clima e 

Excepcionalismo” (1991), onde sintetiza os aprendizados e as reflexões que fez durante sua 

vida. 

Silva e Souza (2017) esclarecem que a metodologia de Monteiro consiste na 

interpretação do clima por um ritmo de atuação, com destaque para seus aspectos genéticos e 

dinâmicos, conferindo uma identidade geográfica à análise climatológica. Nessa perspectiva, 

este método torna-se adequado para a compreensão do comportamento climático nos distintos 

lugares espalhados pelo Brasil, uma vez que 90% do seu território encontram-se na faixa de 

instabilidades atmosféricas da zona tropical, bem como através dele é possível identificar as 

anomalias climáticas por meio da definição de quando a sucessão de tempo pode ser 

considerada habitual. 

Neste sentido, entender a sequência diária dos fenômenos atmosféricos num dado lugar 

é estabelecer uma análise a partir de dados homogêneos, ou como denominado por Monteiro 

(1991), “ano-padrão”; eles representam a proximidade de um ritmo “habitual” ou uma 

excepcionalidade que seriam as irregularidades. A respeito da estruturação dos dados em 

análise rítmica, Monteiro (1991, p. 39) explica que: 

 

a técnica “análise rítmica” consistia na montagem de um gráfico de representação 

simultânea dos elementos do clima em sua variação “diária”, acoplando a 

representação gráfica da sequência de alternância dos diferentes sistemas 

meteorológicos envolvidos na circulação secundária. 

 

Sant’Anna Neto (2015) afirma, ainda, que o paradigma do ritmo climático proposto por 

Monteiro deixa clara a distinção da perspectiva geográfica de análise do clima com relação à 

Meteorologia ou à Agronomia, respaldando-se na compreensão genética e qualitativa dos 

elementos climáticos ao nível de troposfera (camada antrópica) de interação da organização do 

espaço e do cotidiano das sociedades. 

Dada a importância da metodologia rítmica, Zavattini (2004) e Oliveira e Ferreira 

(2017) destacaram as teses e dissertações, nos anos de 1971 a 2000, quando constataram que, 

das 108 obras levantadas, 58%, ou seja, 63 delas utilizaram da análise rítmica, o que demonstra 

certa aceitação pelo paradigma proposto por Monteiro. Oliveira e Ferreira (2017) ressaltam que 

a análise rítmica pode, e vem sendo, uma metodologia aplicável, tanto em escala urbana quanto 

regional, construída em gráficos, assim como os sistemas de informação geográfica (SIG) 

auxiliam em novas oportunidades e releituras de sua obra podem ser realizadas. 

 



27 
 

 
 
 

2.1.2 Estudos sobre ritmo climático 

 

Na busca por entender o clima através de uma sequência diária e relacionar as variáveis 

meteorológicas com o espaço geográfico, destaca-se a aplicabilidade do ritmo climático em 

trabalhos como: 

 Boin (2000) que, em sua tese de Doutorado em Geociências, realizou estudos sobre 

análise ambiental, contribuiu para o entendimento dos processos erosivos, 

identificou áreas de risco à erosão e desenvolveu um método de análise ambiental 

por meio da climatologia dinâmica; 

 Silveira (2006) teve por objetivo investigar as variações diárias dos elementos 

climáticos à superfície em Maringá e suas relações com os sistemas atmosféricos 

geradores dos diferentes tipos de tempo que atuaram durante o outono e o inverno 

de 1996. Esse estudo apoiou-se na concepção dinâmica de clima e na metodologia 

da análise rítmica; 

 Ogashawara (2012) buscou avaliar o uso de diferentes ferramentas como auxílio 

para identificar diferentes tipos de tempo e compor a análise rítmica; 

 Borsato e Mendonça (2015) tiveram como objetivo quantificar e qualificar a 

espacialização temporal e a evolução dos sistemas atmosféricos para o Centro-Sul 

do Brasil, por meio da análise rítmica, a partir de quatro localidades, no mês de julho 

de 2015: Campo Mourão-PR, Cáceres-MT, Brasília-DF e Caparaó-MG; 

 Mello, Lopes e Roseghini (2017) tiveram como objetivo analisar as características 

climáticas e aplicar a análise rítmica a episódios extremos de precipitação e de 

temperatura para o município de Paranaguá, localizado no litoral do Estado do 

Paraná. Os autores concluíram que na análise rítmica realizada para quatro meses, 

no período analisado, os sistemas atmosféricos predominantes na gênese de eventos 

extremos de precipitação foram as Zonas de Convergência de Umidade (ZCOU) e 

nos eventos de temperatura elevada foi a massa tropical continental; e, 

 Oliveira e Ferreira (2017) tiveram como objetivo a construção de um gráfico de 

ritmo do sequenciamento diário das chuvas da bacia hidrográfica do Rio Preto – 

MG/RJ (ano de 2006), subsidiando a compreensão e o detalhamento da relação entre 

os sistemas atmosféricos atuantes e as chuvas na área de estudo. 
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2.2 Circulação Geral da Atmosfera 

 

A América do Sul possui uma extensão latitudinal variando de baixa a média latitudes 

(12ºN até 55ºS), o que estabelece a existência de diferentes zonas climáticas e atuações de 

distintos sistemas atmosféricos. A variação entre a região tropical e a temperada se deve ao 

movimento de rotação (eixo) e de translação (ano), enquanto que os distintos sistemas 

atmosféricos estão condicionados à formação de centros de alta e de baixa pressão. Desta 

maneira, o sol, quando aquece mais a superfície terrestre da região equatorial, facilita a ascensão 

do ar (ar quente e mais leve) e a formação de nuvens e de chuva; já os movimentos verticais do 

ar, por sua vez, são responsáveis pela formação de diferentes sistemas atmosféricos, visto que 

o ar quente ascende (baixa pressão) e desloca-se (subsidência) para uma região de alta pressão 

atmosférica (REBOITA et al., 2012) (FIGURA 01). 

 

Figura 01. Centros de alta e de baixa pressão e movimentos do ar associados para o hemisfério Sul. 

 
Fonte: Ynoue et al. (2017). 

 

Conforme explicam Reboita et al. (2012), esses movimentos descendentes nas latitudes 

médias (alta subtropical) aumentam o peso da coluna atmosférica favorecendo a formação de 

um cinturão de alta pressão em superfície, derivando os principais desertos do planeta. Os 

autores explicam, ainda, que 

 

é nesta região de alta pressão que se localizam os principais desertos do globo (Saara, 

Atacama, Kalahari e outros), pois quando o ar desce inibe os movimentos ascendentes 

na atmosfera que são fundamentais para a formação de nuvens e chuva (REBOITA et 

al., 2012, p. 36). 

 

Seguindo o exposto por Reboita et al. (2012), a parte centro-meridional da América do 

Sul tenderia à formação de áreas áridas, principalmente no quadrilátero formado pelos desertos 
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do Atacama no Chile, Namíbia e Kalahari na África e OutBack na Austrália; no entanto, a 

região não é desértica, pois a Amazônia contribui por “levar” chuvas para essa área da América, 

denominado de rios voadores3. Nobre (2014) afirma que o persistente ar úmido amazônico faz 

a curva no Acre e, durante o verão, leva quantidades generosas de vapor d’água para o 

quadrilátero afortunado, contrariando sua tendência para a aridez. 

Diferentemente das áreas de alta pressão subtropical, que causam formações desérticas, 

nas regiões de baixa a média latitudes ocorre a formação de sistemas convectivos. Assim, tais 

áreas de instabilidade são influenciadas pela Célula de Hadley, que é formada em função do 

movimento de rotação terrestre e responsável pela circulação do calor da região de baixa 

latitude para as médias latitudes através dos ventos, sob a ação da Força de Coriolis4, bem como 

circula ar frio das médias latitudes para a baixa, conforme ilustra a Figura 02. 

 

Figura 02. Representação esquemática da circulação geral da atmosfera terrestre, considerando a 

superfície terrestre homogênea. 

 
Fonte: Reboita et al. (2012). 

 

Nas regiões de baixa a média latitudes (FIGURA 03), além da atuação da Célula de 

Hadley, a convergência dos ventos alísios (nordeste e sudeste) formam uma banda de 

nebulosidade na faixa equatorial, conhecida como Zonas de Convergência Intertropical (ZCIT). 

A convergência dos ventos (leste e oeste) ocorre nas regiões de média a alta latitudes e são 

responsáveis pela formação da Frente Polar nas áreas de 60° (N/S), oriunda do encontro das 

                                                           
3 Rios aéreos ligam os ventos alísios carregados de umidade do Atlântico equatorial com os ventos sobre a grande 

floresta, até os Andes, e daí, sazonalmente, para a parte meridional da América do Sul (NOBRE, 2014). 
4 Ynoue et al. (2017) explicam que a Força de Coriolis é uma força de desvio (deflexão) causado pela rotação da 

Terra, isto é, resultante do uso de um referencial não inercial. 
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massas de ar distintas de origem subtropical/tropical e polar, ocasionando a formação de frentes 

frias. 

 

2.2.1 Elementos climáticos 

 

No continente sul-americano, a geografia bem diversificada e as características 

peculiares referentes a Circulação Geral da Atmosfera contribuem para formações 

climatológicas bastante específicas e endêmicas aos trópicos. Assim, os elementos climáticos 

são responsáveis pela dinâmica da atmosfera, em uma mútua e contínua interação com a 

superfície terrestre. Mendonça e Danni-Oliveira (2007) explicam que os elementos climáticos 

mais comuns para representar a atmosfera geográfica são pressão, temperatura e umidade, 

influenciados pela diversidade geográfica e manifestados por meio de precipitação, vento, 

nebulosidade, ondas de calor e frio, entre outros. 

A pressão atmosférica é o peso de uma coluna de ar posicionada verticalmente acima de 

uma área horizontal, com fórmula P atm=Força peso/área (SONNEMAKER, 2007). O ar 

atmosférico tem peso e, portanto, em qualquer ponto na superfície está sujeito a uma pressão 

correspondente ao peso da coluna de ar que lhe fica sobreposta (TORRES; MACHADO, 2012): 

nas áreas de menor pressão denomina-se de baixa pressão (BP), conhecidas como ciclones, e 

são associadas ao mau tempo, enquanto que em áreas onde a pressão é maior denomina-se alta 

pressão (AP) ou anticiclone e, geralmente, estão associados a bom tempo. 

A pressão atmosférica sofre variações de acordo com a temperatura, densidade, altitude, 

umidade, período do dia (variação), latitude e condições meteorológicas; a esse respeito, 

Sonnemaker (2007, p. 28) afirma: 

 

Quanto maior a temperatura, menor a pressão em um nível considerado. 

Quanto maior a densidade do ar, maior será a pressão. 

A pressão diminui com o aumento da altitude. 

Quanto maior a umidade do ar, menor será a pressão. 

Quanto maior a latitude, maior a pressão (aceleração da gravidade diminui no sentido 

do Equador). 

A pressão atmosférica atinge dois valores máximos e dois mínimos ao dia: máximos 

às 10h e 22h (local) e mínimos às 04h e 16h (local), essa oscilação é resultado da 

atração gravitacional da lua. 

A variação dinâmica é ocasionada por sistema frontal. 

 

Os centros de pressão ocorrem em função da Temperatura, a qual é uma palavra derivada 

do Latim e é explicada pela Física como uma grandeza termodinâmica intensiva comum a todos 

os corpos que estão em equilíbrio térmico (PÉCORA; SILVA, 2005). Desse modo, é 
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reconhecida como a agitação das partículas de um corpo, ou seja, o nível de calor existente em 

um corpo em um dado ambiente e, quanto maior for o deslocamento das moléculas, maior será 

a temperatura. 

Vários são os fatores que influenciam a distribuição de temperatura sobre a superfície, 

como a quantidade de insolação recebida, a natureza da superfície, a distância dos corpos 

hídricos, o relevo, os ventos e as correntes oceânicas. Desta forma, uma das formas de se estudar 

a temperatura na climatologia é pelo Balanço de Radiação, ou seja, o registro da diferença entre 

o recebimento e a devolução de radiação pela superfície, variando ao longo do dia ou do ano, o 

que propicia as variações diárias e anuais na temperatura do solo e do ar. Acerca disso, Tubelis 

e Nascimento (1984) explicam que: 

i. A variação diária da temperatura do ar acontece quando o ar aquecido na superfície 

expande-se e eleva-se, substituindo por um ar de maior densidade, tornando-se frio 

e logo tendendo a se acamar para uma nova inversão no dia seguinte; 

ii. Quanto à variação anual, esta resulta do curso anual da radiação solar global, em 

consequência do movimento anual aparente do sol ao redor da Terra. 

A natureza de superfície é importante, pois determinará os valores de albedo e do calor 

específico; assim, quanto menor o albedo, maior a absorção do raio solar, maior o aquecimento 

e, consequentemente, maior irradiação de calor. Para o calor específico, Ayoade (2010) explica 

que se esse for alto, maior a energia terá que ser absorvida por uma dada superfície para 

aumentar sua temperatura, por exemplo: a água absorve cinco vezes mais calor a fim de 

aumentar a sua temperatura em quantidade igual ao do aumento do solo. 

Em relação à distância dos corpos hídricos, a temperatura do ar sofre diferenças pelas 

características térmicas da superfície continental e hídrica, uma vez que a superfície continental 

se aquece e se resfria muito rápido, enquanto que, na superfície hídrica, o processo é mais lento. 

Segundo Ayoade (2010), a distância dos corpos hídricos seria um dos fatores que explicaria o 

fato de que no Hemisfério Norte os verões são mais quentes e os invernos são mais rigorosos, 

pois a área continental, sem a presença de corpos hídricos, é maior do que no Hemisfério Sul. 

O fator relevo tem efeito atenuador sobre a temperatura porque, normalmente, a 

temperatura do ar diminui com a altitude, por exemplo, 100 metros de elevação representam 

uma diminuição de aproximado 0,6°C na temperatura do ar (AYOADE, 2010). Sendo assim, as 

diferentes inclinações do terreno em superfície terrestre irão influenciar a temperatura devido a 

direção que uma dada vertente está voltada, pois algumas estão mais expostas ao sol que outras 

(AYOADE, 2010). 
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Os ventos e as correntes oceânicas têm efeito na temperatura do ar pelo fato de 

transportarem ou transmitirem o calor por seus movimentos horizontais de advecção 

(AYOADE, 2010). Conforme Torres e Machado (2012), os ventos são gerados a partir da 

existência de diferentes pressões, além sofrerem influência do movimento de rotação da Terra, 

da força centrífuga ao seu movimento e do atrito com a superfície terrestre. Os ventos, então, 

deslocam-se das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão, mantendo características 

próprias da atmosfera que se origina; quando o ar está quente, fica leve e ascende dando lugar 

a outro ar, geralmente de características mais frias. Destacam-se os ventos alísios oriundos das 

regiões de médias latitudes (30º N – S), no qual a alta pressão nesses níveis dispersa os ventos 

para a região de baixa latitude (0° – Equador), de baixa pressão atmosférica. Assim, quando os 

ventos alísios de Nordeste e Sudeste convergem para a região equatorial, formam a Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT). 

A umidade é o termo mais usual para caracterizar a presença de vapor d’água na 

atmosfera, fornecido, principalmente, pela evaporação, sendo que essa componente tem forte 

influência no tempo e no clima por dar origem a precipitação e absorção da radiação solar, 

promovendo, desta maneira, o fator de sensação térmica. 

O processo de evaporação faz parte do ciclo hidrológico, que representa o movimento 

da água no meio físico em três estados: o sólido, o líquido e o gasoso. Sonnemaker (2007) 

destaca que a água que sai da hidrosfera (oceanos, rios) vai para a atmosfera em forma de vapor; 

com o resfriamento desse vapor d’água na atmosfera, há a saturação e a consequente 

condensação em forma de nuvem e, havendo a presença de núcleos de condensação, gera a 

precipitação em estado líquido (chuva ou chuvisco) ou sólido (granizo e neve). Assim, a água 

retorna à hidrosfera completando o seu ciclo. A umidade relativa do ar comumente utilizada é 

o grau de saturação do ar (%), a qual é inversamente proporcional à temperatura do ar, uma vez 

que é esta quem controla o teor de umidade máxima presente em um volume de ar, sendo que 

a sua medição acontece por psicrômetros e higrômetros. 

As nuvens são compostas por gotículas de água e impurezas no ar e o processo de 

condensação ocorre pelo resfriamento adiabático, no qual uma parcela do ar quente ascende e, 

ao se elevar, a pressão atmosférica diminui. Então, a pressão dessa parcela se ajusta com a 

pressão ao seu redor, aumentando seu volume e, ao se expandir, a temperatura dentro da parcela 

diminui (YNOUE et al., 2017). Portanto, a diminuição dessa temperatura irá atingir o ponto de 

orvalho e, logo, o estado de saturação e o vapor d’água poderão passar para o estado líquido ou 

sólido. Desta forma, se os movimentos ascensionais forem intensos, podem atingir até mais de 
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18 km de altitude na zona equatorial e gerar nuvens da família Cumulus, e se a ascensão for 

lenta e gradual, podem formar nuvens conhecidas como Stratus, Altostratus e as Cirrus 

(MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007). Na Figura 03 é apresentada a classificação de 

nuvens em seus variados formatos, tamanhos e ocorrências em alturas diferentes. 

 

Figura 03. Classificação de nuvens por altitude. 

 
Fonte: Ynoue et al. (2017). 

 

O conjunto de nuvens no céu, num dado lugar, forma a característica meteorológica de 

nebulosidade e, ao se observar esse céu, determina-se a fração de cobertura de nuvens. 

Conforme Torres e Machado (2012), a fração é dada em décimos (1/10) e, ao transformar para 

mensagem sinótica, é dada em oitavos (oktas), com um auxílio de uma tabela de conversão de 

1/8 e 8/8 (nesse último caso, o céu está totalmente encoberto). No presente estudo, na etapa de 

análise rítmica utilizou-se a classificação em oktas (FIGURA 04). 
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Figura 04. Símbolos da cobertura do céu em oitavos. 

 
Fonte: Adaptado de pelo autor a partir de Buchdahl (2002). 

 

 

Mendonça e Danni-Oliveira (2007) esclarecem que, ao analisar a nebulosidade, é 

importante refletir que diminui as amplitudes térmicas diárias e sua ação bloqueadora à perda 

das radiações de ondas longas na troposfera, produzindo um discreto padrão na distribuição da 

temperatura do ar. 

Quanto ao parâmetro climático de precipitação, essa é originada por meio da 

condensação, da colisão e da coalescência. A formação de gotículas de nuvem inicia-se pelo 

resfriamento adiabático, levando à saturação e à condensação do vapor d’água inicialmente 

sobre os núcleos de condensação e, em seguida, sobre a própria gotícula de nuvem (YNOUE et 

al., 2017); esse processo, no entanto, ainda não é suficiente para precipitar. Para ocorrer o 

crescimento das gotículas de nuvem, faz-se necessária a colisão entre as gotas maiores que 

caem com as menores, e se aglutinam formando uma gota maior, processo denominado de 

coalescência. 

Neste sentido, existem os tipos de chuvas que são classificados da seguinte maneira por 

Ayoade (2010) e por Mendonça e Danni-Oliveira (2007): orográficas (ocorrem em regiões que 

apresentam variações de altitude devido a elevação do ar úmido sobre o terreno, que abrange o 

ano todo ou em qualquer época); a convectiva (localiza-se na época do ano onde se tem maior 

ganho de energia e, geralmente, a precipitação é mais intensa e curta quanto a duração, sendo 

acompanhada de trovões); e, a frontal (concentra-se no período do ano de maior ocorrência de 

massas de ar do tipo polar, geralmente intensa, contínua e afeta áreas extensas, sendo que sua 

duração é mais prolongada – dura de 6 a 12 horas). 
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2.3 Atuação dos Sistemas Atmosféricos na Amazônia Meridional 

 

A Bacia Amazônica se formou numa sequência de eventos geológicos iniciada há mais 

de 420 milhões de anos, na era Paleozoica, segundo referem Conti e Furlan (2008). Esses 

autores explicam que o escudo das Guianas e o escudo brasileiro delimitavam a antiga bacia, 

que antes da formação dos Andes e da separação da África fluía para o oeste. Com a deriva 

continental e o soerguimento dos Andes, já no período Terciário, inverteu-se a direção dos 

cursos d’água para o leste, e os grandes lagos, outrora existentes, foram preenchidos por 

sedimentos ao longo do tempo. Deste modo, a geologia Amazônica é o que restou de um mar, 

um profundo golfo, que hoje ainda revela sedimentos marinhos, afloramento de suítes 

cristalinas intemperizadas e os sedimentos aluvionares recentes e do Terciário (BRANCO, 

2004). 

Assim, a formação histórica geológica da Amazônia originou uma Floresta Tropical que 

representa 2/3 das florestas do mundo. No Brasil, a denominada Amazônia Legal corresponde 

a 60% do território nacional; essa região é coberta, sobretudo, por Floresta e formações 

diversas, e por isso é classificada como um grande domínio ecológico que possui papel 

fundamental sobre a circulação atmosférica e a precipitação regional. 

A atividade convectiva na Amazônia é um importante mecanismo de aquecimento da 

atmosfera tropical, e sua variação, em termos de intensidade e posição, possui um papel 

fundamental na determinação do tempo e do clima desta região. Então, a liberação de calor 

latente na época chuvosa é tipicamente de 2,5°K x dia-1, o equivalente a uma precipitação de 

10 mm x dia-1 (FIGUEROA; NOBRE, 1990; FISCH; MARENGO; NOBRE, 1998); logo, um 

dos elementos climáticos mais importantes para a compreensão da dinâmica climática desta 

região é a precipitação. 

Em Rondônia, o período de chuvas é compreendido entre novembro e março, com 340,5 

mm (dezembro), e o de estiagem entre os meses de maio e setembro, com 22,9 mm em julho, 

ao passo que os meses de abril e outubro são considerados de transição entre o período chuvoso 

e o seco (FISCH; MARENGO; NOBRE, 1998; TEJAS et al., 2012). 

 

2.3.1 Alta da Bolívia (AB) 

 

Os maiores índices pluviométricos encontrados nos meses de dezembro, janeiro e 

fevereiro, conforme Fisch, Marengo e Nobre (1998), estão condicionados à atuação de uma 
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área de alta pressão, conhecido como Alta da Bolívia (AB). Esse fenômeno ocorre pelo 

aquecimento na média troposfera, que contribui para a liberação de calor latente e sensível sobre 

o altiplano boliviano em alto nível (200 hPa), formando, assim, um anticiclone em altos níveis 

que é responsável pelos totais pluviométricos no período da estação chuvosa (CARVALHO, 

1989; SANTOS E BUCHMANN, 2010), conforme demonstrado na Figura 05. 

 

Figura 05. Carta sinótica de 250 hPa da 00 UTC do dia 17/12/2017, com destaque para a Alta da 

Bolívia. 

 
Fonte: CPTEC/INPE (2017). 

 

2.3.2 Massa Equatorial Continental (mEc) 

 

Outro fator climático inerente à dinâmica climática da Amazônia é a massa de ar 

derivada das condições ambientais da região. Trata-se da massa de ar equatorial continental 

(mEc) que possui como principal característica a alta umidade, diferentemente da massa 

tropical continental que é seca. Todavia, também diferente das demais massas de ar atuantes no 

Brasil, as características da mEc decorrem da presença da floresta exuberante e dos rios 

caudalosos amazônicos. Tais fatores, aliados à posição geográfica no globo e à incidência solar 

na região decorrente dessa, além da evapotranspiração e da ação dos ventos alísios de Nordeste 

– responsáveis por trazer a umidade do Oceano Atlântico –, favorecem a formação de um clima 

quente e úmido (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007). 

AB 
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A atuação da mEc é marcada por uma forte convecção no seu interior, que provoca 

condensação do vapor de água, nebulosidade constante e chuvas abundantes. Em relação a sua 

ação sazonal, ela é mais desenvolvida no verão do Hemisfério Sul e domina grande parte do 

território nacional, expandindo-se até as regiões Sudeste, Centro-Oeste e interior do Nordeste. 

Já no inverno do Hemisfério Sul (HS), a mEc fica reduzida e atua somente nas áreas noroestes 

da Amazônia (LUCAS, 2007). 

 

2.3.3 Cavado 

 

De acordo com Pegorim (2016), o cavado é o nome técnico que se dá a uma região na 

atmosfera onde ocorre uma ondulação do fluxo de ventos no sentido horário no Hemisfério Sul 

e onde há, também, uma tendência à queda da pressão atmosférica (FIGURA 06). 

 

Figura 06. Ilustração da formação de um cavado. 

 
Fonte: Pegorim (2016). 

 

2.3.4 Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) 

 

Outro sistema de circulação relevante de escala sinótica (2.000 km de altitude) é a Zona 

de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). É um fenômeno atmosférico típico de verão que 

produz altos índices pluviométricos, formando uma faixa de nebulosidade do sul da região 

Amazônica até o Atlântico Sul-central, com duração mínima de quatro dias, podendo persistir 

por até 10 dias. Segundo Escobar (2014), existem três situações de circulação atmosférica para 

a ocorrência da ZCAS, quais sejam: o primeiro está associado a eventos ciclogenéticos no 

oceano Atlântico Sul; o segundo modo está relacionado ao avanço de uma frente fria clássica 

sobre o Sudeste do Brasil; e, o terceiro está associado à presença de um cavado no oceano 
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Atlântico na altura do Sudeste do Brasil. Esse padrão pode ser observado na Figura 07. 

 

Figura 07. Análise sinótica em nível 250 hPa, de superfície e imagem de satélite GOES 13 da 00UTC 

do dia 13/12/2017. 

 
Fonte: CPTEC/INPE (2017). 

 

A respeito da formação e atuação da ZCAS, Pallotta e Nakazato (2010) explicam que o 

Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (GPT-INPE) introduziu à comunidade 

meteorológica o conceito de Zona de Convergência de Umidade (ZCOU), uma vez que essa 

pode ser caracterizada em situações onde os padrões são similares aos de ZCAS; entretanto, a 

duração do ZCOU é de apenas três dias e, quando o padrão persiste por um quarto dia, o sistema 

passa a ser considerado ZCAS. No referente à formação, uma ZCOU pode ser atribuída a uma 

situação previamente estabelecida de ZCAS em situação de dissipação, onde ainda é possível 

ser identificada uma banda de nebulosidade organizada. 

 

2.3.5 Jatos de Baixos Níveis (JBN) 

 

Dentre os fatores de formação da ZCAS, destaca-se, também, a atuação dos Jatos de 

Baixos Níveis (JBN) ou Low Level Jet, que é um sistema de circulação de ventos com altas 

velocidades, localizadas entre 1 ou 2 km acima da superfície (SANTOS; CAMPOS; LIMA, 

2008). Desta maneira, o JBN canaliza toda a umidade da Amazônia pelos Andes, através de sua 

porção oriental da cordilheira, em direção as latitudes médias (MARENGO; NOBRE, 2009); 

nesse mesmo sentido, Santos, Campos e Lima (2008) esclarecem que o JBN é considerado 

eficaz no transporte de calor e umidade das regiões tropicais para as latitudes médias e, deste 

modo, o transporte tem como consequência a formação ou a intensificação de tempestades 

severas que se desenvolvem em suas regiões de dissipação. 
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De acordo com Ynoue et al. (2017), a formação do JBN é explicada pela movimentação 

dos ventos alísios5, os quais, oriundos das latitudes médias, áreas de alta pressão e dispersoras 

de ventos, convergem na região equatorial, principalmente com os alísios de Nordeste. 

 

2.3.6 Complexos Convectivos de Mesoescala (CCMs) 

 

A formação de um JBN contribui para a formação de outro fenômeno denominado de 

Complexos Convectivos de Mesoescala (CCMs). Os CCMs são aglomerados de nuvens com 

formato circular, e sua principal consequência são precipitações intensas com duração que 

variam entre 6 a 12 horas. Sua identificação pode ser realizada por imagens de satélites através 

do canal infravermelho, assim como as LIs e os CCMs são sistemas convectivos de Mesoescala 

(SCMs). No extremo Norte e no litoral Nordeste brasileiro, devido ao intenso aquecimento 

radiativo da superfície, e em função da posição geográfica desses locais, a atividade convectiva 

originada pelos CCMs é mais frequente e intensa (MADDOX, 1980; REBOITA et al., 2012). 

 

2.3.7 Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) 

 

Além desses sistemas, os ventos alísios, quando se encontram na linha do equador (0° 

– baixa latitude), formam bandas de nebulosidade proporcionando a formação da Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT). Ynoue et al. (2017) explicam que essas bandas de 

nebulosidade favorecem condições de mau tempo e de intensos volumes de precipitações, além 

de a ZCIT ser móvel e se deslocar durante o ano acompanhando o movimento aparente do sol. 

Neste sentido, Torres e Machado (2012) esclarecem que, na América do Sul, a ZCIT desloca-

se em uma área entre os 5ºS, em março, e os 10ºN em setembro. 

 

2.3.8 Massa de ar Tropical Atlântica (mTa) 

 

 

Outro padrão de ar atmosférico importante e atuante na região Amazônica é a massa de 

ar Tropical Atlântica (mTa), a qual está relacionada, sobretudo, ao comportamento pluvial desta 

                                                           
5 Os alísios são ventos constantes em razão do movimento de rotação da Terra, no hemisfério Norte soprando de 

nordeste para sudoeste (alísios de NE) e no hemisfério Sul soprando de sudeste para noroeste (alísios de SE) 

(TORRES; MACHADO, 2012). Ynoue et al. (2017) destacam, ainda, que os ventos alísios (trade winds – ventos 

de comércio) forneciam aos barcos movidos a vela uma rota oceânica em direção ao Novo Mundo. 
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região. Originária do Atlântico Sul, a entrada dessa massa de ar sobre o continente condiciona 

a formação do anticiclone subtropical (ASAS), que na região irá ser responsável por promover 

déficit hídrico, dias marcados pela ausência de nuvens e céu claro, tão característicos a esta 

estação, principalmente nas porções Sul e Oeste da Amazônia (TUBELIS; NASCIMENTO, 

1984; LUCAS, 2007). 

 

2.3.9 Massa de ar Polar Atlântica (mPa) 

 

Já a massa de ar Polar Atlântica (mPa), na Amazônia Ocidental, é responsável pela 

queda brusca de temperatura no período de inverno no Hemisfério Sul, sendo que sua formação 

está associada ao anticiclone móvel, frio, seco e estável que se forma na região subantártica, 

ocupada, no inverno, por gelo flutuante e banquisas. A trajetória da mPa sobre o território 

brasileiro é facilitada pelo relevo sul-americano, denominado de ramos de penetração. O 

contato da mPa com as massas tropicais formam áreas de descontinuidade térmica, frentes frias, 

ocasionando queda de temperatura no inverno ao atingir as baixas latitudes, como o Norte do 

Mato Grosso, Rondônia, Acre e Sul do Amazonas, provocando as chamadas “friagens” 

(LUCAS, 2007; MARENGO; NOBRE, 2009). 

 

2.3.9.1 Frentes 

As frentes são o encontro de duas massas de ar com características diferentes, 

produzindo uma zona de descontinuidade em contato com a superfície do solo que se denomina 

superfície frontal ou Frente (TUBELIS; NASCIMENTO, 1984). Consoante Ayoade (2010), 

para o sistema frontal ocorrer é necessário o choque de duas massas de ar com temperaturas 

diferentes, seguido de uma circulação atmosférica com forte fluxo convergente que desloque as 

massas de ar, uma em direção a outra, somado a uma suficiente Força de Coriolis, garantindo 

que o ar quente não permaneça sobre o ar frio. Então, quando as frentes passam por uma 

determinada região, trazem instabilidade atmosférica alterando o tipo de tempo e a ocorrência 

de ligeiras chuvas, assim marcando um dinamismo no globo e caracterizando a sucessão dos 

tipos de tempo (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007). 

A frente fria é o ar frio polar que avança sobre uma região de ar quente, em que o ar 

denso e frio toma o lugar do ar quente, que é forçado a subir rapidamente (FERREIRA, 2006). 

Conforme Ferreira (2006) e Torres e Machado (2012), a frente quente acontece quando a massa 

de ar quente tenta tomar lugar de uma massa de ar mais frio e, ao entrar em contato com o ar 
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mais frio e denso, a massa de ar quente começa a subir, sendo que a ocorrência dessa frente é 

devido ao recuo da frente fria que não consegue avançar, bem como à presença da massa de ar 

seco e quente, registrada principalmente no Centro-Oeste. 

Já a frente estacionária é uma descontinuidade frontal em que o ar polar não tem força 

para avançar ao Norte e nem o ar quente tem força para empurrar a massa polar para o Sul, 

formando-se, assim, essas frentes. Torres e Machado (2012) apontam, neste sentido, que as 

frentes estacionárias são responsáveis por volumes de chuvas consideráveis, podendo ocorrer 

enchentes; a frente oclusa, por sua vez, forma-se quando uma frente fria alcança uma frente 

quente. Na análise de cartas sinóticas é possível verificar as frentes com seus símbolos 

(FIGURA 08). 

 

Figura 08. Análise sinótica de superfície da 00UTC dos dias 21, 22/07/2018. 

 
Fonte: CPTEC/INPE (2018). 

 

2.4 Variabilidade do Clima na Amazônia 

 

A variabilidade climática corresponde à oscilação dos parâmetros climáticos em termos 

estatísticos, sendo resultante do estado médio dos elementos climáticos em um período curto 

(mensurados em dias e meses) ou em um longo período (mensurados em anos). Suas causas 

ainda estudadas podem ser relacionadas à força gravitacional lunar atuante sobre as marés, 

segundo Molion (2017). Exemplo das causas de variabilidade climática é a atuação do 

fenômeno El Niño – Oscilação Sul (ENOS) que interfere no clima regional e global. 
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O El Niño – Oscilação Sul (ENOS) é um processo geofísico que ocorre na zona 

intertropical e que, de acordo com Molion (2017), é constituído de dois componentes: o 

oceânico, denominado El Niño (EN) propriamente dito, e o atmosférico, a Oscilação Sul (OS). 

O ENOS, então, é caracterizado pelo aquecimento das águas superficiais nas porções central e 

leste do Oceano Pacífico próximo à América do Sul, na costa do Peru, e está associado às 

interações oceânico-atmosféricas na alteração dos padrões normais da temperatura da superfície 

do mar (TSM). O monitoramento dessas águas é feito através da pressão atmosférica ao nível 

do mar (PNM) em dois centros: um no Tahiti (Polinésia, Pacífico Oriental) e outro em Darwin 

(Austrália, Pacífico Ocidental), no qual quantifica-se essa diferença de pressão e, assim, define 

o Índice da Oscilação Sul (IOS) (MOLION, 2017). Em anos de El Niño, a célula de Walker se 

modifica e torna o ar descendente sobre a Amazônia e o Nordeste do Brasil, o que faz aumentar 

a pressão e, consequentemente, diminuir a precipitação (NECHET; ANDRADE, 1998). 

O contrário da anomalia ENOS é a La Niña, na qual ocorre um resfriamento das águas 

superficiais do Oceano Pacífico Tropical em que os ventos alísios se tornam mais intensos. 

Desta maneira, Molion (2017) explica que, em geral, índices negativos, em que a PNM é mais 

baixa no Pacífico Centro-Oriental que no Pacífico Ocidental, coincidem com eventos El Niño, 

enquanto índices positivos, em que as diferenças de PNM são contrárias, correspondem a 

eventos La Niña. Assim, enquanto nos anos de El Niño há uma diminuição de precipitação na 

região Norte, em anos de La Niña há um aumento das chuvas nesta região (CPTEC/INPE, 

2018), sendo que os efeitos dessas anomalias estão representados na Tabela 01. 

 

Tabela 01. Efeitos do El Niño e da La Niña no Brasil. 

ENOS/Regiões 

do Brasil 
El Niño La Niña 

Norte 
Diminuição da precipitação e secas, com aumento 

do risco de incêndios florestais 

Aumento da precipitação e das 

vazões dos rios 

Nordeste Secas severas 
Aumento da precipitação e das 

vazões dos rios 

Centro-oeste 

Não há evidências de efeitos pronunciados nas 

chuvas desta região. Tendência de chuvas acima da 

média e temperaturas mais altas no sul do Mato 

Grosso do Sul 

Área com baixa previsibilidade 

Sudeste 

Moderado aumento das temperaturas médias. Tem 

ocorrido substancial aumento das temperaturas 

neste inverno, não havendo padrão característico 

de mudanças nas chuvas 

Área com baixa previsibilidade 

Sul 

Precipitações abundantes, principalmente na 

primavera, e chuvas intensas de maio a julho. 

Aumento da temperatura média 

Secas severas 

Fonte: CPTEC – INPE/ENOS (2018). 
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Vários estudos têm se preocupado em compreender a dinâmica e os efeitos das 

anomalias oceânicas no comportamento dos elementos climáticos inerentes a Amazônia. A 

pesquisa de Guimarães e Reis (2012) analisou a variabilidade climática das temperaturas 

máxima e mínima das cidades de Manaus, Recife, Cuiabá, Brasília, São Paulo e Porto Alegre 

nos anos de 1960 e 2010. Um dos resultados encontrados é que o fenômeno ENOS impacta nas 

temperaturas máximas e mínimas mensais no Brasil, exceto nas localidades situadas na Região 

Amazônica. Provavelmente devido à existência de uma amplitude pequena anual da 

temperatura, típico de regiões tropicais, o que mascara a influência dos fenômenos na região. 

A pesquisa de Campos, Mota e Santos (2015), em Belém/PA, analisou, com base em 

histórias relatadas nas notícias dos jornais da cidade, durante o período de 1987 a 2009, os 

impactos socioeconômicos dos Eventos Extremos de Precipitação Diária. Dentre as conclusões, 

os autores observaram que os anos que estiveram sob influência dos fenômenos El Niño (La 

Niña) foram os que apresentaram menor (maior) frequência de Eventos Extremos de 

Precipitação e de notícias publicadas nos jornais da cidade. 

O estudo sobre variabilidade climática realizado em Porto Velho/RO, Amazônia 

Ocidental, por Tejas et al. (2012), concluiu que existe uma coincidência entre a ocorrência de 

El Niño e de La Niña com os desvios positivos e negativos, respectivamente, no comportamento 

dos parâmetros Pressão Atmosférica, Temperatura do Ar, Umidade Relativa do Ar e 

Precipitação, entre os anos de 1982 a 2011. 

 

 

2.5 O Clima Urbano 

 

O ser humano, há aproximadamente 10 mil anos, tinha suas relações sociais 

estabelecidas por processos nômades. A Revolução Agrícola, ocorrida no Neolítico, tornou-o 

sedentário, sendo que os seus primeiros locais de fixação, provavelmente, foram próximos aos 

vales férteis do Nilo, da Mesopotâmia e do Tigres e Eufrates, organizados, a priori, em aldeias 

que se transformaram em vilas, marcos para o aparecimento das primeiras cidades; iniciaram, 

desta maneira, transformações mais intensas na natureza, bem como as necessidades de 

subsistência foram substituídas pelo comércio do excedente. Assim, a proliferação de vilas e 

cidades resultou em um meio cada vez mais artificial, produzido com restos da natureza 

primitiva encoberta pelas obras dos seres humanos (SANTOS, 2013). 
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O ambiente urbano, tal qual como concebido na Modernidade, tem sua configuração 

atrelada ao processo de Revolução Industrial, e como estrutura espacial tem sua função 

determinada a partir do atendimento de mão de obra para as fábricas europeias. Neste sentido, 

os espaços urbanos passaram a se configurar como a “morada” do operário, dos intelectuais e 

do burguês, organizando, portanto, um espaço dividido e polarizado, marcado por toda a sorte 

de problemas sociais e ambientais, obviamente mais intensos nos bairros onde se alojavam a 

classe trabalhadora, o que Marx denominou de conserva social (HARVEY, 2006; JARDIM, 

2007). 

O processo industrial, então, aglomerou pessoas e organizou os espaços urbanos para 

receber e adequar-se ao modelo capitalista. Desse modo, a urbe fragmentou-se em áreas 

centrais, em áreas periféricas, em áreas de lazer, em áreas industriais e em áreas residenciais, 

ao mesmo tempo bem articuladas e totalmente desiguais (CORRÊA, 1993) – articuladas pelas 

redes e pela fluidez do capital. Desigual na apropriação do solo e na distribuição dos problemas 

ambientais, embora a transformação do natural em artificial traga problemas a todos os 

citadinos, são os que ocupam as periferias os mais suscetíveis às consequências desta 

transformação. A esse respeito, Jardim (2007) explica que as modificações na natureza das 

superfícies das cidades interferem no balanço de radiação, no albedo, na umidade, no estoque 

de calor e, além disso, na emissão de poluentes, causando malefícios à saúde a toda população 

urbana, mas principalmente às mais vulneráveis socialmente. 

A dinâmica de organização do espaço urbano gera um comportamento climático típico 

da urbe e diferente do espaço agrário. Essa diferença está relacionada ao avanço da 

impermeabilização do solo e da área construída, em detrimento da conservação e da preservação 

da vegetação, ocasionando, desta maneira, um ambiente favorável à retenção de calor, onde 

predominam o aumento da temperatura e a redução da umidade do ar (MENDONÇA; 

MONTEIRO, 2003; OKE, 2006). Tal dinâmica foi comprovada, dentre outros estudos, pelo 

desenvolvido por Picone e Campo (2014) que, ao realizarem a comparação entre ambiente 

urbano e rural na cidade de Tandil, na Argentina, concluíram que existem não só diferenças 

térmicas entre esses ambientes, mas que a cidade de Tandil gerou um clima peculiar e próprio 

a esse sítio urbano. 

No Brasil, conforme Souza (2017), a Modernidade se apresenta a partir de 1808 quando 

o centro do Império Português se transfere para o Brasil e se abre ao comércio europeu. Duas 

instituições marcam, portanto, a passagem do Brasil agrário patriarcal para o cunhado pelas 

relações sociais e econômicas modernas: o mercado capitalista competitivo e o Estado 
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burocrático centralizado. Esses foram os pressupostos para um processo de urbanização que se 

intensificou pós 1930, com a medida estatal de substituição das importações, tornando-se 

extremamente acirrado a partir de 1970, quando o “Milagre Econômico”, a explosão da 

construção civil e das indústrias de bens não-duráveis fizeram a população das cidades 

ultrapassar a população rural em 11.301.355 de pessoas. Esse processo só se intensificou nas 

décadas seguintes, chegando, em 2010, a diferença de 23.170.242 de pessoas, ou seja, 

160.925.792 vivem em áreas urbanas contra 29.830.007 de pessoas que vivem no campo 

(FIGURA 09). 

 

Figura 09. População do Brasil de 1950 a 2010. 

 
Fonte: IBGE (2010). 

 

Dentre os vários problemas socioambientais criados pela abrupta inversão demográfica 

entre campo e cidade, destacam-se os de ordem climática tais como: inversão térmica, poluição 

do ar, intensificação dos extremos pluviométricos, smog e ilhas de calor. O último levou o 

Professor Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro a desenvolver uma proposta teórico-

metodológica para conduzir pesquisas sobre os climas das cidades brasileiras a partir de 1975. 

Os estudos a respeito dos ambientes urbanos em território nacional passaram a ganhar destaque, 

inclusive internacional, dado o caráter inovador do seu Sistema do Clima Urbano (SCU), 

consoante Figura 10. 

O SCU foi desenvolvido a partir da Teoria Geral dos Sistemas (TGS), proposta pelo 

biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy. A obra “A Construção da Climatologia Geográfica 

no Brasil” elucida o porquê da opção por essa teoria, em detrimento da mais amplamente 

disseminada, isto é, a do Geossistema, proposta por Bertrand. Segundo Monteiro (2015, p. 91), 

 



46 
 

 
 
 

nossa opção, nesse momento, foi a utilização da Teoria dos Sistemas como um quadro 

de referência teórico para o estudo do clima urbano, uma preferência paradigmática, 

imaginando-a capaz de revelar a essência de um fenômeno de complexidade por 

demais saliente e, por isso mesmo, demasiado importante, a ser conhecido. Com toda 

a riqueza associada e dinâmica que caracteriza o fenômeno urbano em geral, a 

investigação do clima urbano em particular não implica uma transposição de axiomas 

e termos vinculados a um conjunto restrito de fatos climáticos, mas se estende, 

necessariamente, aos outros conjuntos comprometidos na natureza urbana. 

 

Figura 10. Evolução quantitativa dos trabalhos publicados em clima urbano. 

 
Fonte: Brandão, Russo e Fialho (2000). 

 

O uso do SCU permite compreender o funcionamento, o desempenho e a organização 

do fenômeno clima urbano, pois ele almeja conciliar homem-natureza na organização da urbe. 

Para isso, Monteiro (1976) organiza o SCU em três subsistemas com seus respectivos canais de 

percepção: o termodinâmico (conforto térmico), hidrometeórico (impacto meteórico) e o físico-

químico (qualidade do ar), conforme pode ser observado na Figura 11. 

 

Figura 11. Sistema Clima Urbano – subsistemas dos canais de percepção humana. 

 
Fonte: Adaptado de Monteiro (2015). 

 

 

Número de  

trabalhos 



47 
 

 
 
 

2.5.1 Aplicabilidade do Sistema Clima Urbano (SCU) 

 

A proposta teórico-metodológica do SCU, realizada por Monteiro (1976), tem, apesar 

de existir há mais de 40 anos, sua aplicabilidade ainda presente na maioria dos estudos de clima 

urbano através de referências diretas ou indiretas ao SCU. Ugeda Júnior e Amorim (2016) 

destacam que as inovações tecnológicas das últimas décadas foram responsáveis por reavivar e 

ressignificar a análise climática urbana pautada pelo SCU. A esse respeito, os autores explicam 

que foi 

 

a evolução dos instrumentos e a popularização dos registradores automáticos, que 

implicaram em melhorias nas condições das técnicas de aquisição, tratamento e 

análise de dados, além dos avanços no sensoriamento remoto bem como nas técnicas 

de representação espacial (UGEDA JÚNIOR; AMORIM, 2016, p. 170). 

 

Um bom exemplo de pesquisa do SCU com base no canal de percepção hidrometeórica 

pode ser observado no trabalho de Olimpio, Câmara e Zanella (2012). Os autores buscaram 

analisar o comportamento hidrometeórico num bairro da cidade de Fortaleza/CE visando 

produzir informações para a gestão dos riscos naturais em decorrência dos extremos 

pluviométricos e, desta maneira, prevenir e mitigar os impactos das precipitações sobre os 

espaços urbanos. Nascimento e Barros (2009) também utilizaram a proposta metodológica de 

Monteiro (1976), em particular o subsistema termodinâmico, na identificação e na análise do 

fenômeno de ilhas de calor em Goiânia/GO, com auxílio do sensoriamento remoto. Ainda 

utilizando o mesmo canal de percepção, Teixeira e Amorim (2016) analisaram um perfil 

térmico em uma cidade de pequeno porte chamada de Rancharia, no Estado de São Paulo. 

Dentre os três subsistemas estudados, o termodinâmico e o hidrométrico são os mais 

comuns nos trabalhos acadêmicos versados no âmbito da pesquisa climática no Brasil. Nesse 

sentido, Mendonça (2015) ressalta que, entre os anos de 1990 e 2010, foram realizados 274 

estudos de clima urbano no Brasil que empregaram a proposta do SCU na íntegra ou parte dela; 

todavia, o campo físico-químico foi utilizado na minoria dos trabalhos (em apenas 35), tendo 

como explicação para este fato a sua limitação de empregabilidade devido, principalmente, ao 

alto custo financeiro para realização de análises da qualidade do ar (TABELA 02). 
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Tabela 2. Estudos de Clima Urbano no Brasil, 1990/2010. 

Subsistemas 1990/2000 2001/2010 Total 

Termodinâmico 77 108 185 

Hidrodinâmico 40 14 54 

Físico-químico 20 15 35 

Totais 137 137 274 

Fonte: Mendonça (2015). 

 

2.5.2 Ilhas de calor 

 

O aquecimento diferenciado das distintas feições num espaço urbano provoca anomalias 

na umidade e na temperatura. A primeira anomalia refere-se a ilha úmida (IU) que ocorre devido 

a maior arborização de alguns locais e a presença de corpos hídricos, sendo caracterizada por 

apresentar taxas mais elevadas de umidade se comparada às taxas dos outros ambientes que não 

possuem árvores e superfícies com água. Geralmente, as ilhas úmidas estão intimamente ligadas 

às ilhas de frescor (IF), que são caracterizadas por apresentarem temperaturas mais amenas em 

relação aos outros locais citadinos, enquanto que os ambientes mais impermeabilizados e 

construídos estão propensos à formação de ilhas de calor (IC) e ilhas secas (IS). A origem dessas 

anomalias está relacionada a diversos fatores, alguns independentes da ação humana como, por 

exemplo, os ventos regionais; contudo, outros são manipuláveis, como os materiais utilizados 

na construção civil, como rocha, tijolo, concreto, ferragens e asfalto – materiais que absorvem 

radiação solar –, conservando energia durante o dia e liberando, aos poucos, durante o período 

noturno, aumentando, assim, a temperatura em determinados pontos, e diminuindo em outros 

(ALVES, 2010). 

Consoante a explicação de Brandão (2001), a preocupação com a qualidade do ambiente 

urbano remonta ao período da Revolução Industrial devido ao estado de deterioração dos 

aglomerados industriais desenvolvidos na Inglaterra, França e Alemanha. Essa preocupação 

levou, dentre outros trabalhos, ao aparecimento dos primeiros estudos documentados sobre o 

clima urbano realizado por Luke Howard (1833), na cidade de Londres, nos quais se observou 

um “excesso de calor artificial” na cidade em comparação ao campo, chegando a uma diferença 

de quase 2,2°C. Na cidade de Paris, o estudo de clima foi desenvolvido por Renou (1868), 

citado por García (1991), o qual registrou que a cidade estava 1°C mais quente do que seu 

campo circundante. Os estudos de clima urbano, a partir do século XX, multiplicaram-se e 

avançaram em Viena (Áustria), com Wilhelm Schmidt (1917; 1929), e nos Estados Unidos, 

com Mitchell (1953; 1961). Os trabalhos de Landsberg (1956) e de Chandler (1965), pelo seu 
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caráter revolucionário, são considerados os clássicos no tema, embora a abordagem seja mais 

meteorológica do que geográfica e, consequentemente, não relacionando os fenômenos 

meteorológicos com os ambientes urbanos (LOMBARDO, 1985; BRANDÃO, 2001). 

No Brasil, o trabalho de Monteiro (1976) motivou os seguintes trabalhos: Tarifa (1977), 

na cidade de Marabá-PA; Lombardo (1985), na cidade de São Paulo-SP; Brandão (1987), no 

Rio de Janeiro-RJ; Mendonça (1995), na cidade de Londrina-PR; Danni-Oliveira (2000), na 

cidade de Curitiba-PR; Duarte (2000), na cidade de Cuiabá-MT; e, Coltri (2006), na cidade de 

Piracicaba-SP. 

Os estudos, posteriores ao início do século XXI, sobre o campo térmico urbano 

apresentaram reflexões que vão além da diferenciação higrotérmica entre os arranjos espaciais 

urbanos, passando a se preocupar, também, com a identificação do tipo de ilha de calor que 

assola cada sítio urbano. Esses estudos têm como preceptores Rizwan, Dennis e Liu (2008) e, 

no Brasil, Fialho (2012), ambos balizados pelos pressupostos teóricos desenvolvidos por Oke 

(1976), que apresentou no estudo “The Distinction Between Canopy and Boundary-Layer 

Urban Heat Islands” uma das primeiras diferenciações existentes entre ilhas de calor. Para esse 

autor, existem dois tipos desse problema climático urbano cuja distinção está atrelada à 

produção urbana de micro e mesoescala. 

Como é possível observar na Figura 11, a microescala é denominada pelo “Dossel 

Urbano” e influenciada pelos aspectos urbanísticos, isto é, os materiais da construção e a 

geometria urbana. Já a mesoescala influi no comportamento da camada situada imediatamente 

acima da camada de dossel urbano, denominada “Camada Limite Urbana”, e tem suas 

características influenciadas tanto pelos aparelhos urbanos, como pelas condições sinóticas do 

tempo, conforme Figura 12. 
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Figura 12. Representação esquemática proposta por Oke (1976), ilustrando as modificações térmicas 

na micro e mesoescala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Oke (1976). 

 

A obra de Barbirato, Souza e Torres (2007) elucida a importância da compreensão e do 

correto uso do conceito de escala climática nos estudos realizados em ambiente urbano, bem 

como a realização de análise e medições higrotérmicas nesse ambiente. Ao contrário, tais 

reflexões não passarão de noções gerais, não representarão o meio ambiente meteorológico e 

se tornarão infrutíferas no subsídio de projetos relacionados ao planejamento urbano. 

Muitas variáveis são responsáveis pela configuração e pelas alterações do clima urbano, 

compreendendo os efeitos da urbanização na interação entre as camadas do dossel urbano e da 

camada limite urbana. Neste sentido, Rizwan, Dennis e Liu (2008) elaboraram um sistema de 

classificação das ilhas de calor pautado no relacionamento de variáveis controladas (forma e 

estrutura urbana, concentração populacional, calor antropogênico e poluição do ar) e não 

controladas (condições dos sistemas atmosféricos, vento e nebulosidade), conforme Figura 13. 
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Figura 13. Variáveis controladas e não controladas na formação da Ilha de Calor. 

 
Fonte: Rizwan, Dennis e Liu (2008). 

 

Por sua vez, Fialho (2012) apresentou reflexões acerca do conceito de ilhas de calor a 

partir das interações inerentes as escalas climáticas e as variáveis propostas por Rizwan, Dennis 

e Liu (2008). Para o primeiro autor, as anomalias térmicas, decorrentes da estrutura e da 

geometria de um dado arranjo espacial urbano, podem ser classificadas em três tipos, segundo 

os métodos e as técnicas empregados no processo de aquisição dos dados, sendo esses: 

 Ilha de Calor Atmosférica: em cidades localizadas em latitudes médias, o fenômeno 

aparece de 3 a 5 horas após o pôr do sol, sendo que, nas cidades tropicais, a máxima 

ilha de calor está no período diurno. Os fatores são: a localização latitudinal, 

determinante na variabilidade sazonal da duração do dia e da noite, além da 

oscilação diária da temperatura; e, a escala topoclimática, compreendida na 

orientação das vertentes, o que facilita ou dificulta a chegada de luz solar ou a 

formação de um sombreamento e, ainda, o acúmulo de ar frio na madrugada no 

fundo do vale. A técnica de identificação para esse tipo de calor é a confecção de 

mapas termais, conhecidos como isotermas, sendo que o mapa representa as 

temperaturas no entorno e no centro da cidade. Outra maneira de obtenção é utilizar 

dados de estações meteorológicas, as quais deverão abranger toda a malha urbana. 

Diferente desse seria a utilização dos transectos móveis a fim de ampliar os pontos 

de observação dentro da cidade; 

 Ilha de Calor Vertical: esse tipo de ilha de calor é proposto por Oke, em que se 

utilizam duas escalas: Camada de Cobertura Urbana (UCL – Urban Canopy Layer), 

que se estende desde o solo até, aproximadamente, o nível médio das coberturas das 

edificações, e a Camada Limite Urbana (UBL – Urban Boundary Layer), a qual se 

estende do nível médio dos telhados até a área de influência da cidade na atmosfera, 
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variando de acordo com o tipo de tempo. Pode-se obter esse tipo de fenômeno por 

meio do transecto vertical obtido por radiosondagens; e, 

 Ilha de Calor de Superfície: é detectada por meio de imagens de satélites com alta 

resolução espacial, aplicáveis aos estudos climáticos dos grandes centros urbanos, 

uma vez que abrange toda a cidade; no entanto, a apreensão das condições térmicas 

se limita ao nível dos telhados. Os estudos de Voogt e Oke (1997) permitem avaliar 

uma temperatura de superfície completa em diferentes áreas ou usos da terra na 

cidade com o uso do satélite, conforme Figura 14. 

 

Figura 14. Ilustração esquemática de temperatura de superfície urbana completa. A (completa); B 

(nível do chão); C (nível dos telhados); D (nível de superfície); E (atmosfera urbana); F (modelo de 

sistema integrado). 

 
Fonte: Voogt e Oke (1997). 
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2.5.3 Estudos sobre ilha de calor atmosférica através do uso de transectos móveis 

 

Uma das técnicas mais utilizadas para verificar a alteração da temperatura e da umidade 

do ar é o monitoramento através de transectos móveis. Trata-se de uma técnica em que se 

percorre um trajeto predeterminado passando por locais representativos dos vários arranjos 

espaciais urbanos utilizando termohigrômetros. A respeito da importância da técnica de 

transecto móvel, Barbirato, Souza e Torres (2007, p. 119) esclarecem que 

 

permite a obtenção de um maior número de observações correspondentes a diferentes 

locais da cidade, em relação aos sistemas de medidas habituais nas observações fixas 

convencionais, que se limitam a um só ponto. 

 

O estudo de Fialho (2009), realizado em uma cidade de pequeno porte (Viçosa/MG), 

empregou a técnica dos transectos móveis utilizando um termohigrômetro digital, de leitura 

direta (MINIPA-MT-214), envolvido por tubo PVC, recoberto por papel alumínio e colocado 

do lado de fora de um carro a uma altura de, aproximadamente, 2 metros. O estudo foi realizado 

em três escalas de análise: campo-cidade, área urbana e o centro da cidade, e em estações 

sazonais distintas. O autor concluiu que a técnica foi satisfatória para os levantamentos de 

temperatura do ar, atingindo os objetivos esperados e, assim, verificou-se que Viçosa ainda não 

constitui um clima urbano, muito embora tenha identificado ilhas de calor na cidade, 

principalmente, à noite. 

No ensaio metodológico proposto por Araújo et al. (2010), elaborado na cidade de 

Presidente Prudente/SP, os dados de temperatura do ar foram coletados por meio de dois 

transectos móveis que seguiam os principais eixos de circulação da cidade. A coleta de dados 

foi realizada por sensores digitais de temperatura, envoltos por ponteira de aço inox, e fios 

enrolados em uma vara de bambu com medida, aproximada, de 1,50 metros de comprimento. 

A partir dos resultados, os autores constataram a viabilidade da empregabilidade do 

procedimento metodológico baseado no uso de transectos móveis, sobretudo em análises de 

ilhas de calor no período diurno – o de maior aquecimento da superfície terrestre. 

A pesquisa realizada por Minaki e Amorim (2013) também utilizou a técnica de 

transecto móvel, na cidade de Araçatuba/SP, para o registro de temperatura e umidade relativa 

do ar em duas estações do ano (primavera-verão de 2011/2012), com as medições tendo sido 

realizadas no período noturno. Os resultados demonstraram, mais uma vez, a eficiência do uso 

da técnica de transecto móvel, delimitando uma ilha de calor com intensidade máxima de 5,9°C. 
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O trabalho de Kegler, Wollmann e Bandeira (2017) teve como objetivo verificar a 

influência do sítio urbano, do uso do solo urbano e do entorno rural próximo na definição do 

Sistema Termodinâmico de Agudo/RS em condições climáticas veranis. Utilizaram a técnica 

de transectos móveis para coleta de dados de temperatura e umidade relativa em três horários 

distintos: às 6, às 15 e às 21 horas, com o auxílio de um datalogger, modelo HT 500 Instrutherm 

embarcado em um termohigrômetro, e GPS de navegação. Os resultados desse trabalho 

corroboraram para a viabilidade do uso da técnica na compreensão da dinâmica climática 

urbana. 

O estudo de Querino (2017), realizado na cidade de Porto Velho/RO, teve como objetivo 

principal estudar o comportamento da temperatura e da umidade relativa do ar na cidade de 

Porto Velho/RO, em pontos pré-estabelecidos, conforme a malha urbana através de transecto 

móvel. Foram coletados os dados de temperatura e umidade relativa do ar no período de 

setembro a dezembro de 2015, às 8, 14 e 20 horas local. Os resultados foram que a temperatura 

média do ar e a umidade relativa variaram, tanto espacial como sazonalmente, ao longo do 

trajeto. Devido a configuração urbana da cidade de Porto Velho/RO, os pontos mais próximos 

ao centro demonstraram valores de temperatura, aproximadamente, 3°C acima dos pontos 

próximo às áreas com vegetação. Ou seja, apesar de ser uma cidade horizontal, essa 

característica demonstra indícios de ilha de calor, uma vez que a diferença encontrada entre os 

pontos ainda permanece no período noturno. Os índices de conforto térmico e de desconforto 

humano mostraram-se dentro da faixa de grau de conforto, variando a estresse devido ao calor. 

 

2.5.4 Estudos sobre ilha de calor de superfície 

 

Os estudos sobre ilha de calor de superfície floresceram a partir da segunda metade do 

século XX em virtude da disseminação das técnicas de sensoriamento remoto entre a 

comunidade científica. Desta maneira, o emprego das imagens de satélites para o 

monitoramento do campo térmico tem se mostrado relevante para o apontamento de 

consequências e medidas mitigadoras aos espaços urbanos. Em relação a aplicabilidade do 

sensoriamento remoto na compreensão da dinâmica climática da urbe, Barbirato, Souza e 

Torres (2007, p. 120) explicam que 

 

permite captar a temperatura radiante das superfícies urbanas, permitindo uma análise 

detalhada da distribuição espacial da temperatura radiante presente na superfície 

urbana, das imagens em infravermelho obtidas. Para transformar essas informações 
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de interesse para os estudos de clima urbano, é preciso correlacionar os dados dessas 

temperaturas com a temperatura do ar. 

 

As pesquisas sobre ilhas de calor de superfície realizadas no Brasil desdobraram-se do 

trabalho de Lombardo (1985), realizado na cidade de São Paulo/SP, com o uso de imagens de 

satélites NOAA e LANDSAT, que identificaram uma ilha de calor na região metropolitana. 

Esse estudo balizou outros trabalhos, como os de: 

 Mendonça e Dubreuil (2005), que realizaram um estudo na Região Metropolitana 

de Curitiba, em 2002, na estação de inverno, utilizando imagens do LANDSAT (TM 

canal 6) e dados meteorológicos para a identificação de ilhas de calor e frescor; 

 Coltri et al. (2007), que analisaram as ilhas de calor na estação de inverno do 

município de Piracicaba/SP, identificando sua morfologia e verificando sua 

intensidade quando comparadas às ilhas de calor no outono, através de imagens do 

satélite LANDSAT 7 ETM+; 

 Coelho e Corrêa (2013), que desenvolveram uma fórmula matemática para a 

obtenção de temperatura da superfície em graus Celsius a partir do canal Thermal 

Infrared Sensor TIRS/LANDSAT-8, banda 10, em ambiente SIG, tendo como 

unidade experimental a cidade de Vitória/ES; 

 Castro (2009), que identificou ilhas de calor urbanas e ilhas de frescor urbanas na 

área continental do município de Belém/PA, entre os anos de 1997 e 2008, através 

de imagens do satélite LANDSAT-5 TM para determinação dos valores de 

temperatura. Constatou-se, assim, que, em 2008, houve um aumento da ilha de calor, 

principalmente nos bairros localizados nas áreas da Avenida Augusto Montenegro e 

da Rodovia Arthur Bernardes, bem como redução das ilhas de frescor em diversas 

partes da área continental de Belém em decorrência da ausência da cobertura 

vegetal, em relação ao ano de 1997; e, 

 Tejas et al. (2017), que realizaram um estudo na cidade de Porto Velho/RO com 

imagens do LANDSAT 5 (TM), dos anos de 1985 a 2011. O método envolveu a 

aplicação de índices de vegetação e de temperatura de superfície, sendo que os 

resultados demonstraram que a diminuição da vegetação favoreceu o aumento da 

temperatura de superfície, promovendo ilhas de calor difusas por toda área de 

estudo, configurando-se, assim, em “arquipélagos de calor”. 
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2.6 Sensoriamento Remoto 

 

A tecnologia sensoriamento remoto (SR) pode ser definida como um sistema de 

aquisição de informações sem o contato direto com o objeto. O conceito que nomeia a técnica 

tem origem na literatura, em meados do século XX, sendo fruto de um esforço multidisciplinar 

que integra os avanços da Matemática, Física, Química, Biologia e das Ciências da Terra e da 

Computação (FLORENZANO, 2007). Nesse mesmo sentido, Novo (2010, p. 30) explica que 

 

o termo sensoriamento remoto apareceu pela primeira vez na literatura científica em 

1960 e significava simplesmente a aquisição de informações sem contato físico com 

os objetos. Desde então esse termo tem abrigado tecnologia e conhecimentos 

extremamente complexos derivados de diferentes campos que vão desde a física até a 

botânica e desde a engenharia eletrônica até a cartografia. 

 

Com relação ao aperfeiçoamento da técnica do sensoriamento remoto, Florenzano 

(2007) evidencia que esteve estritamente vinculada ao uso militar. Assim, conforme a autora, 

em 1856 a primeira fotografia aérea foi tirada de um balão, sendo essa técnica largamente usada 

a partir de 1862, durante a guerra civil americana. No decurso das duas grandes guerras 

mundiais, a identificação de alvos remotamente continuou a balizar o desenvolvimento da 

tecnologia, sendo que foi entre 1939 e 1945 que surgiu o filme infravermelho, utilizado, 

principalmente, para diferenciar vegetação dos alvos pintados de verde; também é nesse 

interstício que novos sensores, como o radar, foram introduzidos. 

No pós-guerra, durante o período da Guerra Fria, vários sensores foram desenvolvidos 

com a finalidade de demonstração de poderio militar, tecnológico e espionagem. Os satélites 

tripulados Mercury, Gemini e Apolo são exemplos da corrida espacial e foram fundamentais 

para demonstrar o potencial e as vantagens da aquisição de imagens orbitais para coleta de 

dados meteorológicos e de recursos terrestres. Em abril de 1960 tem início a série TIROS 

(satélites meteorológicos) e, em 1972, iniciou-se a série LANDSAT (Land Remote Sensing 

Satellite), uma das mais importantes missões de satélites para estudo de recursos naturais. No 

Brasil, o avanço de programas espaciais com a finalidade de estudos socioambientais está 

praticamente restrito ao programa CBERS, produto de cooperação com a China. 

Os avanços tecnológicos outrora desenvolvidos e aperfeiçoados com fins bélicos, 

atualmente, permitem mensurar e detectar as mudanças na superfície terrestre através da 

radiação eletromagnética. Desta forma, radiação eletromagnética (REM) é o conceito-chave 
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para inferir propriedades, bem como para definir o conceito de SR que, segundo Novo (2010, 

p. 28) é: 

 

um conjunto de equipamentos colocados a bordo de aeronaves ou outras plataformas 

com o objetivo de estudar eventos, fenômenos e processos que ocorrem na superfície 

do planeta Terra a partir do registro e da análise das interações entre a radiação 

eletromagnética e as substâncias que o compõem em suas mais variadas diversas 

manifestações. 

 

Para a obtenção dos dados em SR é necessária uma fonte de energia, como a luz do sol, 

sendo que os sensores irão captar e registrar a energia refletida ou emitida pelos elementos da 

superfície terrestre. Essa informação é transmitida de um objeto ao sensor com uma velocidade 

de 300.000 km/s no vácuo (LIU, 2006), conforme pode ser observado na Figura 15. 

 

Figura 15. Obtenção de imagens por Sensoriamento Remoto. 

 
Fonte: Florenzano (2007). 

 

A radiação eletromagnética se propaga em forma de ondas, sendo medida em frequência 

(em unidades de hertz, Hz) e comprimento (em unidades de metro). A frequência de onda é 

diretamente proporcional à velocidade de propagação e inversamente proporcional ao 

comprimento de onda. O espectro eletromagnético representa a distribuição de radiação 

eletromagnética por regiões em função: dos processos físicos que dão origem à energia, do tipo 

de interação que ocorre entre a radiação e os objetos sobe os quais incide e da transparência da 

atmosfera em relação à radiação (NOVO, 2010). Como demonstra a Figura 16, o espectro 

eletromagnético, desde comprimentos de onda muito curtos como raios gamas (γ), até as ondas 

de rádio de baixa frequência e grandes comprimentos. 
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Figura 16. O espectro eletromagnético. 

 
Fonte: Florenzano (2007). 

 

A faixa espectral mais utilizada em sensoriamento remoto estende-se de 0,3 μm a 15 μm 

e corresponde, basicamente, às regiões do visível e infravermelho próximo e médio. O intervalo 

espectral do visível corresponde ao conjunto de radiações detectadas pelo sistema ocular 

humano, com variação entre 0,390 a 0,640 μm (TABELA 03) e entre as cores primárias azul, 

verde e vermelho. O infravermelho próximo (0,7 a 1,3 μm) está relacionado a radiação solar ou 

mesmo em fontes convencionais de iluminação, e o infravermelho termal (3 a 20 μm) é 

proveniente da emissão dos objetos terrestres em função das vibrações moleculares decorrentes 

das temperaturas dos corpos. No entanto, é mais comum que as bandas dos satélites não 

ultrapassem os 15 μm, como no caso das Bandas 10 e 11 do LANDSAT que, respectivamente, 

variam de 10,6 a 11,9 μm e de 11,5 a 12,51 μm. 

 

Tabela 03. Associação das cores e comprimentos de onda. 

Cor Comprimento de onda (μm) Comprimento de onda típico (μm) 

Violeta 0,390 a 0,455 0,430 

Azul escuro 0,455 a 0,485 0,470 

Azul claro 0,485 a 0,505 0,495 

Amarelo-verde 0,505 a 0,500 0,530 

Amarelo 0,550 a 0,575 0,560 

Laranja 0,575 a 0,585 0,580 

Vermelho 0,585 a 0,620 0,600 

Fonte: Moreira (2001). 

 

Para que a REM possa ser convertida em informações que descrevem feições de objetos 

que compõem a superfície terrestre, faz-se necessário que o sistema sensor dos satélites de 

recursos naturais transforme determinadas faixas do espectro eletromagnético, conforme a 

capacidade do seu detector, em sinal elétrico. Esse processo, quando tem o sol como fonte de 

energia, é realizado pela captura da energia refletida pelos objetos terrestres, ou seja, SR 

realizado na faixa do espectro que varia de 0,28 a 4 μm, e pela energia emitida pelos corpos 
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terrestres quando o sensoriamento é realizado na faixa do espectro termal. Neste sentido, uma 

vez que a REM é gerada, ela é propagada através da atmosfera terrestre podendo ser refratada, 

espalhada, absorvida ou refletida, conforme afirma Jensen (2009). 

A refração refere-se ao desvio da luz quando ela passa de um meio a outro de densidades 

diferentes. No caso da energia solar, a refração ocorre porque a velocidade da luz numa 

substância nunca será a mesma que no vácuo, por exemplo: o índice de refração para a 

atmosfera é de 1,0002926 e é de 1,33 para a água. 

O espalhamento, semelhantemente a refração, é recorrente do retorno da energia ao 

espaço sideral e está relacionado ao tamanho relativo do comprimento de onda da REM sobre 

o vapor d’água e/ou da poeira presentes na atmosfera; todavia, diferentemente da refração, a 

direção associada ao espalhamento é imprevisível. O espalhamento é um importante fenômeno 

a ser considerado no estudo do SR, pois pode reduzir severamente o conteúdo de informações 

dos dados até o ponto que a imagem perde contraste e torna-se difícil diferenciar um objeto do 

outro. 

Quando absorvida, a energia radiante é transformada em calor, ao invés de irradiar um 

fóton de mesmo comprimento de onda ao ser interceptada por um átomo ou por uma molécula 

dos gases presentes na atmosfera; os principais absorvedores são o vapor d’água (H2O), o 

dióxido de carbono (CO2), o oxigênio (O2), o ozônio (O3) e o óxido nitroso (N2O). As regiões 

do espectro eletromagnético que correspondem a faixas da energia radiante não afetada pela 

atmosfera, isto é, porções do espectro que transmitem a energia com eficiência, provenientes 

do sol ou da superfície terrestre, são denominadas janelas atmosféricas. No espectro solar, na 

região do visível, correspondente a pouco mais de 70% da energia, a atmosfera é praticamente 

transparente, na região ultravioleta, o principal gás absorvedor é o O3 e, na região do 

infravermelho, são o H2O e o CO2 os principais absorventes. Já no referente à energia emitida 

pelos objetos terrestres, praticamente, não é absorvida pela atmosfera, exceção feita a uma 

pequena faixa centrada em 9,6 μm pelo O3. 

A refletância ocorre quando um feixe de luz que chega a superfície de um objeto não 

transparente é redirecionado (LIU, 2006), sendo que esse processo depende da rugosidade e do 

tamanho das irregularidades da superfície em relação ao comprimento de onda. Assim, se a 

rugosidade for menor que o comprimento de onda, a refletância será semelhante à de um 

espelho; já em objetos como água parada, na radiação do visível, a refletância pode ocorrer de 

formar especular, isto é, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Segundo Jensen 



60 
 

 
 
 

(2009), a maior parte do fluxo radiante incidente é refletido pelo topo das nuvens e outros 

materiais atmosféricos, e imediatamente redirecionada ao espaço. 

Ao atravessar a atmosfera, a energia incidente integra com os materiais que compõem 

os objetos terrestres, podendo, em parte ou totalmente, ser refletida, transmitida e absorvida em 

conformidade com o princípio físico de conservação de energia. Por conseguinte, a refletância, 

a transmitância e a absortância referem-se à razão entre o fluxo de energia incidente e, 

respectivamente, o fluxo refletido, transmitido e absorvido sobre uma dada superfície, 

conforme pode ser observado na Figura 17. 

 

Figura 17. A interação da REM e as curvas espectrais. 

 
Fonte: Florenzano (2007). 

 

Os objetos apresentam interações distintas com a REM em virtude de suas composições 

físicas, químicas e biológicas, sendo que tais diferenciações possibilitam o reconhecimento de 

diversos objetos terrestres em função da energia refletida em cada comprimento de onda. O 

comportamento dos valores de refletância, ao longo do espectro eletromagnético, pode ser 

denominado de assinatura espectral. Observando a Figura 17 é possível verificar que as curvas 

espectrais, na região do visível – em que a vegetação sadia reflete mais energia correspondente 

ao intervalo espectral inerente ao verde –, estão no infravermelho próximo a sua alta refletância 

relacionada à estrutura celular e ao conteúdo de água na folhagem, enquanto que a água líquida 

e turva apresenta baixa refletância, entre 0,38 a 0,7 μm, mas superior à água líquida e limpa, 

sendo ambas com máxima absorção, ocorrendo acima de 0,7 μm. O solo tem seu 

comportamento espectral determinado por sua constituição mineral, umidade e granulometria, 
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sendo que os solos arenosos refletem muito mais energia, no visível, e nos infravermelhos 

próximo e médio, que o argiloso (FLORENZANO, 2007). 

 

2.6.1 A série LANDSAT 

 

O lançamento do primeiro satélite da série LANDSAT ocorreu no dia 23 de julho 

de1972, nomeado de Earth Resources Technology Satellite (ERTS), passando, no ano de 1975, 

a ser chamado de LANDSAT, sendo que o objetivo da série foi a exploração dos recursos 

naturais do planeta Terra, tendo a NASA (National Aeronautics and Space Administration) e o 

Serviço Geológico conhecido como U.S. Geological Survey (USGS) a responsabilidade pelo 

desenvolvimento e pelo lançamento da série. As principais características dos LANDSAT(s) 1 

ao 8 podem ser observadas no Quadro 01. 

 

Quadro 01. Características do LANDSAT-1 ao LANDSAT-8. 

Land Remote Sensing Satellite (LANDSAT) 
Instituições 

Responsáveis 
 

NASA (National Aeronautics and Space Administration) e USGS (U.S. Geological Survey) 

País/Região Estados Unidos (EUA) 

Satélite LANDSAT 

1 

LANDSAT 

2 

LANDSAT 

3 

LANDSAT 

4 

LANDSAT 

5 

LANDSAT 

6 

LANDSAT 

7 

LANDSAT 

8 

Lançamento 23/7/1972 22/1/1975 5/3/1978 16/7/1982 1/3/1984 5/10/1993 15/4/1999 11/02/2013 

 

Local de 

Lançamento 

 
Vandenberg Air Force Base 

NASA 
Kennedy 

Space 

Center 
(KSC) 

Veículo 

Lançador 

Delta 900 Delta 

2910 

Delta 2910 Delta 3920 Delta 3920 Titan II Delta-II Atlas-V 401 

 

Situação 

Atual 

 

Inativo 

(06/01/1978) 

 

Inativo 

(25/02/198

2) 

 

Inativo 

(31/03/1983) 

 

Inativo 

(1993) Ativo 

 

Inativo 

(05/10/1993) 

Ativo 

(interrompeu 

recepção no 

Brasil em 

31/05/2003) 

 

Ativo 

Órbita Polar, heliossíncrona Circular 

Altitude 917 km 917 km 917 km 705 km 705 km 705 km 705 km 705 km 

Inclinação 99,2º 99,2º 99,2º 98,2º 98,2º 98,2º 98,2º 98,2° 

Tempo de 

Duração da 

Órbita 

 
103,3 min 

 
103,3 min 

 
103,3 min 

 
99 min 

 
99 min 

 
98,9 min 

 
98,9 min 

 
99 min 

Horário de 

Passagem 
9h15 

Manhã 

9h15 

Manhã 

9h15 

Manhã 

9h45 

Manhã 

9h45 

Manhã 

10h00 

Manhã 

10h / 12h 

Manhã 

10h / 12h  

Tarde 

Período de 

Revisita 
18 dias 18 dias 18 dias 16 dias 16 dias 16 dias 16 dias 16 dias 

Tempo de 

Vida 

Projetado 

 

1 ano 

 

1 ano 

 

1 ano 

 

3 anos 

 

3 anos 

 

s.d. 

 

5 anos 

 

5 anos  

Instrumentos 

Sensores 
RBV e 

MSS 

RBV e 

MSS 

RBV e 

MSS 

MSS e 

TM 

MSS e 

TM 

ETM ETM+ OLI e 

TIRS 

Fonte: Adaptado de Tejas (2012). 

Segundo Florenzano (2007), os sensores remotos são equipamentos que captam e 

registram a energia refletida ou emitida pelos alvos da superfície terrestre; os sensores 
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instalados em plataformas terrestres, aéreas e orbitais captam os dados nas diferentes regiões 

do espectro eletromagnético. Neste mesmo sentindo, Moreira (2001) elucida que a qualidade 

de um sensor é estabelecida por sua capacidade de obter medidas detalhadas da REM e suas 

principais características são dadas pelas resoluções espacial, espectral e radiométrica: a 

primeira representa a capacidade de o sensor diferenciar objetos; a segunda refere-se à 

quantidade de intervalos espectrais em que o sensor opera; e, finalmente, a resolução 

radiométrica está relacionada à capacidade do sensor em detectar e registrar a energia refletida 

e/ou emitida pelos objetos terrestres, bem como transformá-las em nível de cinza de uma 

imagem expresso por números digitais binários (bits) (2n) (JENSEN, 2009). 

A série LANDSAT, ao longo de sua história, imageou a superfície terrestre a partir de 

sete instrumentos distintos, sendo aperfeiçoados ao longo dos anos, quais sejam: Return Beam 

Vidicom (RBV), Multispectral Scanner System (MSS), Thematic Mapper (TM), Enhanced 

Thematic Mapper (ETM), Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+), Operational Land Imager 

(OLI) e Thermal Infrared Sensor (TIRS). 

O RBV, presente nos LANDSAT(s) 1 e 2, era capaz de registrar imagens diurnas 

semelhantes às da televisão, operando nas regiões do visível e do infravermelho próximo e com 

uma resolução espacial de 80 metros e temporal de 18 dias. No LANDSAT 3, os RBV(s) foram 

modificados para incluir duas máquinas fotográficas pancromáticas (0,505 a 0,750 μm), ao 

invés de três, passando a cena a recobrir uma área de 99 km x 185 km e a resolução ampliada 

para 40 metros em função do aperfeiçoamento do foco da câmera do RBV. Porém, por 

problemas técnicos, as imagens adquiridas pelos RBV(s) foram abandonadas (LIU, 2006). 

O MSS, levados abordo pelos satélites da série até o quinto lançamento, tornou-se o 

principal sistema sensor nos LANDSAT(s) 4 e 5, possuindo a mesma resolução espacial do 

sensor RBV e operando em quatro canais (0,50 a 1,10 μm), exceto no LANDSAT 3, que possuía 

resolução espacial igual a 240 m e uma quinta banda entre 10,4 e 12,60 μm. Além disso, com 

as versões desta câmera, foi reduzido o tempo de revisita de 18 para 16 dias e sua resolução 

radiométrica passou de 6 bits (64 níveis) para 8 bits (256 níveis), deixando de operar em 1995 

abordo do satélite LANDSAT 5 (EMBRAPA, 2013). 

O TM integra os LANDSAT(s) 4 e 5 e possui melhor resolução espacial que o RBV e 

o MSS, de 30 metros para as bandas 1 a 5 e 7. Além disso, apresenta melhor definição das 

bandas espectrais, operando em 7 canais espectrais, sendo que a banda 6 (10,4 a 12,5 µm) possui 

uma resolução de 120 metros, gerando imagens de 8 bits e com um notório aprimoramento na 

fidelidade geométrica (LIU, 2006). 
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O ETM, abordo do LANDSAT 6, lançado em 05 de outubro de 1993, era superior ao 

TM presente nos dois satélites anteriores, pois possuía uma banda a mais – a 8 –, a pancromática 

(0,52 a 0,90 µm) de 15 metros de resolução. No entanto, devido a problemas técnicos no 

lançamento do satélite, nunca entrou em operação (LIU, 2006). 

O ETM+, além das características inerentes ao TM, também apresentava a banda 6 no 

intervalo do infravermelho termal, com resolução espacial de 60 m e uma banda pancromática 

de 15 m (0,52-0,90 µm). Em 31 de maio de 2003, o sensor apresentou problemas de 

funcionamento e, a partir dessa data, as cenas do LANDSAT 7 foram enviadas em modo SLC-

Off que, para serem utilizadas, necessitaram de correções prévias e de análises de acurácia no 

posicionamento e na calibração dos pixels (EMBRAPA, 2013). 

Na continuidade da missão LANDSAT, outras melhorias foram instaladas agora no 

LANDSAT 8, que entrou em atividade no início de 2013, carregando os sensores OLI e TIRS. 

O sensor OLI possui bandas espectrais para coleta de dados na faixa do visível, infravermelho 

próximo e infravermelho de ondas curtas, além de uma banda pancromática. O TIRS possui 

bandas espectrais na faixa do infravermelho termal, com resolução espacial de 100 m, que pode 

ser processada e disponibilizada em 30 metros com radiométrica de 12 bits (EMBRAPA, 2013). 

 

2.6.2 O infravermelho termal 

 

Todos os materiais com temperatura superior a 0 k (0 k, -273,16ºC, -459,69º) 

apresentam movimento molecular aleatório ou, também, conhecido por calor cinético – a 

quantidade de calor pode ser medida em calorias e a partir de termômetros. No SR, o uso do 

intervalo espectral 3 a 20 µm para estudos socioambientais, particularmente os relacionados à 

temperatura de superfície, é possível pelo fato de os sensores captarem a temperatura radiante, 

que nada mais é que o calor cinético convertido em energia radiante que deixa, ou é emitida, 

pelos objetos terrestres, ou seja, fluxo radiante (JENSEN, 2009). 

Os radiômetros, instrumentos embarcados em satélites de recursos naturais, medem a 

temperatura radiante, a qual apresenta alta correlação com as temperaturas cinéticas verdadeiras 

dos materiais, porém não é perfeita. Segundo Novo (2010), a radiância, mensurada pelo SR, é 

reduzida pela emissividade dos objetos terrestres; logo, a temperatura radiante sempre será um 

pouco menor que a temperatura verdadeira dos materiais. 

Para o SR das propriedades térmicas dos objetos, inicialmente, admite-se que o corpo 

imageado se comporte como um corpo negro perfeito. Desta maneira, o relacionamento entre a 
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energia que deixa um dado corpo e sua temperatura é expressa pela lei de Planck. Segundo 

Novo (2010), no ano de 1900, Max Planck realizou experimentos com corpos negros (Black 

Body), os quais eram uma esfera oca mantida a uma temperatura de superfície uniforme, tendo 

concluído que quanto maior a temperatura de um dado comprimento de onda, maior a 

quantidade de energia emitida por Black Body. Todavia, o mundo não é composto de corpos 

negros radiadores, ao contrário, é composto de corpos que radiam seletivamente; assim, as 

rochas, o solo, a vegetação e a água, por exemplo, emitem certa proporção de energia que é 

emitida por um corpo negro a mesma temperatura, processo físico nomeado de emissividade. 

A emissividade dos objetos terrestres, no intervalo espectral termal, varia entre 0,5 e 

1,0, podendo, a partir das fontes de radiação termal, se distinguir em: a) as que se comportam 

como corpos negros, com emissividade igual 1; b) as que se comportam como corpos cinzas, 

com emissividade constante menor que 1; e, c) as com fontes seletivas, cuja emissividade varia 

espectralmente (NOVO, 2010). 

Conforme Jensen (2009), a principal razão pela qual os instrumentos do sensoriamento 

remoto serem utilizados para detectar a energia infravermelha é a existência das janelas 

atmosféricas espectrais, como pode ser observado na Figura 18. 

 

Figura 18. As janelas atmosféricas no espectro eletromagnético visível e infravermelho. 

 
Fonte: Jensen (2009). 

 

Observando a Figura 18 é possível verificar que os filmes fotográficos podem ser 

produzidos com senilidade à energia refletida no intervalo de 0,7 a 1,3 µm e, por outro lado, os 

sistemas sensores eletro-ópticos podem registrar a energia infravermelha entre 0,7 a 14 µm. Já 

a região de 3 a 5 µm é útil para o monitoramento de alvos quentes, como incêndios florestais, 

enquanto que o intervalo de 8 a 14 µm para a identificação e o monitoramento de vegetação, 

solo e rocha e, por fim, a região de 10,5 a 12,5 µm é adequada quando a imagem termal é 

adquirida por sensores orbitais acima da camada de ozônio da Terra. 
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No presente estudo, utilizaram-se as imagens espectrais fornecidas pelo sistema sensor 

TIRS presente no LANDSAT 8, equivalente a Banda 10 e ao intervalo espectral 10.6 - 11.19 

μm, com resolução espacial de 100 m. Os níveis de cinza (NC) foram convertidos em radiância, 

depois para temperatura em Kelvin (K) e, por último, em temperatura em graus Celsius (°C), 

em conformidade com o estudo de Coelho e Corrêa (2013). Assim, segundo os autores, a 

utilização da banda 10 do LANDSAT 8 para identificação, espacialização e compreensão da 

dinâmica climática operante em climas urbanos contribui para a adoção de diretrizes para 

amenizar as temperaturas nesses ambientes. 

 

2.6.3 O GOES 

 

O Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES) é um satélite 

estacionário que cobre todo o globo terrestre com a finalidade de realizar previsão do tempo 

climático. Operado pelo National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), faz parte 

do sistema de rastreamento meteorológico composto pelo METEOSAT, INSAT e GMS, 

consoante demonstra a Figura 19. 

 

Figura 19. As coberturas globais dos satélites estacionários. 

 
Fonte: Liu (2006). 

 

Os satélites GOES estão estacionados a uma altitude aproximada de 36.000 km da 

superfície da Terra, fornecendo imagens a cada 30 minutos (exceto o GOES 16, lançado em 

novembro de 2016, que opera com intervalos de 15 minutos), e possuem um telescópio de 3,650 

mm, percorrendo 2.500 linhas de imageamento com 2.500 rotações no intervalo de 25 minutos, 
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sendo os restantes utilizados para calibração dos sensores e para correção dos possíveis 

deslocamentos do telescópio. Para o GOES 16, os intervalos são proporcionalmente ao seu 

intervalo de escaneamento (LIU, 2006; FLOREZANO, 2007). 

Os principais sensores presentes nos satélites GOES são radiômetros que captam 

informações nas regiões espectrais do visível e do infravermelho. Os Visible-Infrared Scan 

Radiometer (VISSR) são mais indicados para estudos relacionados à sondagem atmosférica, 

enquanto que os Vertical Atmospheric Sounder (VAS) são como a maioria dos instrumentos 

que permite uma visão multiespectral são denominados; eles permitem, desta maneira, coletar 

e transmitir dados provenientes de três canais infravermelhos distintos e um canal no visível 

com resolução espacial, respectivamente, igual a 13,8 km e a 1 km (LIU, 2006). 

De acordo com Florezano (2007), as imagens GOES podem ser usadas para: o 

monitoramento e a análise dos diversos sistemas atmosféricos, a estimativa e delimitação de 

ocorrência de eventos pluviométricos e o direcionamento dos ventos a partir da observação do 

deslocamento das nuvens. As variações de tonalidades das imagens obtidas no infravermelho 

termal fornecem, ainda, informações sobre a variação de energia radiante emitida pela 

atmosfera e superfície terrestres, pelas quais é possível estimar a temperatura de superfície dos 

continentes e dos mares e, portanto, monitorar os fenômenos como El Niño/La Niña, as ilhas 

de calor e a ocorrência de geadas. 

 

2.7 Área de Estudo 

 

2.7.1 Características histórico-territoriais 

 

Os processos de ocupação e urbanização de Porto Velho/RO foram influenciados pelos 

ciclos econômicos racionalizados e implementados para a região amazônica, podendo, segundo 

Nascimento (2009; 2010), serem divididos em três grandes períodos, a se considerar: a Porto 

Velho extrativista, a Porto Velho dos reflexos do processo de colonização e a Porto Velho atual. 

A Porto Velho extrativista compreende o período que se estende da segunda metade do 

século XVII até a década de 1960, tendo como principais marcos históricos: a) a implementação 

dos primeiros núcleos missionários jesuítas no rio Madeira, que objetivavam catequizar os 

índios, assegurar a posse das terras – então pertencentes à Coroa Portuguesa – dos avanços 

espanhóis e a formação de entrepostos comerciais destinados a busca das drogas do sertão, 

principalmente o cacau; b) o primeiro ciclo gomífero (1870 a 1912), que a teve como 
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consequência a migração de pelo menos 15 mil nordestinos, o início da construção da Estrada 

de Ferro Madeira Mamoré (EFMM) e a implantação das linhas telegráficas; c) o segundo ciclo 

gomífero (1943 a 1945), que resultou na entrada de pelo menos 25 mil nordestinos e 22 mil 

estrangeiros que trabalharam nas obras que concluíram a EFMM entre 1909 e 1912; d) a 

implementação das colônias agrícolas, que ocorreu após 1945, e objetivou conter o surto 

emigratório decorrente do declínio do segundo ciclo da borracha, uma vez que, conforme Nunes 

(1996), a expansão e a retração demográficas na região estiveram associadas à ascensão e ao 

declínio da produção gomífera, o que, de certa forma, explica o período de estagnação, de 1920 

a 1950, que caracterizou a economia na Amazônia; e, e) o garimpo de cassiterita que, em Porto 

Velho, teve como consequência um salto demográfico chegando, em 1960, a ordem de 50 mil 

habitantes. Essa pujante migração é explicada, em partes, pela integração da capital com as 

demais cidades do interior em função da abertura da BR-364, da busca por emprego no 

comércio da cidade e, já com o declínio do ciclo estanífero, da entrada de mão de obra 

desmobilizada dos garimpos da região de Bom Futuro, em Ariquemes. 

A Porto Velho dos projetos de colonização se estende da década de 1960 até a década 

de 1980, sendo que, neste interstício, Porto Velho é convertida em polo cartorial e 

administrativo dos projetos de colonização dirigidos para Rondônia, decorrente do Programa 

de Integração Nacional (PIN). São inúmeros os órgãos federais abertos para administrar a 

assistência e a extensão rural aos colonos, primordialmente, do Sul e Sudeste brasileiros. Um 

novo surto demográfico, então, é observado, de tal maneira que, em 1976, a contagem oficial 

de habitantes na capital já chegava a marca de 146.262. 

A Porto Velho atual, por fim, estende-se da década de 1980 até a implementação dos 

megaprojetos desenvolvimentistas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A 

primeira fase desse período correspondeu a implementação de programas estatais que visavam 

corrigir os problemas sociais e ambientais decorrentes do ciclo agrícola, tendo como destaque 

o Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil (POLONOROESTE) e o 

Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia (PLANAFLORO) que, em conjunto com a 

passagem de território federal para unidade federativa, em 1991, confirmaram a posição de polo 

administrativo e comercial do Estado, conforme Souza e Maniesi (2012). A segunda fase desse 

período mais recente do ordenamento espacial portovelhense esteve relacionada ao surto 

migratório decorrente da extração aluvionar do rio Madeira, iniciado nos primeiros anos da 

década de 1980 e estendendo-se até a metade da década de 1990. Atualmente, Porto Velho/RO 

passa por mais um ciclo econômico, social e cultural devido a construção e a instalação de duas 
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hidroelétricas no rio Madeira (Santo Antônio e Jirau), que foram construídas para garantir a 

produção de energia ao Brasil, sendo que as obras são parte do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) do Governo Federal. Cavalcante et al. (2011) explicam que a implantação 

de infraestruturas de transporte e de energia elétrica na Amazônia brasileira tem sido marcada 

por grandes impactos ao ambiente e tem atribuído novas funções e formas de organização no 

território. A população do município de Porto de Velho, de 1980 a 2010, em urbana e rural pode 

ser vislumbrada na Figura 20. 

 

Figura 20. Gráfico da população de Porto Velho/RO, período de 1980 a 2010. 

 
Fonte: IBGE/SIDRA (2000). 

 

A cidade de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, está situada na Amazônia 

Ocidental e possui uma área urbana de 117,34 Km2, conforme demostrou o estudo de Tejas et 

al. (2017), encontrando-se subdividida em quatro zonas: a zona Central, que é o núcleo de 

ocupação inicial que parte das margens do rio Madeira e segue até a BR-364; a zona Norte, 

que segue do Sul, pela Avenida Costa e Silva que dá acesso ao porto, e à balsa que permite a 

travessia do rio Madeira; zona Leste, que se limita com a zona Central, a Oeste, e ao Sul com 

a BR-364; e, a zona Sul, que se trata da porção separada da zona central pela BR-364 (FIGURA 

21). 
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Figura 21. Mapa de localização da área urbana no município de Porto Velho/RO. 

 
Fonte: Rondônia (2001; 2002) e organizado por Graziela Tosini Tejas (2018). 

 

 

2.7.2 Características fisiográficas 

 

A cidade de Porto Velho/RO está situada sobre um terreno plano cujas altitudes variam 

de 46 a 111 metros de altitude e as declividades, em pelo menos 85% da área de estudo, não 

ultrapassam os 6º. Trata-se de uma área de formações cenozoicas que recobrem uma suíte 

intrusiva do proterozoico, apresentando coberturas sedimentares indiferenciadas, intercaladas 

por depósitos aluviares e Crostas Lateríticas que, no caso das duas primeiras, foram depositadas 

sob e, no caso da última, são resultantes das alterações intempéricas da Suíte Intrusiva Santo 

Antônio (RIZZOTTO et al., 2005). 
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Os aspectos geomorfológicos da área de estudo revelam a predominância de superfícies 

denudacionais. São superfícies de aplanamento fruto de intemperismo e erosão atual e subatual 

que formam planícies fluviais, e regiões recobertas por couraças ferruginosas que formam 

inselbergs e tors espaçados ao longo da área de estudo, e coincidem com as porções com 

maiores altitudes (RONDÔNIA, 2001; 2002). Como resultado da ação dos agentes exógenos e 

endógenos, sob a área de estudo, desenvolveram-se duas classes pedológicas: os latossolos, 

com prevalência do tipo Vermelho-Amarelo, em 80% da área estudada, que apresentam boa 

drenagem, alto teor de argila e baixa fertilidade natural, sendo possível, ainda, encontrar uma 

pequena mancha do tipo vermelho, francos e bem drenados no sudoeste da área de estudo. Nas 

proximidades do rio Madeira são encontrados os Gleissolos distróficos mal drenados e argilosos 

(IBGE, 2007). 

Em relação aos aspectos hidrográficos, Porto Velho/RO está localizado à margem 

direita do rio Madeira. O afluente rio Madeira faz parte da grande bacia hidrográfica do rio 

Amazonas, compreendida pela sub-bacia do Madeira, tendo como principais rios: o Madeira, o 

Candeias e o Jamari. As principais bacias urbanas que cortam a área de estudo são as dos 

igarapés Tancredo Neves e Bate Estaca, que deságuam na bacia do rio Candeias, e as dos 

igarapés das Garças, dos Tanques e Grande, que desembocam diretamente no rio Madeira. 

Na área urbana de Porto Velho/RO, nos enclaves florestais, o tipo predominante são as 

formações Ombrófilas Abertas. Disposta em relevo plano a suavemente ondulado, não 

ultrapassando os 100 metros de altitude, é caracterizada por apresentar indivíduos arbóreos, 

bastante espaçados, de porte médio a baixo (em torno de 30 metros). O espaçamento dos 

bosques e sub-bosques frequentemente é preenchido por espécies variadas de cipós (SILVA; 

VINHA, 2002). 

O clima de Porto Velho/RO pode ser denominado, segundo a classificação de Köppen, 

como clima Subequatorial (AM), tratando-se de um clima de transição que apresenta alta 

temperatura e alto índice de umidade; o que diferencia esse clima do clima Equatorial é a 

existência de uma pequena estação seca que, pelo fato de ser muito curta, também não pode ser 

classificado como tropical (TORRES; MACHADO, 2012). Segundo Fisch, Marengo e Nobre 

(1998), o clima da Amazônia é dividido em quatros estações, assim denominadas conforme a 

precipitação. O período chuvoso, ou de forte atividade convectiva, é compreendido entre 

novembro e março, sendo que o período de seca (sem grande atividade convectiva) ocorre entre 

os meses de maio e setembro; logo, os meses de abril e outono são meses de transição entre um 

regime e outro. Conforme explica Santos Neto (2010), a estação chuvosa é denominada de 
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inverno amazônico e a estação seca de verão amazônico, devido ao costume local e por 

associarem os períodos secos e chuvosos à sensação térmica. 

Durante o verão amazônico (inverno no hemisfério Sul), as massas de ar frio e seco de 

origem polar atingem a Amazônia Meridional pela calha da cordilheira dos Andes, provocando 

queda nas temperaturas de até 15°C, com ápice no mês de julho (SANTOS NETO; NÓBREGA, 

2008). Nimer (1989) afirma, ainda, que a atuação desses sistemas frontais é pouco frequente e, 

às vezes, pode ser acompanhada de chuvas frontais, pois, quando do seu término, é substituída 

por um leve chuvisco ou nevoeiro. A breve estiagem ocorrida nesse período deve-se à menor 

frequência de atuação dos sistemas da massa de ar equatorial continental e da ZCIT (NIMER, 

1989), além da atuação da massa de ar tropical atlântica correspondente ao Anticiclone 

Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), que resulta em céu claro e ausência de chuvas (LUCAS, 

2007). 

Em relação à análise das Normas Climatológicas de 1975-1990, o Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) atribuiu a Porto Velho/RO uma temperatura média anual de 25°C, com 

máxima de 31°C e mínima de 21°C, sendo que os meses mais quentes são agosto e setembro 

(33°C) e o mês de julho pode atingir a menor temperatura do ar (18°C). A umidade relativa do 

ar média anual é de 85%, com máxima de 89% em janeiro e mínima no mês de julho (80%). A 

pressão atmosférica revela uma média anual de 999,6 (hPa), com maior valor para o mês de 

junho (1005,3 hPa) e menor em abril (993,5 hPa). Quanto à precipitação pluvial, foi avaliada 

pela normal com uma média anual de 2353,7 mm, com o menor índice acontecendo no mês de 

julho (22,6 mm) e o maior valor em janeiro (346,8 mm) (BRASIL, 1992). 
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A Figura 22 representa o organograma de atividades, disposto em grandes blocos, 

contendo as técnicas para o tratamento dos dados divididos em quatro etapas. 

 

Figura 22. Organograma de atividades. 

 
Fonte: Organizado por Graziela Tosini Tejas (2018/2019). 

 

O método de análise é dedutivo com fundamentação teórica nas proposições de 

Monteiro (1971; 1976; 1991; 2015). Esses trabalhos de concepção da dinâmica climática mais 

conhecida como Análise Rítmica e sistematização do Sistema Clima Urbano (SCU) auxiliaram 

nas etapas de atividades da presente pesquisa. A análise rítmica rompe com o caráter estático e 

passa a avaliar o ritmo dos fenômenos meteorológicos em conjunto com os demais elementos 

geográficos. O SCU, por sua vez, concebe o ambiente urbano como um sistema particular, em 

conformidade com três subsistemas: o hidrodinâmico, o físico-químico e o termodinâmico, 

organizados, respectivamente, pelos canais de percepção humana nomeados de Impacto 

Meteórico, a Qualidade do Ar e o Conforto Térmico. 

Desta forma, o presente estudo é inerente ao canal de percepção humana Conforto 

Térmico do subsistema Termodinâmico. Portanto, para verificar o comportamento do campo 

térmico de Porto Velho/RO, em uma escala mesoclimática, ao longo do dia e das estações do 

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
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ano, foi necessário unir os dois métodos Monterianos, como pode ser observado no 

organograma (FIGURA 23). 

 

Figura 23. Organograma do método de análise fundamentado em Monteiro. 

 
Fonte: Organizado por Graziela Tosini Tejas (2018). 

 

Para o embasamento teórico e técnico foi feita uma revisão bibliográfica acerca dos 

temas da climatologia geral (circulação do ar na atmosfera, massas de ar e elementos 

climáticos), a construção da Escola Climática Brasileira (análise rítmica e clima urbano), o 

sensoriamento remoto e as técnicas de tratamento estatístico, com foco em trabalhos que 

estudaram o campo térmico em cidades tropicais. 

 

3.1 Primeira Etapa: análise rítmica 

 

Para essa primeira etapa de trabalho, elaborou-se um banco de dados climáticos6 que 

reuniu dados de temperatura do ar, umidade do ar, velocidade e direção do vento, pressão 

atmosférica, precipitação e nebulosidade. Os dados foram tabulados e organizados no programa 

                                                           
6 Período compreendido entre setembro de 2017 a outubro de 2018. Com base em Fisch, Marengo e Nobre (1998) 

e Tejas et al. (2012), as estações foram compartimentadas segundo os dados de precipitação. A transição 1 

corresponde aos meses de setembro a outubro de 2017; o “inverno amazônico” compreende o período de 

novembro de 2017 a março de 2018, no mês de abril de 2018 a transição 2 e, por fim, a estação de “verão 

amazônico” no intervalo de maio a outubro de 2018. 
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MS-Excel®. As informações dos elementos climáticos foram obtidas através das estações 

meteorológicas do INMET (A-925) e do Aeroporto (SBPV – 82825) no período de oito dias, 

correspondendo aos três dias consecutivos de monitoramento mensais, aos três antecedentes e 

aos dois dias posteriores. A estação A-925 do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 

2017), registrada na Organização Mundial Meteorológica (OMM) sob o nº 81.932, localiza-se 

nas dependências da EMBRAPA, situada na Rodovia BR-364, Km 5,5, Zona Rural. O endereço 

geográfico é de 8°47’ na latitude Sul, 63°50’ na longitude Oeste e com altitude de 87 metros, 

enquanto que a estação 82825 (SBPV) encontra-se no Aeroporto Internacional Governador 

Jorge Teixeira, nas dependências da Base Aérea de Porto Velho/RO, situada entre o paralelo 

08°42’ de latitude sul e 063°54’ de longitude oeste, e com altitude de 87,8 metros. Os dados 

meteorológicos das estações encontram-se nos sites que estão disponíveis gratuitamente: 

OGIMET (www.ogimet.com) e INMET (www.inmet.gov.br). 

Para o monitoramento dos sistemas atmosféricos atuantes na área de estudo, foram 

utilizadas as imagens dos satélites do GOES-13 e 16, estando o acervo de imagens disponível 

gratuitamente no site da Divisão de Satélites e Sistemas Ambientais (DSA), cujo endereço 

eletrônico é: http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes.formulario. Visando uma melhor 

compreensão dos sistemas atmosféricos atuantes nos momentos antecedentes, concorrentes e 

posteriores a coleta de temperatura do ar pelos veículos ao longo dos transectos, obteve-se, 

ainda, as cartas sinóticas do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) e os boletins técnicos do 

Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE) disponíveis diariamente 

em diferentes níveis atmosféricos. 

 

3.2 Segunda Etapa: comportamento da temperatura do ar 

 

Essa etapa do trabalho consistiu na elaboração dos mapas térmicos a partir dos dados de 

temperatura e umidade relativa do ar coletados em campo. Como técnica, utilizaram-se os 

transectos móveis definindo-se duas rotas do perímetro urbano da cidade de Porto Velho/RO. 

A Rota 17, em verde no mapa de Trajeto de Coleta dos Dados nos dois Transectos Móveis 

(FIGURA 24), tem início no Espaço Alternativo, BR-319, sentido Aeroporto Internacional 

Governador Jorge Teixeira e término na Estrada dos Periquitos, bairro Ulysses Guimarães. Na 

                                                           
7 As coordenadas geográficas em UTM do início e do final da Rota 1 são, respectivamente: 401775.00 m E / 

9035339.00 m S; 412352.00 m E / 9030504.00 m S, meridiano central do fuso 63º, zona 20. 

http://www.ogimet.com/
http://www.inmet.gov.br/
http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes.formulario
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Rota 28, o início se dá na BR-364, sentido Acre, seguindo todo o trajeto na zona sul, percorrendo 

a zona leste e finalizando na estrada da Penal próximo à Casa de Detenção José Mário Alves 

da Silva. 

Os veículos saíram pontualmente de seus respectivos locais às 8, 14 e 20 horas, 

conforme horários estabelecidos pela Organização Mundial de Meteorologia (OMM), e 

adaptados ao fuso horário local, necessitando de dois integrantes em cada veículo, sendo um 

condutor e um para o manuseio dos equipamentos. Durante o trajeto, os automóveis 

permaneceram com velocidade entre 30 e 40 km/h. As coletas das temperaturas do ar foram 

efetuadas em três dias consecutivos de cada mês, sempre de sábado para segunda-feira, no 

interstício que se estende de 30 de setembro de 2017 a 1º de outubro de 2018. O período 

temporal de coleta de dados foi escolhido por abranger as estações do ano, a fim de que se 

pudessem estabelecer relações entre as condições atmosféricas e o espaço geográfico estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 As coordenadas geográficas em UTM do início e do final da Rota 2 são, respectivamente: 399479.00 m E / 

9026820.00 m S; 407147.00 m E / 9036989.00 m S, meridiano central do fuso 63º, zona 20. 



76 
 

 
 
 

Figura 24. Trajeto de coleta dos dados nos dois transectos móveis. 

 

Fonte: Rondônia (2001; 2002) e organizado por Graziela Tosini Tejas (2019). 

 

Após definir os procedimentos de coletas de dados, optou-se em utilizar os 

termohigrômetros digitais, modelo Hobo® Data Logger U23-001, da marca Onset, por sua 

precisão, 0,21°C em temperatura e 2,5% em umidade. Desse modo, os instrumentos aferidos 

com os dados do INMET e programados para registrar a temperatura e a umidade do ar em 

intervalos de 1 minuto, sincronizados com todos os equipamentos eletrônicos usados na 

pesquisa, iniciando sempre nas horas pré-estabelecidas, e presos com braçadeiras de plástico 

no interior das caixas de sumidouros, material Polyvinyl chloride (PVC), do tipo sifonadas, 

circulares, com dimensões de 15 x 15 cm e com vários furos com tamanho aproximado de 5 

mm. Essa proteção foi estabelecida para que o sensor não ficasse exposto diretamente à luz 

solar, como pode ser observado na Figura 25. Conforme metodologia proposta por Castelhano 
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e Roseghini (2011) as caixas de sumidouros foram acopladas por conexões hidráulicas a hastes, 

também de PVC, com 1,20 metros de altura, posicionadas nas laterais dos veículos a, 

aproximadamente, 1,5 metros do solo, mantendo-se em um ângulo aproximado de 90° e a uma 

distância lateral dos veículos de 20 cm, conforme Figura 26. 

 

Figura 25. Termohigrômetro digital HOBO® instalado na caixa sifonada. 

 
Fotografia: Graziela Tosini Tejas, em 07 de setembro de 2017. 

 

Figura 26. Veículos equipados para a realização das medidas em campo. 

 
Fotografia: Graziela Tosini Tejas, em 16 de setembro de 2017. 

 

Durante o trajeto, foram coletados e anotados, em uma ficha de campo (APÊNDICE A), 

os dados referentes à circulação de veículos9 em um raio de, aproximadamente, 100 metros e a 

classificação das nuvens no início, durante e no término do trajeto, bem como a percepção 

ambiental dos observadores nos aspectos de sensação térmica e condições do vento no início, 

durante e no término do trajeto. 

Logo após o monitoramento térmico, os dados de temperatura e umidade relativa do ar, 

em conjunto com os dados de coordenadas geográficas10, foram digitados e organizados em 

                                                           
9 Estabeleceu-se uma classificação para a circulação de veículos, bem como seus respectivos pesos para inserir na 

planilha eletrônica e correlacionar com os demais dados, sendo: Muito Alta (> 10, peso 10); Alta (de 7 a 10, peso 

8); Média (de 5 a 7; peso 6); Baixa (de 3 a 5, peso 4); e, Muito baixa (até 3, peso 2). 
10 Adquiridos através do aplicativo CR-Campeiro 7, instalado em Android. Esse aplicativo pertence ao projeto de 

extensão rural do Departamento de Engenharia Rural do Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de 

Santa Maria, possibilitando obter, em campo, as coordenadas geográficas no formato UTM (Universal Transversa 

de Mercator), programada para o intervalo de 1 minuto, sincronizando, assim, com o termohigrômetro. A 

calibração do Sistema de Posicionamento mostrou uma diferença de coordenadas até 5 metros para Z, e 3 metros 

para N e E entre os aparelhos, e para cada GPS uma variação não superior a 2 metros em Z, e 1 metro para N e E. 
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tabelas, na planilha eletrônica do programa MS-Excel®. Posteriormente a organização e a 

tabulação dos dados, estes foram espacializados utilizando o software ArcGIS® 10.111, 

gerando, assim, os layers de temperatura do ar para a área de estudo através da ferramenta 

Interpolation, interpolador IDW, sigla em inglês para o inverso do quadrado da distância (IDQ), 

disponível no menu Arctoolbox, Spatial Analyst Tools. 

Fialho e Quina (2017) esclarecem o uso do IDW, pois esse método assume que a 

variável estudada para qualquer ponto dentro da área de estudo pode ser determinada a partir 

dos valores observados nos pontos de coleta de dados, sendo o seu valor inversamente 

proporcional à distância do mesmo e tendo como referência os outros pontos de coleta 

próximos. 

Alves, Biudes e Vecchia (2012) analisaram o desempenho de 11 métodos diferentes 

para interpolação de dados estatísticos para temperatura do ar em diferentes horários, sendo 

que, para cada método, foi analisada a sua acurácia a partir de índices estatísticos. Contudo, não 

se constatou uma diferença estatística significativa entre os seis melhores métodos para a 

interpolação da temperatura do ar, assim como não se observou um método absolutamente 

melhor, mas apenas a escolha ideal em determinadas circunstâncias. Ressaltaram, ainda, que se 

deve escolher o método de interpolação de acordo com o objeto de estudo, área de pesquisa, 

escala, coleta de dados etc., para que as espacializações dos dados, em forma de mapas de 

isolinhas (contornos), possam, realmente, expressar a variabilidade espacial do fenômeno 

estudado. 

Neste sentido, o IDW foi a melhor opção para a interpolação dos dados de temperatura 

do ar nas rotas 1 e 2 durante 1 ano (2017 a 2018) em diferentes horários. Desta forma, criou-se 

um arquivo raster e, então, geraram-se os mapas térmicos da área de estudo para cada 

campanha. 

Os dados cartográficos secundários vetoriais utilizados na presente pesquisa foram os 

shapefile de divisão municipal, de estradas (estadual, federal, municipal), de bairros (perímetro 

urbano) e de drenagem do Estado de Rondônia, base disponibilizada por Rondônia (2001), parte 

da 2ª Aproximação do Zoneamento Socioeconômico e Ecológico (ZSEE) do Plano 

Agropecuário e Florestal de Rondônia (PLANAFLORO) com atualização cartográfica em 

(2002). Adotou-se, também, o sistema de projeção Universal Transversal de Mercator (UTM) 

e o datum SIRGAS 2000, na zona 20, meridiano central 63º oeste. 

                                                           
11 Licença disponível no Laboratório de Geografia e Planejamento Ambiental (LABOGEOPA) da Universidade 

Federal de Rondônia. 
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3.3 Terceira Etapa: sensoriamento remoto 

 

A terceira etapa do trabalho corresponde à técnica de sensoriamento remoto, com o 

propósito de correlacionar os dados de temperatura do ar com as características do arranjo 

espacial, mais as condições térmicas registradas pelos sensores convertidos em graus Celsius. 

Desse modo, foram utilizadas imagens do satélite LANDSAT 8 (TIRS e OLI) de temperatura 

de brilho (TOA) da Collection 1 Level-2, adquiridas junto ao Serviço Geológico dos Estados 

Unidos (USGS), disponível na página eletrônica desta instituição 

(http://earthexplorer.usgs.gov/). 

Os dados de sensores orbitais do LANDSAT 8 (TIRS e OLI) são da órbita/ponto 

(232/66), cena que abrange a área urbana da cidade de Porto Velho/RO, período de 23 de 

outubro de 2017 às 10h20, 24 de julho de 2018 às 10h19 e 26 de setembro de 2018 às 10h20 – 

o período escolhido serviu, também, de base para a 4ª etapa de trabalho na correlação de dados 

com os fatores antrópicos. Deste modo, utilizou-se a imagem de 23 de setembro de 2017 para 

as campanhas de 1ª (transição 1), “inverno amazônico” (2ª até a 6ª campanhas) e transição 2 (7ª 

campanha). A imagem de satélite de 24 de julho de 2018 serviu de base para as campanhas de 

“verão amazônico” (8ª até a 12ª campanhas), enquanto a imagem de 26 de setembro de 2018 

foi utilizada para a 3ª etapa do presente trabalho. 

Coelho e Corrêa (2013) afirmam que as características dos produtos/imagens são 

consistentes com o padrão de Nível 1 (ortorretificadas) semelhantes aos da série LANDSAT 1 

ao 7. O formato dos dados disponibilizados, de forma gratuita, baixado via internet, é o 

GeoTIFFs em arquivo em torno de 2 GB, quando descompactado. A resolução radiométrica é 

de 16 bits, Datum WGS 1984, reprojetadas para SIRGAS 2000 e sul, projeção UTM. 

Para o processamento digital das imagens LANDSAT 8, utilizou-se o software 

ArcGIS® 10.1 onde foram recortadas, para os limites da área de estudo, e, em seguida, 

convertidas em dados de Índice de Vegetação Melhorada (EVI) e de temperatura de superfície 

em graus °C. Tais procedimentos foram realizados com base em Coelho e Corrêa (2013) e 

Santos et al. (2014), e seguiram as seguintes etapas: 

 

 

a. Índice de Vegetação Melhorada (EVI – Enhanced Vegetation Index) 

O Índice de Vegetação Melhorado (EVI) foi desenvolvido para melhorar a sensibilidade 

para o sinal do satélite em relação à vegetação verde, minimizando, desta forma, os efeitos do 
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solo e da atmosfera sobre a resposta do dossel, conforme Oliveira et al. (2012) e Ponzoni e 

Shimabukuro (2017). A equação que define este índice foi desenvolvida por Huete et al. (1997) 

e é expressa pela seguinte forma: 

 

Onde: 

G: fator de ganho (2,5); 

ρIV: refletância do infravermelho próximo, Banda 5, multiplicada por 10; 

ρV: refletância do vermelho, Banda 4; 

ρazul: refletância do azul, Banda 2; 

L: Fator de ajuste para solos (1,0); e, 

C1 e C2: descrevem o uso da banda azul para correção da banda vermelha quanto ao 

espalhamento atmosférico por aerossóis, com valores de 6,0 e 7,5, respectivamente. 

 

b. Temperatura em Kelvin para Temperatura em °C 

Nesta etapa, utilizou-se a imagem temperatura de brilho do satélite LANDSAT 8, banda 

10. Os valores de temperatura Kelvin foram subtraídos pelo seu valor absoluto (273,15), 

gerando o raster de temperatura de superfície em graus Celsius (°C). Esse procedimento foi 

realizado no ArcGis®10.1 (Map Algebra na calculadora Raster Calculator) segundo Correa e 

Coelho (2013). 

 

 

Onde: 

TC: Temperatura em °C; 

1321.08: constante de calibração K2; 

ln: logaritmo neperiano; 

774.89: constante de calibração K1; 

3.3420E-04: valor do fator multiplicativo reescalonado da radiância para a banda 10, 

disponibilizado no arquivo metadata da imagem; e, 

0.10000: valor do fator aditivo reescalonado da radiância para a banda 10, 

disponibilizado no arquivo metadata da imagem. 

 

(2) 

(1) 
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3.4 Quarta Etapa: estatística descritiva 

 

Nesta última etapa de trabalho foi necessário aplicar o método de Correlação de Pearson 

(r) entre as variáveis adquiridas ao longo da pesquisa (Temperatura do Ar, Altitude, Umidade 

Relativa do Ar, Circulação de Veículos, Temperatura de Superfície e Índice de Vegetação 

Melhorada). Conforme Figueiredo Filho e Silva Júnior (2009), o coeficiente de correlação de 

Pearson (r) é uma medida de associação linear entre variáveis, sendo que o sinal indica a direção 

positiva ou negativa do relacionamento, e os valores, que variam de (-1,0) a (1,0), sugerem a 

força da relação entre as variáveis, ou seja, uma medida aumenta e a outra diminui, e quando 

os valores são próximos de 0, significa a não correlação. Dois exemplos do teste de correlação 

aplicado aos estudos de clima urbano podem ser encontrados em Rocha, Souza e Castilho 

(2011) que, ao analisarem a ilha de calor em São José do Rio Preto, correlacionaram as variáveis 

de uso e de ocupação do solo e temperatura do ar, assim como na pesquisa de Fialho e Quina 

(2017), que utilizaram a correlação de Pearson para fatores como altitude, radiação solar, 

orientação de vertente e Sky View Factor. 

Para a geração dos correlogramas, utilizou-se a linguagem de programação R (R Project 

for Statistical Computing) através da aplicação da biblioteca “Performance Analytics” de Brian 

e Peter (2018). Para uma melhor visualização nas distribuições dos valores optou-se, também, 

para a geração de gráficos do tipo box plot ou diagrama de caixas. 
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___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Ritmo dos Elementos Climáticos e Sistemas Atmosféricos em Porto Velho/RO 

 

4.1.1 Análise rítmica do período de transição entre “verão e inverno amazônico” 

 

Foi realizado o acompanhamento dos sistemas atmosféricos nos dias 27, 28, 29 e 30 de 

setembro e no mês de outubro de 2017, nos dias 01, 02, 03 e 04. Parte do período analisado 

ocorreu concomitante ao monitoramento de temperatura e umidade do ar realizado pelos 

transectos móveis nos dias 30/09/2017 e 01 e 02/10/2017. A análise rítmica com a 

decomposição cronológica e quantitativa dos elementos climáticos, bem como a contínua 

sucessão da dinâmica climática da área de estudo, encontra-se no Apêndice B. 

O período de análise coincide com a transição entre as estações de inverno e primavera 

austral de 2017. Considerando o comportamento climático regional, trata-se da transição do 

período de estiagem e o início do período chuvoso, também conhecido como “inverno 

amazônico”. Durante esse período foi possível a identificação da atuação da massa equatorial 

continental (mEc) que apresenta características climáticas quente e úmida durante sua ação, e 

quando bem desenvolvida altera a dinâmica de temperatura e umidade na Amazônia 

Meridional. Além dessa massa de ar, observou-se a atuação de anticiclones e cavados na região 

em escala sinótica (500 hPa), conforme Figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Figura 27. Mapa dos sistemas atmosféricos atuantes na região Norte do Brasil e com influência direta 

na área de estudo no mês de outubro de 2017. 

 
Fonte: Organizado por Graziela Tosini Tejas (2019) com base em Rondônia (2002), IBGE (2015) e CPTEC/INPE 

(2017). 

 

Nos dias analisados a nebulosidade do céu variou de pouco a parcialmente nublado, com 

circulação de ventos direcionados a sudeste nos dias 27, 28 e 29 de setembro e nos dias 30 de 

setembro e 01 de outubro no sentido sudoeste, com velocidades que variaram de 0 a 3,0 m/s, 

com exceção do dia 01 de outubro de 2017, cuja velocidade atingiu 3,2 m/s. A pressão 

atmosférica apresentou uma discreta oscilação entre 997,7 hPa a 994,8 hPa. Quanto a 

temperatura média do ar, o maior valor ocorreu no dia 29 de setembro, com 30ºC, e a menor 

foi atingida no dia 27 de setembro, com 27,7ºC. Esses dias apresentaram, também, os maiores 

e menores valores referentes a umidade do ar registrados, respectivamente, no dia 27/09, com 

valor de 75,4%, e no dia 29/09, com 63,9%. Os índices pluviométricos registrados pela estação 
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meteorológica foram quase nulos, constando valores nos dias 28 de setembro e 01 de outubro, 

embora não ultrapassando os 2 mm. 

As discretas oscilações climáticas descritas devem-se a atuação da massa de ar (mEc) 

que ainda se encontrava em migração para a área de estudo. Notou-se, ainda, a atividade de 

uma circulação anticiclônica favorecendo o aumento da pressão atmosférica no dia 02 de 

outubro de 2017. Além desse sistema, a existência de um cavado contribuiu para a formação de 

nuvens e condições de nebulosidade de 4 octas, ou seja, de pouco a parcialmente nublado, além 

da ocorrência de pancadas de chuva de 4 mm no dia 03 de outubro de 2017. 

 

4.1.2 Análise rítmica do período de “inverno amazônico” 

 

O monitoramento dos sistemas atmosféricos para o período denominado de “inverno 

amazônico” foi realizado entre novembro de 2017 e março de 2018, conforme o Apêndice C 

(C1, C2, C3, C4 e C5). Consoante a classificação climática astronômica, nesse período ocorre 

parte da primavera (novembro), o verão austral (dezembro, janeiro, fevereiro e início de março) 

e parte do outono austral (março). Assim, no “inverno amazônico” constatou-se a atuação da 

mEc em seu maior desenvolvimento no verão austral, reduzindo sua influência no outono. 

Observou-se, também, em termos de escala sinótica, maior frequência dos Jatos de Baixos 

Níveis (JBN), da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e da Alta da Bolívia (AB), 

conforme Figura 28. 
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Figura 28. Mapa dos sistemas atmosféricos atuantes na região Norte do Brasil e com influência direta 

na área de estudo nos meses de novembro de 2017 a março de 2018. 

 
Fonte: Organizado por Graziela Tosini Tejas (2019) com base em Rondônia (2002), IBGE (2015) e CPTEC/INPE 

(2017/2018). 

 

Cabe ressaltar que, nesse intervalo de análise, no oceano Pacífico Equatorial ocorreram 

anomalias negativas caracterizando, assim, o fenômeno conhecido como La Niña, a qual 

influenciou no comportamento atmosférico da região amazônica, com destaque para a 

precipitação pluvial acima do normal, uma vez que a estação automática do INMET registrou 

um total de 303,8 mm para os dias monitorados entre novembro de 2017 e março de 2018. 

Somente entre os dias 10 e 17 de janeiro registraram-se 98,4 mm, valor equivalente a, 

aproximadamente, 30% do valor esperado para todo o mês de janeiro, que é de 340 mm, 

conforme demostra estudo de Tejas et al. (2012). As maiores diferenças pluviométricas diárias 

variaram entre 10 mm e 37 mm. Os maiores volumes ocorreram em 13 de dezembro, com 31 

mm, em dois dias do mês janeiro (11 e 16), com 29 mm, e em 24 de março, com marca de 37 
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mm. Esses índices registrados foram ocasionados, dentre outros aspectos, pelas ZCAS, ZCOU 

e JBN, seguidas de uma frente fria na região sul e sudeste do Brasil. 

Os resultados da análise rítmica para o “inverno amazônico” de 2017 e 2018 revelaram, 

ainda, que a pressão atmosférica, nos dias monitorados, variaram entre 990 hPa e 998 hPa. Os 

maiores valores ocorreram no mês de novembro e janeiro, nesta ordem, iguais a 997,5 hPA e 

994,7 hPa, comportamento associado a ocorrência da Zona de Convergência de Umidade 

(ZCOU) e da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Esses sistemas atmosféricos 

influenciaram, também, na amplitude da temperatura média do ar nos meses de novembro e 

fevereiro, pois, nas datas de monitoramento, apresentaram, respectivamente, valores de até 3°C 

e 2,8ºC. A temperatura média do ar, durante os dias de monitoramento, entre novembro de 2017 

e março de 2018, variou entre 23°C e 29°C. Em novembro de 2017, a máxima temperatura 

média do ar registrada foi de 29°C, momento em que a área de estudo esteve sob a atuação da 

mEc. Outro sobressalto térmico ocorreu no dia 22 de março de 2018, quando a máxima 

temperatura média do ar registrada foi de 27,4ºC, quando a cidade de Porto Velho/RO esteve 

sob a influência da Alta da Bolívia, ao passo que, no dia 23 de fevereiro, a mínima temperatura 

média do ar foi de 23,7ºC, agora sob a atuação da ZCAS. 

A umidade relativa do ar apresentou valores entre 65% e 92%, com menor valor 

registrado no dia 08 de novembro (65,3%) e maior no dia 24 de março (92%). A diferença entre 

esses valores esteve relacionada com o ZCAS, Alta da Bolívia (AB) e Jatos de Baixos Níveis 

(JBN). No que se refere à direção do vento, no período chuvoso observou-se a prevalência do 

direcionamento de sudeste a sudoeste, com exceção dos meses de dezembro e fevereiro, quando 

o sentido predominante foi o noroeste, sendo que, nestes meses, ocorreu a atuação da ZCAS. 

Já a velocidade do vento variou entre 0 e 3,0 m/s. 

Com relação a nebulosidade, no “inverno amazônico”, em sua maioria, os dias 

monitorados foram classificados como parcialmente nublados. No entanto, os meses de 

fevereiro e março foram os que mais apresentaram dias contínuos de nebulosidade (entre 5 e 7 

octas), comportamento atmosférico que se deveu a ação da ZCAS e da Alta da Bolívia. 

 

4.1.3 Análise rítmica do período de transição entre “inverno e verão amazônico” 

 

A análise do ritmo climático para o período de transição entre “inverno e verão 

amazônico” ocorreu entre 25 de abril e 02 de maio de 2018 (APÊNDICE D). No aspecto 

geofísico, o hemisférico Sul encontrava-se sob a estação de outono austral e, nesse ínterim, a 
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mEc tem seu domínio reduzido, muito embora suas características ainda influenciem no 

comportamento do tempo atmosférico local, principalmente promovendo instabilidades 

atmosféricas em razão do encontro do ar quente e úmido com as massas de ar tropicais e polares 

atlânticas (FIGURA 29). 

 

Figura 29. Mapa dos sistemas atmosféricos atuantes na região Norte do Brasil e com influência direta 

na área de estudo nos meses de abril a maio de 2018. 

 
Fonte: Organizado por Graziela Tosini Tejas (2019) com base em Rondônia (2002), IBGE (2015) e CPTEC/INPE 

(2018). 

 

Outro sistema atmosférico que teve destaque para esse período foi a atividade 

anticiclônica, a qual contribuiu para os maiores valores de Pressão Atmosférica (998 hPa), em 

29 de abril. A temperatura média do ar manteve-se entre 26 e 27°C, com máxima de 27,8ºC no 

dia 27 de abril e mínima registrada de 25ºC, no dia 29 de abril. Nesse mesmo dia, registrou-se 
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a máxima umidade relativa do ar (90,2%) e o segundo maior índice pluviométrico igual a 18,4 

mm, superado apenas pelo dia 02 de maio de 2018, quando foram registrados 19,2 mm. Espera-

se que com a atuação de um anticiclone o tempo seja estável, no entanto esse sistema 

atmosférico atuou em médios e altos níveis da atmosfera, enquanto que, em baixos níveis, 

houve a convergência de ar que, aliada à termodinâmica, contribuiu para a atividade convectiva 

registrada no dia 29 de abril. Já a precipitação ocorrida no dia 02 de maio esteve associada a 

atuação da mEc. 

A direção do vento manteve-se prevalentemente no sentido sudeste, alterada apenas nos 

dias 29 de abril e 01 e 02 de maio quando se direcionou para o sudoeste. A velocidade do vento 

variou entre 0 e 3,0 m/s e a nebulosidade, nesse período de transição, permaneceu entre 3 e 4 

octas, isto é, de pouco a parcialmente nublado, reflexo da massa de ar (mEc). 

 

4.1.4 Análise rítmica do período de “verão amazônico” 

 

O monitoramento dos parâmetros climáticos e dos sistemas atmosféricos referentes ao 

“verão amazônico” ocorreu nos dias 23 de maio a 03 de outubro de 2018 (APÊNDICE E – E1, 

E2, E3, E4 e E5). Do ponto de vista astronômico, o hemisfério Sul encontrava-se sob as estações 

de outono, seguida do inverno e, no dia 22 de setembro, o início da primavera. Regionalmente, 

o denominado “verão amazônico” tem como características climáticas a ausência de 

precipitação pluvial, a baixa umidade e as altas temperaturas do ar. A Figura 30 apresenta os 

sistemas atmosféricos que atuaram no “verão amazônico” de 2018, quais sejam: anticiclone, 

frentes frias, frentes estacionárias e massa de ar tropical atlântica (mTa). 

Ainda nessa época, foi possível verificar a queda brusca da temperatura média do ar 

devido a entrada da frente fria, mais conhecida como “friagem”. Logo, durante o “verão 

amazônico” de 2018 a mEc esteve reduzida ao longo dos meses de maio a agosto, e atuando no 

noroeste da Amazônia, principalmente no vale do alto Amazonas, favorecendo chuvas e a 

ausência de estação seca nesta região. Com a chegada da primavera austral, a mEc ampliou o 

seu domínio de atuação na Amazônia e passou a contribuir, inclusive, para a alteração no tempo 

atmosférico da área de estudo. Essa mudança foi observada na 12ª campanha (APÊNDICE E5), 

onde a termodinâmica favoreceu a convecção do ar, especialmente no período vespertino. 
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Figura 30. Mapa dos sistemas atmosféricos atuantes na região Norte do Brasil e com influência direta 

na área de estudo nos meses de maio a outubro de 2018. 

 
Fonte: Organizado por Graziela Tosini Tejas (2019) com base em Rondônia (2002), IBGE (2015) e CPTEC/INPE 

(2018). 

 

A pressão atmosférica manteve-se entre 998 hPa e 1.006 hPa, sendo os maiores valores 

registrados nos meses de julho (1.004,9 hPa no dia 25) e de agosto (1.006,0 hPa no dia 22), 

devido a atuação do anticiclone e da frente estacionária. Quanto a temperatura média do ar, seus 

valores estiveram entre 24°C e 31°C, com a máxima registrada no dia 20 de julho (32,7ºC), 

quando a área estudada estava sob atuação de um anticiclone; as mínimas médias de 

temperatura do ar ocorreram nos dias 20 de junho (23,4ºC), como consequência da perda 

radiativa noturna decorrente da atuação de um anticiclone, e 22 de agosto (23,4°C), resultante 

de uma frente estacionária. 

O “verão amazônico” de 2018 foi marcado pela baixa umidade relativa do ar que variou 

entre 36,3% e 86%: o menor valor ocorreu em 24 de julho em virtude da atuação de um 
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anticiclone, enquanto que o máximo valor ocorreu no dia 30 de maio sob o predomínio de um 

cavado. Neste mesmo sentido, os índices pluviométricos foram praticamente ausentes, reflexo 

da atuação da mTa, do anticiclone e das frentes estacionárias. O registro de chuvas manteve-se 

na categoria de fraca à moderada e ocorreu, principalmente, no início da primavera austral, 

tendo valores máximos de 14 mm registrados no dia 30 de setembro derivados da ação da mEc. 

Os ventos mantiveram-se a sudeste, prevalentemente. No entanto, nos dias 18 e 19 de 

julho direcionaram-se para nordeste, quando área de estudo esteve sob a atuação de um 

anticiclone. A velocidade dos ventos manteve-se entre 0 e 3,0 m/s, alterada apenas com a 

chegada de uma frente fria quando chegou até 6,0 m/s. A nebulosidade, para os dias 

monitorados nos meses de “verão amazônico”, esteve entre 2 e 3 octas, ou seja, céu de poucas 

nuvens. No entanto, durante cinco dias da 12ª campanha a nebulosidade manteve-se entre pouco 

a parcialmente nublado (4 octas), como consequência da atuação da mEc. 

 

4.2 Análise do Comportamento da Temperatura de Superfície 

 

4.2.1 Análise da imagem de satélite, de 23 de setembro de 2017 

 

Nesta seção foi analisada a distribuição da temperatura de superfície no perímetro 

urbano de Porto Velho/RO por meio da imagem do dia 23 de setembro de 2017 do satélite 

LANDSAT 8, horário local de passagem 10h 20min, e a aplicação do índice de vegetação 

melhorada (EVI). A data de passagem do satélite sobre a área de estudo corresponde a estação 

do ano com características de primavera austral. Regionalmente, o mês de setembro é 

considerado como transição do verão para o inverno amazônico, no qual os índices 

pluviométricos tendem a aumentar com a presença da massa de ar equatorial continental (mEc). 

Por conseguinte, estabeleceu-se uma relação entre as características das diferentes superfícies 

de uso e ocupação e as condições térmicas representadas na carta imagem, Figura 31. 
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Figura 31. Carta imagem do índice de vegetação melhorada (EVI) e temperatura de superfície em °C 

de 23/09/2017. 

 
Fonte: Organizado por Graziela Tosini Tejas (2019) com base em Rondônia (2002) e USGS (2017). 

 

Os resultados obtidos pelo EVI mais proeminentes e significativos correspondem a 

valores negativos que coincidem com a baixa umidade no solo e a áreas densamente 

urbanizadas localizadas nas adjacências dos eixos de circulação (vias principais de 

deslocamento) demonstradas na cor vermelha (FIGURA 31). No momento da passagem do 

satélite sobre a área de estudo havia ausência de nuvens e sem ocorrência de chuvas. A 

temperatura do ar registrada foi de 30,5°C e a umidade relativa do ar de 61%, conforme dados 

oficiais da estação meteorológica do INMET. 

Conforme ainda pode ser observado na Figura 31, as temperaturas de superfícies, na 

área de estudo, apresentaram variação entre 29ºC e 31°C. As maiores temperaturas, superiores 

a 30,5ºC, tiveram valores inferiores 0,016 e foram encontradas: no estacionamento de veículos 

do Centro Político-Administrativo do Governo de Rondônia (CPA), na Rua Treze de Setembro 

(no bairro Mocambo), na Rua Tancredo Neves (no bairro Caladinho), na Rua Daniela (no bairro 

Aponiã), no Antigo Trevo do Roque na Rua Três Marias e na Rua Orion (no bairro Ulysses 

Guimarães). Esse comportamento – o de prevalência das maiores temperaturas nas porções 

residenciais da urbe – pode ser explicado pelo fato de os materiais construtivos utilizados nos 

ambientes urbanos, particularmente nos telhados, serem os principais responsáveis pelo calor 

produzido tanto no interior quanto no entorno das edificações (AMORIM, 2017). 

Já as áreas com temperaturas detectadas próximas a 29ºC coincidiram com as áreas de 

maior cobertura vegetativa presentes na cidade de Porto Velho/RO, sendo exemplos destas 

áreas: a área de APP da margem direita do rio Madeira, com resquícios de cobertura vegetal; a 
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área Militar, com densa vegetação; as adjacências da vila dos Militares no setor norte; e, a 

Estrada dos Periquitos no Bairro Ulysses Guimarães, zona leste. Tratam-se, desta maneira, de 

áreas cuja resposta do EVI é o valor de 0,093. 

 

4.2.2 Análise da imagem de satélite, de 24 de julho de 2018 

 

Na Figura 32 é apresentada a distribuição da temperatura de superfície para o dia 24 de 

julho de 2018, obtida utilizando-se o mesmo sensor da imagem de 23 de setembro de 2017. 

Verificou-se que as temperaturas de superfície variaram entre 29,9ºC e 38,7ºC, ou seja, até 

7,7ºC superiores que as maiores temperaturas registradas para o período anterior. Essa 

discrepância pode ser explicada pelo fato de a área de estudo ser atingida por uma maior 

radiação solar de onda longa durante o “verão amazônico”, estação climática presente na área 

de estudo na passagem do satélite. 

 

Figura 32. Carta imagem do índice de vegetação melhorada (EVI) e temperatura de superfície em °C 

de 24/07/2018. 

 
Fonte: Organizado por Graziela Tosini Tejas (2019) com base em Rondônia (2002) e USGS (2018). 

 

Na data de captura da imagem do satélite LANDSAT 8 utilizada para obtenção da 

temperatura de superfície e EVI, as condições meteorológicas registravam a atuação de um 

anticiclone, a velocidade do vento era de 3,3 m/s, a pressão atmosférica marcava 1.004,2 hPa, 

a temperatura média do ar estava em 28,5ºC e a umidade relativa do ar era, em média, de 47%. 

No pixel da imagem de satélite cujas coordenadas coincidiam com a localização da estação 

automática (INMET), o valor de temperatura de superfície detectado foi de 31,6ºC, superior em 
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de 3,1°C ao da estação automática do INMET. A esse respeito, Coelho e Corrêa (2013) 

salientam que a temperatura quantificada pelo satélite é a temperatura radiante da superfície e 

que, normalmente, apresenta valores mais elevados que os registrados por estações 

meteorológicas. 

Os valores obtidos pela aplicação da equação do EVI para as áreas mais urbanizadas 

foram inferiores a 0,043 (negativo), sendo concentradas, principalmente, nas zonas central, sul 

e leste da cidade de Porto Velho/RO, com destaque para as vias de circulação. Já os valores 

superiores a 0,075 correspondem à presença de vegetação e estão localizadas, principalmente, 

nas bordas da cidade e nas margens dos igarapés urbanos. O fato de o presente estudo ter 

encontrado os menores valores de EVI para vias de circulação vai de encontro com o trabalho 

de Oliveira et al. (2013), o qual demonstrou a existência de correlação entre o surgimento das 

vias ou o alargamento das avenidas e a redução dos valores de EVI. 

Quanto a distribuição térmica, os resultados demonstraram que a ausência e a presença 

de vegetação refletem nos valores das temperaturas de superfícies. As áreas com valores de 

temperatura superiores a 32°C foram: a área do kartódromo municipal; os condomínios 

residenciais Total Ville 1 e 2 no bairro aeroclube; o Antigo Trevo do Roque na Rua Três Marias; 

a Avenida Presidente Dutra próxima ao CPA; a Distribuidora Coimbra localizada na rua 

Mamoré, na zona leste; e, em uma área periurbana com aspecto de fragmento de afloramento 

rochoso na zona norte da cidade, no final da rua Rio Madeira. 

 

4.2.3 Análise da imagem de satélite, de 26 de setembro de 2018 

 

Na Figura 33 são apresentados os resultados do EVI e da temperatura de superfície com 

base na imagem do LANDSAT 8 adquirida em 26 de setembro de 2018, momento em que o 

sistema atmosférico atuante sobre a área de estudo era o cavado, o qual favorece a convecção 

termodinâmica no período da tarde. No momento de revisita do satélite, a temperatura média 

do ar registrada era de 31ºC, a umidade relativa do ar de 59%, a pressão atmosférica de 999 hPa 

e a velocidade do vento de 1,9 m/s. O pixel sobre o qual está localizada a estação automática 

captou uma temperatura de superfície de 30,6ºC. 
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Figura 33. Carta imagem do índice de vegetação melhorada (EVI) e temperatura de superfície em °C 

de 26/09/2018. 

 
Fonte: Organizado por Graziela Tosini Tejas (2019) com base em Rondônia (2002) e USGS (2018). 

 

O índice de vegetação melhorada aplicado para a imagem do dia 26 de setembro captou 

que os valores inferiores a 0,019 configuram-se como áreas densamente urbanizadas, e os 

valores superiores a 0,075 como os locais com as maiores coberturas arbóreas; já a carta térmica 

demonstrou que as temperaturas de superfície variaram entre 29°C e 32°C. Os índices térmicos 

superiores a 29ºC foram detectados em vias de maior circulação, bem como em áreas mais 

adensadas, resultados próximos aos encontrados por Amorim (2017) em estudo realizado nas 

cidades de Nova Andradina, Rosana, Presidente Prudente e Paranavaí, em que a autora verificou 

que as maiores temperaturas estiveram associadas com a alta densidade das construções, em 

que os terrenos são completamente impermeabilizados e carentes de cobertura vegetal arbórea. 

Na Tabela 04 é possível observar o resumo estatístico descritivo do EVI para as três 

imagens de satélite utilizadas no presente trabalho: a menor média foi encontrada para a imagem 

capturada durante o “verão amazônico” e a maior foi para a imagem adquirida para a transição 

entre “verão e inverno amazônico”. Esse comportamento também foi observado por Oliveira et 

al. (2013) que, ao analisarem a evolução espaço-temporal do processo de urbanização no 

município de Recife, verificaram que o EVI registra sempre maior valor quando calculado a 

partir de imagens obtidas durante o período seco, chegando a encontrar uma diferença de até 

0,153 em relação as imagens obtidas no período úmido. 
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Tabela 04. Valores dos parâmetros estatísticos obtidos a partir do Índice de Vegetação Melhorada (EVI) 

na cidade de Porto Velho/RO, para as datas estudadas. 

EVI Mínimo Média 3º quartil Máximo Desvio Padrão 

23/09/2017 -0,159 0,324 0,46 0,929 0,144 

24/07/2018 -0,430 0,285 0,37 1,136 0,172 

26/09/2018 -0,292 0,400 0,52 1,098 0,192 

 

Com relação ao comportamento da temperatura de superfície, verificou-se que as 

diferenças entre as médias do período seco e de transição de 2017 e 2018 foram de 1ºC e 1,2ºC, 

respectivamente, sendo que, para o “verão amazônico”, também foram encontrados o maior 

valor máximo (38,7ºC) e a maior amplitude térmica (8,8ºC) dentre as imagens analisadas. Esse 

comportamento da temperatura da superfície é semelhante ao encontrado por Leite et al. (2018) 

ao estudarem, sazonalmente, a temperatura de superfície na bacia do rio Pandeiros, em Minas 

Gerais. Os autores concluíram que as maiores médias térmicas superficiais foram encontradas 

no período seco, já que é quando se tem a maior incidência de radiação solar, principalmente 

nos locais onde há predomínio de solo exposto e de concreto, corpos que, conforme Gartland 

(2010), possuem alta amplitude térmica e são aquecidos rapidamente durante o período de 

exposição solar, levando, consequentemente, a elevação de temperatura durante o dia, ao 

aumento da irradiação de calor e a temperatura em seu entorno. 

 

Tabela 05. Valores dos parâmetros estatísticos obtidos a partir da Temperatura de Superfície em ºC na 

cidade de Porto Velho/RO, para as datas estudadas. 

Tsup°C Mínimo Média 3º quartil Máximo Desvio Padrão 

23/09/2017 29,2 30,3 30,6 31,3 0,29 

24/07/2018 29,9 31,3 31,6 38,7 0,38 

26/09/2018 29,4 30,5 30,8 31,5 0,41 

 

4.2.4 Relacionamento entre a temperatura de superfície e os usos do solo 

 

Na Figura 34 observa-se a relação entre os dados de temperatura de superfície da 

imagem de satélite (24/07/2018) e as diferentes paisagens existentes na cidade de Porto 

Velho/RO. Os locais identificados nas imagens B, D, E, F, G e H (FIGURA 34) apresentaram 

temperatura de superfície entre 32ºC e 36ºC, e tratam-se de lugares em que ocorreu a 

substituição dos elementos naturais por materiais empregados na construção civil (cerâmica, 

telhados metálicos e de fibrocimento), bem como que armazenam maior quantidade de energia 

(AMORIM, 2017). No estudo de Tejas et al. (2017), realizado na mesma área de estudo desta 
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pesquisa, por meio de sensoriamento remoto, identificou-se, em 2011, uma variação de 

temperatura de superfície entre 30°C e 35°C para as mesmas citadas imagens (B, D, E, F, G e 

H). 

 

Figura 34. Relacionamento entre a temperatura de superfície e os usos do solo. 

 
Fonte: Organizado por Graziela Tosini Tejas (2018) com base no Google Earth, disponível em: 

http://earth.google.com.br/. Acesso em: 28 jun. 2018. 

 

A área aeroportuária, conforme imagem J da Figura 34, está localizada na zona norte 

da cidade, sendo composta por solo exposto e asfalto apresentando valores de temperatura de 

superfície de 32°C. O comportamento em regiões aeroportuárias também foi detectado nos 

estudos de Coelho e Corrêa (2013), na cidade de Vitória/ES, identificando os maiores valores 

térmicos (29ºC). Segundo os autores, as áreas de solo exposto e asfalto estão associadas ao 
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baixo calor específico e a pouca eficiência em seu mecanismo de dissipação de calor, fato que 

contribuiu para as temperaturas elevadas obtidas no momento da passagem do satélite. 

Na imagem I (FIGURA 34) foi possível identificar um enclave de temperatura de 

superfície mais amena (30ºC) localizada entre áreas densamente urbana e cobertura vegetal 

relacionada à preservação das APPs. Ainda, as imagens A e C (FIGURA 34) referem-se aos 

dois pontos de saída dos transectos móveis da Rota 1 e Rota 2, respectivamente, com 31ºC. 

 

4.3 Análise do Comportamento da Temperatura do Ar no Transecto Móvel 

 

4.3.1 Transição 1 entre o “verão e o inverno amazônico” 

 

O monitoramento da temperatura do ar em °C pelos transectos móveis, durante o 

período de transição entre “verão e inverno amazônico”, ocorreu nos dias 30 de setembro e 01 

e 02 de outubro do ano de 2017, nos horários de 8, 14 e 20 horas, com duração de, 

aproximadamente, 1 hora (60 min) para cada trajeto, ambos iniciando e finalizando no mesmo 

horário. A espacialização das temperaturas do ar para esse período de monitoramento é 

apresentada no Apêndice F. 

Os dados obtidos no dia 30/09/2017, com início às 8 e término às 9 horas, horário local, 

demonstraram que as temperaturas do ar mais elevadas estiveram concentradas no extremo leste 

da área de estudo, principalmente nas proximidades do encerramento da Rota 1, localizada na 

estrada dos Periquitos, bairro Ulysses Guimarães, conforme o Apêndice F. Após a interpolação 

das rotas, observou-se uma amplitude térmica de 4,6ºC entre as porções com menores 

temperaturas, região sudoeste, e mais elevada temperatura, no extremo leste. Às 14 horas, pode-

se verificar uma variação térmica de até 3,9°C entre as temperaturas máxima e mínima ao longo 

do perímetro urbano de Porto Velho/RO; no entanto, a concentração de temperaturas mais 

elevadas ocorreu, majoritariamente, na porção norte da cidade. No período noturno (das 20 às 

21 horas), a amplitude térmica foi de 2,6°C, entretanto as regiões com temperaturas do ar mais 

elevadas espraiaram-se para além da porção norte, seguindo pelas adjacências da BR-319, 

antiga Avenida Governador Jorge Teixeira – um dos eixos principais de circulação da urbe 

portovelhense. 

No segundo dia de coleta de dados (01/10/2017), pela manhã, os resultados 

demonstraram que houve uma variação térmica espacial de 2,6°C, conforme o Apêndice F, e, 

assim como no dia anterior, a concentração das temperaturas mais elevadas esteve condicionada 
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ao extremo leste da área de estudo; contudo, na porção norte ocorreu uma atenuação da 

intensidade térmica. No período vespertino, as elevadas temperaturas do ar entre 35°C e 36,6°C 

localizaram-se na parte oeste da cidade de Porto Velho/RO, preponderantemente na zona norte, 

enquanto que as temperaturas mais amenas ocorreram na parte leste, resultando em uma 

amplitude térmica espacial de 7,21°C. Às 20 horas, a variação térmica espacial foi mais amena, 

registrando um valor de 1,4°C, porém com persistência de temperaturas mais elevadas na parte 

oeste da cidade, principalmente em sua porção noroeste. 

No dia 02/10/2017 realizou-se o 3° dia de monitoramento térmico, no qual o horário 

matutino já apresentou uma expressiva variação térmica espacial de 4,8°C, concentrando as 

maiores temperaturas do ar nas regiões nordeste e leste da cidade. Já no período vespertino, o 

valor máximo registrado foi 37°C e amplitude térmica espacial de 4,1°C, com destaque para a 

porção norte e zona sul, região essa de percurso da Rota 2, enquanto que nas áreas central e 

norte as temperaturas do ar máximas registradas foram de 33ºC. No período noturno, a 

variabilidade térmica espacial foi de 1,78°C, com maiores concentrações na porção oeste da 

cidade (zonas central e sul). 

Deste modo, os três dias de monitoramento apresentaram uma amplitude térmica 

espacial maior no período vespertino, principalmente no domingo, com valor de 7,21°C, 

registrada no extremo norte e na região sudoeste da cidade. Já as menores amplitudes ocorreram 

no período noturno, com valores entre 1°C e 3°C, pontualmente localizadas nas zonas sul e 

leste, respectivamente. O estudo de Querino (2017), realizado em parte da mesma área objeto 

de estudo da presente pesquisa, detectou, também por meio de transecto móvel, temperaturas 

do ar mais elevadas no período vespertino no mês de setembro, com valores de até 39,6°C 

concentradas, principalmente, na região central de Porto Velho/RO, bem como no período 

noturno as menores médias, com valor de até 30,3ºC. 

Ressalta-se, ainda, que nos dias 30/09/17 e 02/10/17 a variabilidade térmica foi de quase 

5°C no período matutino, com maior concentração na porção leste da cidade, comportamento 

semelhante ao encontrado no estudo de Moura, Zanella e Sales (2008). Esses autores 

demonstraram que as diferenças térmicas no ambiente interurbano são mais intensas nos 

períodos da manhã e da tarde. Esse fato é explicado, ainda segundo os autores, em função da 

trajetória solar sobre determinadas áreas no período da manhã, resultando em maiores picos de 

radiação solar incidente na superfície, assim como maior devolução dessa energia para a 

atmosfera. 
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No período noturno de monitoramento, as máximas temperaturas, com pico de 30,5ºC, 

estiveram concentradas espacialmente na porção norte, área composta pelo eixo de circulação 

que liga um importante atrativo turístico – o Espaço Alternativo – ao centro histórico de Porto 

Velho/RO e pelo eixo da BR-364 sentido Cuiabá/MT. O comportamento do campo térmico 

noturno da área urbana de Porto Velho/RO, para o mês de setembro, apresentou similaridades 

com o trabalho de Araújo et al. (2010), isto é, uma forte influência dos eixos de circulação na 

distribuição das temperaturas do ar à noite. 

 

4.3.2 Inverno amazônico 

 

Nesta seção são apresentados os resultados do comportamento da temperatura do ar no 

“inverno amazônico”, uma vez que a investigação cronológica ocorreu entre novembro de 2017 

e março de 2018, ou seja, da 2ª até a 6ª campanha monitorada, conforme o Apêndice G. Nos 

apêndices G1, G2 e G3 encontram-se a espacialização das temperaturas do ar nas Rotas 1 e 2 

para as 8, 14 e 20 horas, respectivamente. 

No Apêndice G1, os resultados demonstraram para o período matutino uma 

variabilidade espacial térmica entre 5,2°C (05/11/2017) e 0,8°C (14/01/2018). No dia 

05/11/2017, a maior temperatura do ar registrada pelo termohigrômetro foi de 31°C, situada no 

extremo leste da área de estudo, principalmente nas proximidades de encerramento da Rota 1, 

às 9 horas, enquanto que no início (8 horas) da Rota 2 a temperatura do ar foi de 25,9°C, 

localizada na porção sudeste. Já na menor variação térmica ocorrida no dia 14/01/2018 a 

temperatura do ar variou entre 23,5°C e 24,4°C, sendo que essa mínima variação é explicada 

pela ocorrência de precipitação de 23,6 mm iniciada às 5 horas da manhã estendida até o início 

da coleta de dados, conforme os dados oficiais da estação meteorológica do INMET. 

No período vespertino (Apêndice G2) foram registradas amplitudes térmicas que 

variaram entre 10°C (24/03/2018) e 2,6°C (24/02/2018). A maior amplitude térmica deve-se a 

ocorrência de precipitação, iniciada entre 15 minutos (Rota 1) e 25 minutos (Rota 2) após início 

da campanha vespertina de monitoramento, com volume total de 9,2 mm registrado pela estação 

automática do INMET, que provocou a queda da temperatura do ar de 34ºC para 24,9ºC, pós-

início do processo convectivo. Essa alteração térmica foi resultante da termodinâmica local e, 

em escala sinótica, sob a atuação da Alta da Bolívia (AB) em 200 hPa. Já a menor variação 

térmica ocorreu no dia 24/02/2018, com temperatura do ar variando de 26,4°C, na zona sul, a 
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28,9°C, na zona leste (estrada dos Periquitos, bairro Ulysses Guimarães), reflexo da 

nebulosidade ocasionada pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). 

Os resultados para o período noturno são demonstrados no Apêndice G3 e apontam para 

uma variabilidade espacial térmica entre 3,7°C (05/11/2017) e 1,5°C (15/01/2018). No primeiro 

caso, os maiores registros térmicos concentraram-se na zona central da cidade, com valores de 

até 29ºC, sendo que Querino (2017) encontrou, na mesma área, também no mês de novembro 

e no período noturno, temperatura do ar igual a 29,8°C, atribuindo tal gradiente térmico ao alto 

desflorestamento e a alta taxa de urbanização. Já no referente aos valores de temperatura do ar 

intraurbanas registrados no dia 15/01/2018, constatou-se que o menor valor (24,7°C) foi 

encontrado no extremo leste do perímetro urbano, enquanto a maior temperatura do ar (26,2°C) 

ocorreu na zona sul da cidade, no ponto de início da Rota 2. Esse local pode ser classificado 

como fundo de vale e suscetível a um tipo de inversão denominada, por Steinke (2012), de 

inversão de fundo de vale; esse fenômeno climático é mais acentuado durante a noite e é 

causado pela descida do ar frio do topo dos morros em direção ao fundo do vale, forçando o ar 

mais quente a subir. 

Na Figura 35 é apresentada a diferença de temperatura do ar para o período de “inverno 

amazônico”. Verificou-se, assim, que o período é marcado por uma diferença máxima de 10°C, 

classificada como outlier, e uma mínima de 0,8°C – esse discrepante valor ocorreu no horário 

das 14 horas, no qual a média foi de 4,7°C e a mediana de 3,5°C. Com relação aos horários das 

8 e 20 horas, as medianas foram iguais, respectivamente, a 2,6ºC e a 2,7ºC, já as médias foram 

iguais a 2,6ºC. Os valores para o 1º quartil foram de 1,4ºC (8 horas), 3,1ºC (14 horas) e 2,1ºC 

(20 horas); no 3º quartil, os valores foram de 3,4ºC para as 8 e 20 horas, sendo que a maior 

dispersão ocorreu às 14 horas, com 5,8°C. 
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Figura 35. Gráfico do tipo box plot com distribuição da diferença de temperatura do ar da 2ª 

campanha e 6ª campanha (inverno amazônico) de 2017/2018, nos horários das 8, 14 e 20 horas. 

 
Fonte: Organizado por Graziela Tosini Tejas (2019). 

 

O “inverno amazônico” apresentou máximo aquecimento no período vespertino, com 

uma diferença espacial de temperatura do ar intraurbana de até 10ºC. O período matutino obteve 

a segunda maior amplitude, com variação de até 5,2ºC e, à noite, foi onde se encontrou as 

menores discrepâncias térmicas, de até 3,7ºC. Desta forma, consoante Querino (2017), o 

aumento da temperatura média do ar no período da tarde pode ser explicado pela variação diária 

da temperatura como resposta à radiação solar recebida pela superfície ao longo do dia. 

 

4.3.3 Transição 2 entre o “inverno e o verão amazônico” 

 

A segunda transição climática refere-se à 7ª campanha de monitoramento climático no 

período de 28 a 30 de abril de 2018, apresentado no Apêndice H. Os resultados obtidos através 

dos transectos móveis para esse período demonstraram amplitude térmica entre 4ºC e 1,6ºC. A 

maior variação térmica ocorreu no dia 28/04/2018, no horário das 14 horas, com ápice térmico 

de 32,3ºC, localizada na zona norte da cidade (Espaço Alternativo e início da Rota 1) e valor 

mais ameno com 28,2ºC na zona sul (início da Rota 2). A segunda maior amplitude térmica foi 

encontrada no período noturno do dia 30/04/2018, quando os principais eixos de circulação das 

zonas norte e central da cidade apresentaram picos de 28,9ºC, e a zona sul registrou a mínima 

temperatura (25,3ºC). Esses resultados são semelhantes aos encontrados no monitoramento 

térmico noturno realizado por Santos et al. (2013), em que, ao percorrerem a cidade de 
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Cuiabá/MT com transectos móveis, constataram que as maiores temperaturas registradas 

guardaram íntima influência de calor antropogênico proveniente, principalmente, do intenso 

fluxo de veículos automotores; já os valores mínimos de diferença térmica (1,6ºC) ocorreram 

no período da manhã, no dia 30/04/2018. A maior temperatura do ar (25,4ºC) foi encontrada na 

zona sul da cidade, e a maior (27ºC) na porção leste da urbe no local de finalização da Rota 2. 

A Figura 36 apresenta a variabilidade de temperaturas para os períodos de 

monitoramento referentes às transições climáticas entre o verão e o inverno amazônico (30 de 

setembro a 02 de outubro de 2017) e entre o inverno e o verão amazônico (28 a 30 de abril de 

2018). Observa-se que durante a Transição 1 a diferença de temperatura do ar variou entre 

1,67ºC e 7,21ºC, sendo que a média e a mediana ficaram muito próximas, respectivamente 

3,79ºC e 3,91ºC, com o 1º quartil com 2,44ºC e o 3º quartil com 4,87ºC. Durante o segundo 

período de transição, a amplitude, a média e a mediana da diferença das temperaturas 

monitoradas foram menores que as encontradas na primeira transição, e são, respectivamente, 

de: 2,45ºC, 3,06ºC e 3,26ºC. Assim, a maior variabilidade de temperaturas do ar durante o 

período de transição entre verão e inverno amazônico pode ser explicada pelo fato desse período 

ter apresentado, para o ano de 2017, as maiores instabilidades térmicas convectivas, 

principalmente no turno vespertino, conforme o SIPAM (2018). 

 

Figura 36. Gráfico do tipo box plot com distribuição da diferença de temperatura do ar da 1ª e 7ª 

campanhas (transição entre verão e inverno amazônico e transição entre inverno e verão amazônico) 

de 2017/2018, nos horários das 8, 14 e 20 horas. 

 
Fonte: Organizado por Graziela Tosini Tejas (2019). 
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4.3.4 Verão amazônico 

 

O inverno austral é denominado, regionalmente, de “verão amazônico” devido 

apresentar elevadas temperaturas do ar, ausência de precipitação, baixa umidade relativa do ar 

e eventuais ocorrências de frentes frias derivadas da massa polar atlântica. O período analisado, 

como verão amazônico, iniciou em 26 de maio (8ª campanha) e estendeu-se até 01 de outubro 

de 2018 (12ª campanha). A espacialização das temperaturas do ar para o “verão amazônico” é 

apresentada nos Apêndices I em seus respectivos horários I1 (8 horas), I2 (14 horas) e I3 (20 

horas). 

No horário matutino, as amplitudes térmicas variaram entre 6,2ºC (25/06/2018) e 1,6ºC 

(01/10/2018), sendo que a maior diferença térmica espacial registrada ocorreu no dia 25/06, 

com pico de 22,2ºC na zona sul e de 28,3ºC na porção nordeste. Nesse caso, além do uso e 

ocupação do solo, o aquecimento solar no período da manhã foi decisivo para o comportamento 

do campo térmico da área de estudo. Desta forma, esse aquecimento das porções nordeste e 

leste da cidade guardam relação com o relevo local, conforme se pode observar na Figura 37, 

onde são apresentados três perfis de relevo da cidade (A-B), (C-D) e (D-F), ambos com altitude 

de 100 e 110 metros, bem como a delimitação das ilhas de calor para o verão amazônico. 
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Figura 37. Perfil topográfico da cidade de Porto Velho/RO no sentido oeste e leste. Os perfis 

acompanham os traçados percorridos pelos transectos móveis na área urbana e entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Organizado por Graziela Tosini Tejas (2019) com base em Rondônia (2002) e imagens ALOS/PALSAR 

(IBGE, 2010). 

 

O cenário descrito para a cidade de Porto Velho/RO se assemelha ao estudo de Kegler, 

Wollmann e Bandeira (2017). Esses autores demonstraram que as temperaturas mais elevadas 

em Agudo/RS, nas primeiras horas da manhã de verão, estão associadas às orientações cardiais 

das vertentes urbanas que, na sua maioria, são voltadas para o oriente, local de nascimento solar. 

Fialho (2012) destaca, neste sentido, que a ilha de calor pode estar relacionada com a orientação 
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das vertentes caso uma cidade esteja voltada para o movimento aparente do sol a leste, 

apresentando, desta maneira, uma grande incidência de raios solares que definirão um 

topoclima. 

De acordo com as projeções das trajetórias aparentes do sol elaboradas no site Sun Earth 

Tools12 e no aplicativo Analysis SO-LAR 6.213, disponíveis no Apêndice J (J1, J2, J3 e J4), foi 

possível observar, por meio da altura do sol (ângulo formado entre o zênite e a posição do sol 

na esfera celeste) e do azimute (ângulo formado entre a posição do sol em relação ao Norte 

geográfico), que a porção leste da cidade de Porto Velho/RO recebe os primeiros raios solares 

do dia, além do fator topográfico, na parte oeste, apresentar o efeito de sombra. Os apêndices 

J1, J2, J3 e J4 representam as trajetórias solares em cada estação estudada, bem como a carta 

solar para cada período. 

A mínima diferença térmica (2,7ºC) registrada na área de estudo no período matutino 

do “verão amazônico” ocorreu no dia 22/07/2018, momento em que aconteceu a chegada da 

mPa deixando o campo térmico bem homogêneo, variando apenas entre 21,2ºC e 23,9ºC. 

Os resultados encontrados nos horários vespertinos (APÊNDICE I2) demonstraram uma 

variabilidade espacial térmica entre 11,4ºC (25/08/2018) e 0,97ºC (21/07/2018); a maior 

variabilidade é resultado, então, da atuação de um anticiclone com a chegada de uma frente 

estacionária, promovendo, no ambiente urbano, uma condição de advecção de massas de ar. Na 

zona sul, registrou-se a maior temperatura do ar (35ºC) e na porção nordeste, a mínima (23,8ºC); 

já a menor variação térmica do período vespertino no verão amazônico ocorreu no dia 21/07, 

onde as temperaturas do ar variaram entre 35,9ºC e 36,9ºC. Nesta data, a área estuda esteve sob 

a atuação de uma frente fria seguida de uma frente estacionária, ocasionando homogeneidade 

térmica em todo o perímetro urbano decorrente do aprisionamento do calor pelo ar polar. 

Os resultados presentes no Apêndice I3 são referentes ao período noturno de 

monitoramento do verão amazônico de 2018. A variabilidade espacial térmica, no perímetro 

urbano portovelhense, para essa estação, esteve entre 6,3°C (25/06/2018) e 1,6°C (01/10/2018). 

No dia 25/06, a temperatura mínima (23,9ºC) foi encontrada em pontos da zona sul e da porção 

leste da área estuda; neste dia, verificou-se, ainda, que a máxima temperatura registrada, durante 

os transectos, foi de 30,2°C, na área central, sendo que na área delimitada pelas Avenidas 

Farquar, 7 de setembro e BR-319, antiga Avenida Governador Jorge Teixeira, até o extinto 

                                                           
12 Disponível em: https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php#txtSun_2. Acessado em 23 mar. 2019. 
13 Analysis SOL-AR é um software livre desenvolvido pelo Laboratório de Eficiência Energética em Edificações 

da Universidade Federal de Santa Catarina. 
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trevo do Roque, hoje parte dos viadutos de Porto Velho/RO, foi observada a concentração das 

maiores temperaturas registradas para o período noturno no dia 25/06, entre 28,9ºC e 30,2ºC. 

Querino (2017), em seu trabalho de caracterização termohigrométrica na cidade de Porto 

Velho/RO, também verificou que, no período noturno, os locais próximos ao centro 

apresentaram temperatura maior que os subúrbios desta cidade, visto que a concentração de 

área construída é menos adensada nas porções sul e leste da urbe portovelhense. Já no dia 01/10, 

o de menor amplitude térmica espacial, a maior temperatura (26,7ºC) também foi registrada na 

área central e a menor (25ºC) na porção nordeste da cidade. 

A Figura 38 apresenta a diferença de temperatura do ar nos três horários de 

monitoramento do “verão amazônico”. Considerando todos os valores agrupados, verificou-se 

que a máxima amplitude térmica espacial foi de 11,4ºC e a mínima de 0,97ºC, sendo que a 

média foi de 3,85ºC, a mediana de 3,39ºC, o 1º quartil até 2,51ºC e o 3º quartil acima de 5,18ºC. 

 

Figura 38. Gráfico do tipo box plot com distribuição da diferença de temperatura do ar da 8ª 

campanha e 12ª campanha (verão amazônico) de 2017/2018, nos horários das 8, 14 e 20 horas. 

 
Fonte: Organizado por Graziela Tosini Tejas (2019). 

 

Ao analisar as amplitudes espaciais térmicas em cada intervalo de horário de 

monitoramento foi possível constatar que o comportamento dos períodos matutino e noturno 

foi similar, ou seja, as amplitudes térmicas espaciais, durante a trajetória dos transectos no 

“verão amazônico”, para esses dois intervalos, foram, no máximo, de aproximadamente 6ºC e, 

no mínimo, de aproximadamente 1,6ºC. Os valores dos quartis destes horários de 

monitoramento também foram semelhantes e ficaram em torno de 2,7ºC para o 1º e de, 
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aproximadamente, 5,2ºC para o 3º. Já a média e a mediana do período matutino do “verão 

amazônico” apresentaram, respectivamente, diferenças negativas de 0,1ºC e 0,6ºC quando 

comparadas com as dos transectos iniciados às 20 horas. 

O período vespertino apresentou a maior variabilidade térmica espacial para todo o ano 

de monitoramento, isto é, entre setembro de 2017 e outubro de 2018. Muito embora a amplitude 

espacial térmica de 11,4ºC, registrada no dia 28/05/2018, configure-se como um outlier, já que 

média e mediana para o intervalo de monitoramento das 14 às 15 horas, foi, nesta ordem, de 

3,52ºC e de 2,91ºC, bem como o 1º quartil ficou estabelecido até 2,15ºC e o 3º quartil com 

valores acima de 3,55ºC. Foi também no período vespertino do “verão amazônico” em que 

ocorreu a menor mínima de todo o período de monitoramento, sendo essa igual a 0,97ºC. 

Portanto, o “verão amazônico” apresentou máximas amplitudes térmicas espaciais no período 

vespertino apesar de, como pode ser observado no Apêndice I2, apresentar, quase sempre, certa 

homogeneidade da distribuição das temperaturas no perímetro urbano portovelhense. 

 

4.3.5 Espacialização da ilha de calor 

 

O presente trabalho analisou o comportamento da temperatura do ar durante as quatro 

estações entre os anos de 2017 e 2018, as quais foram denominadas, no presente estudo, como 

transição 1, “inverno amazônico”, transição 2 e “verão amazônico”, e monitoradas em três dias 

consecutivos nos horários das 8 às 9 horas, das 14 às 15 horas e das 20 às 21 horas. Em resposta 

a um dos objetivos específicos propostos pela presente pesquisa, são demonstrados, na Tabela 

06 e na Figura 39, os parâmetros estatísticos, bem como a espacialização da ilha de calor na 

cidade de Porto Velho/RO ao longo desse período, delimitada considerando o desvio quartílico, 

ou seja, os 25% das maiores temperaturas médias do ar para cada horário. 
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Tabela 06. Valores dos parâmetros estatísticos obtidos a partir da Espacialização da Ilha de Calor em 

ºC na cidade de Porto Velho/RO. 

Estações do ano Mínimo Média 3º quartil Máximo Desvio padrão 

 

Transição 1 

 

8 às 9 h 27,7 29,3 29,4 31,6 0,8 

14 às 15 h 31,9 34,4 35,1 36,0 1,0 

20 às 21 h 27,3 28,0 28,4 28,8 0,3 

 

“Inverno 

Amazônico” 

8 às 9 h 25,4 26,4 26,6 27,3 0,5 

14 às 15 h 30,3 31,2 31,6 32,3 0,5 

20 às 21 h 25,6 26,3 26,7 27,0 0,4 

 

Transição 2 

8 às 9 h 26,2 27,1 27,5 28,1 0,5 

14 às 15 h 30,6 31,5 31,6 33,2 0,5 

20 às 21 h 25,0 26,5 27,2 27,5 0,6 

 

“Verão Amazônico” 

8 às 9 h 24,7 27,3 27,9 28,3 0,9 

14 às 15 h 33,8 34,6 35,0 35,7 0,5 

20 às 21h 25,4 27,2 27,6 28,7 0,8 

 

Figura 39. Espacialização das ilhas de calor no perímetro urbano de Porto Velho/RO para as 8, 14 e 

20 horas, entre as estações do ano de 2017 e 2018. 

 
Fonte: Organizado por Graziela Tosini Tejas (2019) com base em Rondônia (2002). 
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No período da manhã, a ilha de calor esteve concentrada nas porções nordeste e leste do 

perímetro urbano de Porto Velho/RO, durante todas as estações do ano, entre setembro de 2017 

e outubro de 2018; entretanto, no período de transição 1 esteve mais espraiada, assim como 

mais reduzida durante a transição 2. O comportamento desse fenômeno do clima urbano, na 

área de estudo, no período matutino, está associado à trajetória aparente do sol, já que a 

configuração do seu relevo favorece o aquecimento desses locais nas primeiras horas do dia. 

Assim, dentre os ciclos sazonais analisados, observou-se que a maior variação térmica ocorreu 

na transição 1 e no “verão amazônico”, com diferenças espaciais térmicas médias, 

respectivamente, iguais a 3,9ºC e a 3,6ºC. A Figura 40 demonstra uma parte da paisagem urbana 

portovelhense localizada em um dos eixos de principal circulação da cidade (BR-364 – viaduto 

elevado do Trevo do Roque e Três e Meio). Neste local, registraram-se temperaturas médias do 

ar iguais a 32ºC, na transição 1, e 28ºC, no “verão amazônico”, para o período matutino, 

configurando-se, portanto, como partícipe da ilha de calor nestas duas estações climáticas. 

 

Figura 40. Fotografia do viaduto elevado do Trevo do Roque e da Três e Meio em Porto Velho/RO. 

 
Fonte: Subsecretaria Municipal de Serviços Básicos (SEMUSB). Fotografias: Medeiros, em 08/12/2017. 

 

Já a mínima diferença térmica média espacial encontrada para o período matutino foi de 

1,9ºC, que ocorreu tanto no “inverno amazônico” quanto na transição 2. As temperaturas 

médias do ar para o “inverno amazônico” variaram entre de 25,4ºC e 27,3ºC, enquanto que na 

transição 2 as diferenças espaciais térmicas médias ficaram compreendidas entre o intervalo de 

26,2ºC e 28,1ºC, sendo as primeiras concentradas nas porções nordeste, leste e em uma pequena 

área na porção central do perímetro urbano de Porto Velho/RO e as referentes a transição 2 

exclusivamente à leste da área estudada. 

No período vespertino (FIGURA 39), a ilha de calor concentrou-se nas porções norte, 

central e sul do perímetro urbano portovelhense. As temperaturas médias do ar no intervalo de 

monitoramento entre 14 e 15 horas variaram entre 30,3ºC e 36ºC, sendo mais do que na 
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transição 1, em que a diferença espacial térmica média foi de 4ºC. Nas demais estações, a 

variabilidade espacial térmica média foi de 2ºC no “inverno amazônico”, de 2,6ºC na transição 

2 e de 1,9ºC no “verão amazônico”. A esse respeito, Araújo et al. (2010) destacam que as ilhas 

de calor ficam mais intensas nos horários diuturnos, pois coincidem com os horários de maior 

insolação, principalmente nas cidades localizadas próximo a linha do Equador. Fialho (2012), 

por sua vez, explica que a cidade altera o ritmo de aquecimento e de resfriamento da superfície 

em função do adensamento urbano, associado as atividades humanas e as propriedades físicas 

dos materiais utilizados na construção civil. 

No período noturno (FIGURA 39), a temperatura média do ar variou entre 25ºC e 

28,8ºC, sendo que, dentre as estações do ano avaliadas, a maior amplitude espacial térmica foi 

de 3,3ºC ocorrida no “verão amazônico”. Esse resultado se aproxima dos dados coletados por 

Lasmar (2018), que também encontrou as maiores diferenças para o período noturno na 

estiagem. No caso do seu trabalho, a amplitude espacial térmica chegou a 4,36ºC entre um 

ponto localizado na BR-319, antiga Avenida Governador Jorge Teixeira e um ponto localizado 

no Parque Ecológico. 

Considerando a classificação de García (1996)14 para as ilhas térmicas, as diferenças de 

temperatura média do ar encontradas na cidade de Porto Velho/RO para o período matutino 

(“inverno amazônico” e transição 2), vespertino (“verão amazônico”) e noturno (transição 1 e 

“inverno amazônico”) enquadram-se na categoria de ilha de calor de baixa intensidade, ou seja, 

variam entre 0ºC a 2ºC. Cabe ressaltar, neste sentido, que o “verão amazônico”, no período 

vespertino, apesar de apresentar uma classificação de núcleo de calor de baixa intensidade, as 

temperaturas médias do ar variaram de 33,8ºC a 35,7ºC, distribuídas de forma bem homogêneas 

no perímetro urbano. Doravante, no período matutino, da transição 1 e do “verão amazônico”, 

vespertino, da transição 1 e da transição 2, e noturno, da transição 2 e “verão amazônico”, as 

diferenças espaciais térmicas médias condizem com a classe de ilha de calor de moderada 

intensidade, isto é, com variação de 2ºC a 4ºC. 

Por conseguinte, de acordo com a classificação de Fialho (2012), a ilha de calor mapeada 

sazonalmente na cidade de Porto Velho/RO pode ser considerada como do tipo atmosférica, já 

que os diversos usos e coberturas da terra têm modificado o ritmo de aquecimento e 

resfriamento da camada basal da troposfera neste sítio urbano, fazendo com que as temperaturas 

do ar mais elevadas coincidam com os núcleos mais densamente construídos e, 

                                                           
14 Classificação de ilhas de calor por García (1996, p. 264): “Categorias: Baixa (as diferenças térmicas oscilam 

entre 0ºC e 2ºC); Moderada (entre 2ºC e 4ºC); Forte (entre 4ºC e 6ºC); Muito Forte (superior a 6ºC)”. 
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consequentemente, as paisagens periurbanas e as próximas de APP, mais vegetadas, apresentem 

temperaturas mais amenas. 

 

4.4 Correlação entre os Processos Antrópicos e os Elementos Climáticos 

 

Após a coleta e o tratamento dos dados térmicos, foi realizada a análise de correlação 

entre as variáveis de temperatura e umidade do ar (Tar e UR), circulação de veículos (Circ), 

temperatura de superfície (Tsup), desflorestamento urbano (EVI) e altitude (Alt). Os dados de 

temperatura, umidade do ar, circulação de veículos e altitude foram adquiridos por meio de 

transectos móveis durante as estações do ano 2017 e 2018. A temperatura de superfície e o 

desflorestamento urbano foram adquiridos por meio de imagens de satélite do LANDSAT 8 

dos anos de 2017 e de 2018. 

 

4.4.1 Primeira transição climática entre o “verão e o inverno amazônico” 

 

Essa primeira transição climática corresponde a 1ª campanha de monitoramento térmico 

realizada nos dias 30/09 e 01 e 02/10 de 2017. A Figura 41 apresenta o nível de correlação entre 

as variáveis naturais e as antrópicas com a temperatura do ar. 

 

Figura 41. Correlograma entre os processos antrópicos e os elementos climáticos da 1ª campanha 

(transição entre o verão e o inverno amazônico) de 2017/2018, nos horários das 8, 14 e 20 horas. 

 
Fonte: Organizado por Graziela Tosini Tejas (2019). 

Legenda: ***Correlação significante ao nível de 0,001; **Correlação significante ao nível de 0,01; *Correlação 

significante ao nível de 0,05; ˙Correlação significante ao nível de 0,1; Correlação não significante ao nível de 1. 

 

Na Figura 41 é possível verificar que houve uma forte correlação negativa (r = -0,91 e r 

= -0,93) entre Tar e UR, respectivamente, nos horários das 8 e 14 horas, ao nível de significância 
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de 0,001, demonstrando, assim, que nos locais onde a temperatura esteve maior, menor foram 

os valores registrados para a umidade ou onde a Tar esteve menor, maior foram os valores de 

UR nestes intervalos de monitoramento. No período noturno, a correlação entre Tar e UR 

também foi inversamente proporcional, porém moderada (r = -0,43), com significância de 

0,001, podendo-se, portanto, inferir que, em alguns pontos do monitoramento noturno, quando 

ocorria o aumento das temperaturas, também ocorria o aumento da umidade, sendo o inverso 

também verdadeiro. 

A maior correlação entre Tar e Circ na transição 1 foi encontrada no período noturno de 

monitoramento (r = 0,26), com valor de p de 0,001. Assim, para essa estação, verificou-se uma 

leve tendência de que, nas áreas com maior fluxo de veículos, a temperatura do ar aumenta. 

Esse resultado vai de encontro com o estudo de Araújo et al. (2010) que encontrou certa relação 

entre as temperaturas mais elevadas na cidade de Presidente Prudente/SP e os locais com maior 

circulação de veículos. 

Quanto a correlação entre Tar e Tsup, os resultados indicaram uma fraca e negativa 

relação (r = -0,22) para a manhã; no entanto, para os períodos da tarde e noite observou-se uma 

fraca e positiva relação (r = 0,19 e r = 0,16), com nível de significância, nesta ordem, de 0,001 

e 0,01. Deste modo, verifica-se que houve uma fraca tendência no período matutino para que 

as maiores Tar coincidam com os locais onde a Tsup sejam menores no momento da passagem 

do satélite. Já nos períodos vespertino e noturno observou-se uma fraca tendência para que os 

locais com maiores Tsup, no momento de revisita do LANDSAT 8, coincidam com as maiores 

temperaturas do ar registradas para a transição 1. 

Já o EVI não apresentou nível aceitável de significância para o período vespertino (r = 

-0,0028) e fraca correlação para o período matutino (r = -0,11) e noturno (r = -0,12), indicando, 

desta forma, apenas uma leve tendência, na transição 1, de que as áreas detectadas como mais 

desflorestadas no momento da passagem do satélite coincidam com os locais que registraram 

as maiores temperaturas durante os transectos realizados nesta estação. 

A correlação entre a Tar e Alt, além de ter sido extremamente fraca, apresentou valores 

de significância que indicam que essa não deve ser considerada como corresponsável pela 

alteração do comportamento espacial da temperatura do ar. 

Na Figura 42 são apresentadas a variabilidade, a média e a mediana das correlações 

entre Tar e demais variáveis analisadas por essa pesquisa. Os diagramas de caixa demonstraram, 

portanto, a existência de mais casos com correlações classificadas como moderadas, e até 

mesmo alta, entre Tar e Circ e Tar e Tsup, em todos os horários monitorados durante a transição 
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1. As máximas correlações encontradas foram de r = 0,53 com Circ e r = 0,38 com a Tsup. A 

média e a mediana foram, respectivamente, de r = 0,09 e r = 0,10 para circulação de veículos e, 

nesta ordem, r = 0,10 e r = 0,19 para Tsup. Nos quartis, os resultados foram: 1° (r = -0,13 e r = 

-0,25), 3° (r = 0,23 e r = 0,32) para circulação e Tsup, de modo respectivo. Os valores da 

correlação entre Tar e Alt não superaram r = 0,23. A correlação entre Tar e UR ficou entre r = 

0.98 e r = -0,7, com mediana de r = -0,95 e 3° quartil com valores superiores a r = -0,85. Por 

fim, o desflorestamento urbano representado pelo EVI proporcionou correlação com Tar que 

variou de positiva fraca (r = 0,01) a negativa moderada (r = -0,3), com média e mediana muito 

próximas. 

 

Figura 42. Gráfico do tipo box plot entre os processos antrópicos e os elementos climáticos da 1ª 

campanha (transição entre o verão e o inverno amazônico) de 2017/2018, nos horários das 8, 14 e 20 

horas. 

 
Fonte: Organizado por Graziela Tosini Tejas (2019). 

 

Portanto, os resultados apresentados para a primeira transição indicaram de baixa a 

moderada correlação da temperatura do ar com a circulação de veículos no período noturno. 

Outro resultado relevante encontrado foi que a temperatura do ar, nos horários vespertinos e 

noturnos, chegou a apresentar moderada correlação com os locais onde os materiais 

urbanísticos detectados, no momento da passagem do satélite LANDSAT 8 para transição 1, 

possuíam maior emissividade, confirmando a afirmação de Gartland (2010) para quem os locais 

com maiores temperaturas ao longo do dia, geralmente, permanecem mais quentes à noite, pelo 

fato que as superfícies urbanas continuam a liberar calor, mesmo depois do pôr do sol. 
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4.4.2 Inverno amazônico 

 

O monitoramento do período chuvoso, “inverno amazônico”, ocorreu entre novembro 

de 2017 e março de 2018. A Figura 43 (a e b) apresenta os resultados de correlação da 

temperatura do ar com as demais variáveis naturais e antrópicas, bem como a distribuição destas 

correlações segundo as suas medidas estatísticas de posição. 

 

Figura 43. Correlograma (a) e Gráfico do tipo box plot (b) entre os processos antrópicos e os 

elementos climáticos da 2ª e 6ª campanhas (inverno amazônico) de 2017/2018, no horário das 8 horas. 

 
Fonte: Organizado por Graziela Tosini Tejas (2019). 

Legenda: Idem Figura 41. 
 

No período matutino a correlação entre Tar e UR manteve-se semelhante à observada 

durante a transição 1 no mesmo período de monitoramento, isto é, r = -0,93 ao nível de 

significância 0,001. Na representação do diagrama de caixa, a UR apresentou um valor típico 

de r = -0,94, com distribuição assimétrica e outlier no limite superior (r = -0,01). 

Entre as variáveis antrópicas, a Circ foi a que apresentou maior nível de correlação com 

Tar, embora que ainda classificada como fraca (r = 0,13) a um valor de significância p = 0,001 

– tal nível de correlação foi maior que o obtido entre essas mesmas variáveis na estação de 

transição 1. Ainda, foi possível observar que a distribuição da correlação entre Tar e Circ é 

simétrica com o valor de média e mediana iguais a r = 0,1, com uma amplitude entre r = -0,27 

e r = 0,47. 

O valor de correlação entre Tar e Tsup para o “inverno amazônico” foi bem mais fraco 

que o alcançado na transição 1 (r = -0,083), com significância de 0,001. Entretanto, indica a 
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mesma tendência de que as altas temperaturas de superfície no momento de captura, na área de 

estudo, pelo LANDSAT 8, não é coincidente com as altas temperaturas do ar registradas pelos 

termohigrômetros dos transectos nas primeiras horas da manhã. Assim, como pode ser 

observado na Figura 43b, essa foi a correlação que apresentou maior amplitude, com máxima 

de r = 0,50 e mínima de r = -0,41. 

Quanto ao correlacionamento de Tar com as variáveis Alt e EVI, verificou-se que não 

foram significativas (r = - 0,043 e r = -0,028), sendo que ambas apresentaram distribuições 

simétricas com medianas e médias iguais, respectivamente, a r = -0,14 e a r = -0,04, com 

máximos valores, nesta ordem, de r = 0,19 e de r = 0,270, e mínimos de r = -0,49 e de r = -0,35. 

Na Figura 44 são apresentados os resultados de correlação entre Tar e as demais 

variáveis naturais e antrópicas analisadas pelo presente trabalho, para o período vespertino do 

“inverno amazônico”. Os dados demonstram um ligeiro aumento da intensidade da correlação 

entre Tar e UR (r = -0,94) ao nível de significância de 0,001. A amplitude da distribuição do 

correlacionamento entre essas variáveis ficou entre r = -0,98 e r = -0,66. Essa dependência 

inversamente proporcional pode estar relacionada com os eventos de precipitação de pluvial no 

período da tarde, conforme destacam Santos Neto et al. (2014), uma vez que está relacionada 

aos sistemas convectivos de meso e larga escala, cuja formação tem ligação com os eventos de 

fluxo de ventos de oeste em baixos níveis da atmosfera, e são modulados por sistemas 

meteorológicos, como a ZCAS, predominantes nesta época do ano. 
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Figura 44. Correlograma (a) e Gráfico do tipo box plot (b) entre os processos antrópicos e os 

elementos climáticos da 2ª e 6ª campanhas (inverno amazônico) de 2017/2018, no horário das 14 

horas. 

 
Fonte: Organizado por Graziela Tosini Tejas (2019). 

Legenda: Idem Figura 41. 

 

As variáveis antrópicas (Circ, Tsup e EVI) apresentaram níveis de correlação menores 

que os encontrados para a transição1. Desta maneira, considerando a média dessas variáveis, 

nesta ordem, iguais a r = 0,02, r = 0,022 e r = -0,025, pode-se inferir que, durante o período 

vespertino de monitoramento no “inverno amazônico”, a temperatura do ar foi, no máximo, 

discretamente influenciada por essas variáveis. Todavia, conforme pode ser observado no 

diagrama de caixa da Figura 44b, considerando os valores a partir do 3º quartil, a variável 

circulação de veículos obteve valores entre r = 0,11 e r = 0,47, a Tsup com valores entre r = 

0,24 e r = 0,50 e a EVI com valores entre r = 0,15 e r = 0,37, demonstrando que, em alguns 

dias, as variáveis antrópicas à tarde, no “inverno amazônico”, exerceram moderada influência 

no comportamento da temperatura do ar. 

A correlação entre Tar e Alt, como o ocorrido na transição 1, foi fraca (r = 0,038) e sem 

nível de significância. A distribuição desse correlacionamento, no entanto, apresentou valores 

mínimos de r = -0,41 e máximo de r = 0,17 para o período vespertino. 

A Figura 45 refere-se ao horário noturno de monitoramento no “inverno amazônico”; 

nela, observa-se uma forte correlação negativa com a UR (r = -0,89), ao nível de significância 

de 0,001, bem superior ao encontrado no mesmo período de monitoramento durante a estação 

de transição 1. A distribuição desse correlacionamento (FIGURA 45b) é do tipo simétrica com 
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pequena amplitude, isto é, valor mínimo de r = -0,98, máximo igual a r = -0,78 e média e 

mediana iguais a r = -0,95. 

 

Figura 45. Correlograma (a) e Gráfico do tipo box plot (b) entre os processos antrópicos e os 

elementos climáticos da 2ª e 6ª campanhas (inverno amazônico) de 2017/2018, no horário das 20 

horas. 

 
Fonte: Organizado por Graziela Tosini Tejas (2019). 

Legenda: Idem Figura 41. 

 

Os dados de correlação de Tar com a Alt demonstraram correlação muito fraca e 

negativa (r = -0,056), contudo com nível de significância igual a 0,001. O diagrama de caixa da 

variação do correlacionamento de Tar e Alt (FIGURA 45b) demonstrou uma amplitude entre r 

= -0,37 e r = 0,29, com média e mediana iguais a r = -0,03. 

Na relação entre Tar e a variável de desflorestamento urbano (EVI) observou-se uma 

fraca e negativa correlação (r = -0,10), semelhante a também encontrada para o período noturno 

durante a transição 1, mas com nível de significância de 0,001 (FIGURA 45a). Em vista disso, 

continuou-se a observar que os locais com ausência de vegetação exerceram uma leve 

influência no aumento da temperatura do ar. No gráfico de caixas, os valores de distribuição da 

correlação entre Tar e EVI tiveram como média r = 0,10, mediana de r = -0,07 e a amplitude 

variou entre r = -0,36 e r = 0,16. 

Os valores de interdependência encontrados entre Tar e Circ foram de 0,09 mais fracos 

que os encontrados para o mesmo intervalo de monitoramento na transição 1, já que para o 

“inverno amazônico” essa correlação foi de r = 0,17 com nível de significância de 0,001. Deste 

modo, apesar da diminuição da dependência, percebe-se que o fluxo de veículos continuou 
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tendo influência na variação da temperatura do ar no período noturno. Em relação ao 

comportamento da distribuição da correlação entre Tar a Circ (FIGURA 45b), os resultados 

apresentaram valores de média r = 0,22 e mediana r = 0,20, além de amplitude entre r = 0,01 e 

r = 0,57. Desta forma, pelo menos 25% do correlacionamento entre a temperatura do ar e a 

circulação de veículos foi de moderada intensidade. 

O correlacionamento entre Tar e Tsup foi igual a r = 0,076, com nível de significância 

de 0,01, mais fraco que o observado para o período vespertino do “inverno amazônico” e o 

encontrado para o período noturno durante o monitoramento realizado na transição 1. Em 

relação a sua variabilidade diária nesta estação chuvosa (FIGURA 45b), a média foi de r = 0,15, 

com mediana de r = 0,22 e amplitude entre r = 0,01 e r = 0,39. Esse comportamento demonstra 

que, como na transição 1, em alguns dias do monitoramento vespertino a correlação entre a 

temperatura do ar e a temperatura de superfície no momento de revisita do LANDSAT 8 chegou 

a ser moderada. 

Portanto, o comportamento da temperatura do ar no “inverno amazônico” teve sempre 

forte correlacionamento negativo com a umidade do ar, sendo com maior intensidade nos 

períodos da manhã e da tarde. Já a interdependência entre a temperatura do ar e as variáveis 

antrópicas foi mais significativa com o fluxo de veículos e com o desflorestamento urbano, 

principalmente no período noturno, embora inferiores aos valores encontrados na transição 1. 

Por fim, cabe ressaltar que as variáveis antrópicas (Circ, Tsup e EVI) chegaram a apresentar 

pelo menos moderada correlação com a temperatura do ar em alguns dias do “inverno 

amazônico”, como já descrito para a transição 1. 

 

4.4.3 Segunda transição climática entre o “inverno e o verão amazônico” 

 

A Figura 46 representa os resultados de correlação entre Tar e as variáveis naturais e 

antrópicas analisadas por essa pesquisa, para o período de transição 2. A correlação entre Tar e 

UR foi sempre de forte intensidade (r = -0,72; r = -0,94; r = - 0,84), com p igual a 0,001. O 

maior valor de correlacionamento ocorreu no período vespertino, o segundo maior no período 

noturno e a menor interdependência, para a estação, no período matutino. Esse intervalo de 

monitoramento, entre 8 e 9 horas, apresentou, ainda, menor correlação entre Tar e UR que a 

transição 1 e “inverno amazônico”, nesta ordem, r = -0,91 e r = - 0,93. 
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Figura 46. Correlograma entre os processos antrópicos e os elementos climáticos da 7ª campanha 

(transição entre o inverno e o verão amazônico) de 2018, nos horários das 8, 14 e 20 horas. 

 
Fonte: Organizado por Graziela Tosini Tejas (2019). 

Legenda: Idem Figura 41. 
 

Analisando o comportamento da distribuição da interdependência de Tar e UR durante 

a transição 2 (FIGURA 47), é possível observar que os valores de UR foram discrepantes frente 

as demais variáveis, apresentando assimetria positiva, ou seja, média de r = -0,84 e mediana de 

r = -0,90, além de uma amplitude entre r = -0,93 e r = -0,48, superior a encontrada na transição 

1. 

 

Figura 47. Gráfico do tipo box plot entre os processos antrópicos e os elementos climáticos da 7ª 

campanha (transição entre o inverno e o verão amazônico) de 2018, nos horários das 8, 14 e 20 horas. 

 
Fonte: Organizado por Graziela Tosini Tejas (2019). 

 

Nas figuras 46 e 47 são apresentados, ainda, os resultados para correlação entre Tar e 

Circ. A interdependência entre essas variáveis foram de fraca a moderada (r = 0,072; r = 0,19; 
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r = 0,39), com nível de significância igual a 0,001, sendo que a menor ocorreu no período 

matutino e a maior entre o intervalo de monitoramento compreendido entre 20 e 21 horas. 

Demonstra-se, assim, o aumento da importância dessa variável na determinação da temperatura 

do ar, principalmente à noite, quando comparado com as estações de transição 1 e “inverno 

amazônico”. O diagrama de caixa (FIGURA 47) demonstra que o relacionamento entre Tar e 

Circ apresentou uma distribuição assimétrica negativa, com média de r = 0,21, mediana de r = 

0,26 e amplitude entre r = -0,21 e r = 0,51. 

A relação entre Tar e a variável Alt apresentou fraca intensidade (r = 0,049; r = 0,10; r 

= -0,15), com alguma significância somente para o período noturno (p = 0,01). A amplitude, 

deste correlacionamento, esteve entre r = -0,16 e r = 0,20, com média de r = -0,02 e mediana de 

r = -0,04. 

Com a variável EVI a correlação de Tar foi fraca nos períodos da manhã (r = -0,041) e 

tarde (r = -0,039), além de não significativa (p = 1). No período noturno, a correlação entre Tar 

e o EVI foi de r = -0,28 ao nível de p igual a 0,001, maior que a verificada na transição 1 e no 

“inverno amazônico”. No diagrama de caixas, o EVI apresentou uma amplitude entre r = -0,36 

e r = 0,16, com média de r = -0,13 e mediana de r = -0,16. 

Os valores de relacionamento entre Tar e Tsup encontrados (FIGURA 46) foram fracos 

nos períodos da manhã e tarde (r = -0,07; r = 0,036) e moderado (r = 0,34) para o período 

noturno. Esse aumento no correlacionamento destas variáveis, no período noturno, em relação 

a transição 1 e “inverno amazônico” sinaliza que os materiais empregados na construção civil, 

na cidade de Porto Velho/RO, apresentam baixa emissividade térmica e são capazes de reter 

calor durante o dia; à noite, essa energia, somada ao calor antropogênico, é liberada para o sítio 

urbano, situação já descrita nos trabalhos de Araújo et al. (2010) e de Gartland (2010). Os dados 

de correlacionamento entre Tar e Tsup, da Figura 47, reforçam essa afirmação, já que a 

amplitude da distribuição ficou entre r = -0,28 e r = 0,58, e o terceiro quartílico foi estabelecido 

a partir de r = 0,34, valores superiores ao encontrado na transição 1 quando os sistemas 

atmosféricos já apresentavam similaridades com os do período chuvoso. 

Assim, o segundo período de transição apresentou características ainda da estação de 

“inverno amazônico”, com uma forte correlação entre os dados de Tar e UR, principalmente no 

período vespertino, fato que pode ser explicado pela atuação da mEc e do cavado, em alguns 

dos dias de monitoramento desta estação, que contribuíram para a ocorrência de convecção do 

ar no período da tarde; doravante, foi possível verificar um aumento da influência das variáveis 

antrópicas no comportamento da temperatura do ar. A Tsup, por exemplo, apresentou uma 
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correlação moderada com Tar para o período noturno, sendo maior que a transição 1 e “inverno 

amazônico” à noite. Cabe ressaltar, ainda, que a amplitude e os valores concentrados a partir 

do 3º quartil foram superiores aos encontrados na transição 1. Neste sentido, Gartland (2010) 

explica que os índices de temperaturas de superfícies mais elevadas ocasionam o aumento das 

temperaturas do ar, especialmente durante a noite, quando as superfícies quentes se resfriam e 

aquecem o ar ao seu redor. 

Vale destacar, também, que o relacionamento entre Cir e Tar foi o maior registrado entre 

todas as estações monitoradas no período noturno e, finalmente, que o EVI apresentou a 

segunda maior correlação dentre o intercurso de investigação deste trabalho. 

 

4.4.4 Verão amazônico 

 

O monitoramento da estação “verão amazônico” ocorreu a partir de maio e perdurou até 

outubro de 2018. A Figura 48 apresenta os resultados da correlação entre Tar e as variáveis 

naturais e antrópicas analisadas por este estudo, para o período matutino. A interdependência 

entre Tar e UR foi fraca (r = 0,088) para esse período, com nível de significância igual a 0,001. 

Esse resultado é bem inferior ao apresentado pelas estações de transição 1 (r = -0,91), “inverno 

amazônico” (r = -0,93) e transição 2 (r = -0,72). Entretanto, a Figura 48b demonstra que, na 

maioria dos dias pela manhã no “verão amazônico”, o correlacionamento entre Tar e UR 

manteve-se forte e negativo, isto é, com variação entre o primeiro e o terceiro quartil sendo, 

respectivamente, entre r = -0,94 e r = -0,91. 

Portanto, a ausência de interdependências entre Tar e UR, na Figura 48ª, está vinculada 

à entrada de frentes frias e estacionárias ocorridas em alguns dias dos meses de julho e, as mais 

significativas, em agosto, ocasionando quedas bruscas e, concomitantemente, da temperatura e 

da umidade do ar, fazendo com que, por exemplo, a mínima correlação chegasse a r = -0,29. 
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Figura 48. Correlograma (a) e Gráfico do tipo box plot (b) entre os processos antrópicos e os 

elementos climáticos da 8ª e 12ª campanhas (verão amazônico) de 2018, no horário das 8 horas. 

 
 

Fonte: Organizado por Graziela Tosini Tejas (2019). 

Legenda: Idem Figura 41. 
 

Ainda no período matutino do “verão amazônico”, Tar e Circ apresentaram baixa 

correlação (r = 0,021) e não significativa. Essa reduzida relação também foi observada no 

comportamento entre essas variáveis nesta estação de estiagem. Assim, conforme Figura 48b, 

a amplitude variou entre r = -0,12 e r = 0,21, com média igual a r = 0,03 e mediana de r = 0,02. 

A variável Alt, como em todos os intervalos de monitoramento de todas as estações 

observadas, apresentou fraca correlação com Tar, sendo igual a r = -0,057, mas com p igual a 

0,05. Deste modo, pode-se deduzir que a variação altimétrica não apresentou influência 

significativa na distribuição espacial da temperatura do ar na área de estudo, tanto nesta estação 

seca como nas demais. Tal fato pode ser explicado pelo perímetro urbano de Porto Velho/RO 

apresentar variação altimétrica inferior a 70 m, entre o ponto mais baixo e o morrote mais 

elevado. Neste sentido, Torres e Machado (2012) explicam que a temperatura na camada basal 

da Troposfera diminui 0,6ºC a cada 100 m de altitude, com gradiente que pode variar 1ºC para 

cada 200 m de altitude quando o ar estiver saturado, chegando até 1ºC a cada 105 m de altitude 

quando o ar estiver ligeiramente úmido – condições não condizentes com as encontradas no 

local do presente trabalho. 

A correlação entre Tar e EVI, diferentemente do encontrado nas demais estações 

observadas por esta pesquisa, foi positiva (r = 0,067), embora fraca e com nível de significância 

igual a 0,01. No diagrama caixa (FIGURA 48b) é possível verificar a existência de uma 
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distribuição desse correlacionamento do tipo assimétrica negativa com média de r = 0,03, 

mediana de r = 0,04 e amplitude variando entre r = -0,23 e r = 0,35, indicando que, no máximo, 

pode inferir uma fraca influência do EVI na determinação da Tar no período matutino durante 

a estação seca. 

A variável Tsup continuou a apresentar correlação negativa com a Tar (r = -0,11), com 

p igual a 0,001, ainda que superior a transição 1, que teve (r = -0, 22), mas inferior ao “inverno 

amazônico” e transição 2 que, respectivamente, tiveram r = -0,083 e r = -0,07. O comportamento 

da interdependência de Tar e Tsup (FIGURA 48b), durante a manhã na estação de estiagem, 

bem como nas demais estações monitoradas entre 2017 e 2018, demonstra que as maiores 

temperaturas de superfície no momento de passagem do LANDSAT 8 não são coincidentes 

com os locais com maiores temperaturas do ar durante o alvorecer, uma vez que a amplitude 

ficou entre r = -0,12 e r = 0,30, com mediana de r = 0,09 e valores do 1º quartil de r = 0,07 e do 

3ºquartil de r = 0,19. 

A Figura 49 apresenta as correlações entre Tar e as outras variáveis naturais e antrópicas 

investigadas por essa pesquisa, no período vespertino de monitoramento do “verão amazônico”. 

No correlacionamento entre Tar e UR observou-se uma forte intensidade negativa (r = -0,75) 

entre essas variáveis, com significância de 0,001, porém menores que os valores encontrados 

nas estações de transição 1 (r = -0,93), “inverno amazônico” (r = -0,94) e transição 2 (r = -0,94) 

para o período da tarde. Essa reduzida correlação está relacionada com as condições 

atmosféricas presentes nesta estação, neste intervalo de monitoramento. Assim, verificou-se 

que a chegada de frentes frias e frentes estacionárias ocasionou a queda simultânea da UR e da 

Tar, mas com menor intensidade do que o observado para o período matutino desta mesma 

estação. A Figura 49b reforça essa premissa, já que, apesar dos valores de interpendência entre 

essas variáveis apresentar média de r = -0,80 e mediana de r = -0,79, teve amplitude entre r = -

0,97 e r = -0,56 e os valores superiores ao terceiro quartil foram maiores que r = -0,70, indicando 

que apenas em alguns dias as temperaturas e as umidades não tiveram alta variação 

inversamente proporcional no “verão amazônico”. 
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Figura 49. Correlograma (a) e Gráfico do tipo box plot (b) entre os processos antrópicos e os 

elementos climáticos da 8ª e 12ª campanhas (verão amazônico) de 2018, no horário das 14 horas. 

 
Fonte: Organizado por Graziela Tosini Tejas (2019). 

Legenda: Idem Figura 41. 
 

A Tar, no período vespertino, na estação de estiagem, continuou a apresentar fraca 

dependência com Circ (r =0,14), com p igual a 0,001. Contudo, a intensidade desse 

correlacionamento foi o segundo maior para o intervalo compreendido entre as 14 e as 15 horas, 

perdendo apenas para a transição 2 (r = 0,19). A amplitude de dependência dessas variáveis 

ficou entre r = -0,18 e r = 0,43, com média igual a r = 0,13, mediana de r = 0,12, primeiro quartil 

com r = 0,03 e terceiro quartil com r = 0,25. Verifica-se, dessa maneira, que, em pelo menos 

em 25% das observações, a circulação apresentou-se próxima de moderada ou com moderada 

influência na determinação da temperatura do ar, no interstício de menores índices 

pluviométricos. 

A variável de Alt novamente não apresentou significância de correlacionamento com a 

Tar. A interdependência, para o intervalo vespertino de monitoramento, na estação de estiagem, 

foi de r = 0,0029 e sua distribuição no diagrama de caixa (FIGURA 49b) variou entre r = -0,21 

e r = 0,22, com média de r = 0,01 e mediana de r = 0,02. 

Como em todas as outras estações, no período vespertino de coleta de dados, Tar e EVI 

apresentaram fraca correlação (r = -0,072), com p igual a 0,01. Na Figura 49b, foi possível 

observar que a simetria dos valores de independência entre Tar e EVI teve média e mediana 

iguais a r = -0,06. Já a amplitude variou entre r = -0,35 e r = 0,20, revelando pouca 

concomitância entre as temperaturas mais altas do ar com os lugares classificados como mais 

desflorestados, no período vespertino. 
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O valor de correlação entre Tar e Tsup, no período vespertino do “verão amazônico”, 

por sua vez, foi o segundo em intensidade, inferior apenas à transição 1 que teve r = 0,19, muito 

embora ainda considerada como de baixa interdependência. O comportamento do 

correlacionamento de Tsup com Tar apresentado na Figura 49b confirma que, no período 

vespertino, os locais com maior temperatura do ar apresentaram pouca correspondência com as 

superfícies mais aquecidas no momento de tomada de imagem do LANDSAT 8, já que a 

amplitude encontrada vaiou entre r = -0,18 e r = 0,22, com média de r = -0,08 e mediana de r = 

0,01. 

A Figura 50 apresenta os resultados de correlacionamento entre Tar com as demais 

variáveis analisadas nesta pesquisa, no período noturno do “verão amazônico”. Através dos 

resultados, para essa estação, foi possível inferir uma forte correlação entre Tar e UR (r = -

0,74), com nível de significância igual a 0,001, resultado superior quando comparado com a 

estação de transição 1 (r = -0,43), mas inferior às estações “inverno amazônico” (r = -0,89) e 

transição 2 (r = -0,84). Na Figura 50b pode-se verificar que a distribuição desse 

correlacionamento teve uma amplitude entre r = -0,96 e r = -0,76, com média de r = -0,91 e 

mediana de r = -0,93. Desta forma, como em outros intervalos de monitoramento da estação de 

estiagem, a queda destas duas variáveis em conjunto nutre relação com a entrada de frentes frias 

e estacionárias. Portanto, o fato de apresentar maiores níveis de interdependência que os 

encontrados para o intervalo de monitoramento entre 8 e 9 horas, assim como no período 

vespertino, é explicado pela perda da eficácia desses sistemas atmosféricos frontais em virtude 

da troca de energia e, consequentemente, de calor com o campo térmico da área de estudo, ao 

longo do período diurno. 
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Figura 50. Correlograma (a) e Gráfico do tipo box plot (b) entre os processos antrópicos e os 

elementos climáticos da 8ª e 12ª campanhas (verão amazônico) de 2018, no horário das 20 horas. 

 
Fonte: Organizado por Graziela Tosini Tejas (2019). 

Legenda: Idem Figura 41. 
 

O correlacionamento das variáveis Tar e Circ foi fraca (r = 0,19), com nível de 

significância igual a 0,001 para o período noturno da estiagem, valor que é superior apenas ao 

encontrado na estação “inverno amazônico” (r = 0,17) e inferior a transição 1 (r = 0,26) e a 

transição 2 (r = 0,39). Na Figura 50b, os dados de amplitude desse correlacionamento variaram 

entre r = -0,17 e r = 0,47, com média de r = 0,30 e mediana de r = 0,36. Portanto, verifica-se 

que, apesar da interdependência entre Tar e Circ ter sido baixa para o “verão amazônico” na 

maioria dos dias, a circulação exerceu pelo menos moderada influência na determinação das 

temperaturas do ar na cidade de Porto Velho/RO durante as noites da estação mais seca. 

A correlação entre Tar e Alt para o período noturno do “verão amazônico”, ao contrário 

de todos os demais intervalos de monitoramento, realizados por esse trabalho, encontrou nível 

de significância igual a 0,001, mas ainda com fraca intensidade (r = -0,099). Na Figura 50b 

observa-se que os valores de interdependência entre Tar e Alt variaram entre r = -0,14 e r = 

0,40, com média de r = 0,13 e mediana de r = 0,14. 

O correlacionamento entre Tar e EVI, no período noturno, foi o mais significativo entre 

as estações analisadas (r = -0,44), com p igual a 0,001, uma vez que na transição 1 foi de r = -

0,12, no “inverno amazônico” de r = -0,10 e na transição 2 de r = -0,28. A distribuição dos 

dados de relacionamento entre Tar e EVI, durante as observações noturnas da estiagem, na 

Figura 50b, apresentou amplitude entre r = -0,52 e r = -0,07, com média de r = -0,36 e mediana 

de r = -0,41. Portanto, verifica-se pelo menos uma moderada compatibilidade entre as 
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superfícies que já estavam mais aquecidas no horário de tomada de imagens do LANDSAT 8 

com os locais com temperaturas do ar mais elevadas para o período noturno. 

A correlação entre Tar e Tsup também foi a que apresentou maior intensidade para o 

período noturno (r = 0,56), com p igual 0,001, em relação a transição 1 (r = 0,16), ao “inverno 

amazônico” (r = 0,076) e a transição 2 (r = 0,34). O correlacionamento destas variáveis entre 

20 e 21 horas na estação seca variou entre r = -0,17 e r = 0,58, com média de r = 0,31 e mediana 

de r = 0,33. Logo, no período noturno da estação de maior estiagem foi quando se percebeu 

maior similitude entre as superfícies mais aquecidas às 10h e 20min, horário de passagem do 

LANDSAT 8 sobre a área de estudo, com os locais que apresentavam maior temperatura do ar. 

Esse fato é explicado, em parte, por Franco e Nogueira (2012) que, ao estudarem o campo 

térmico da cidade Cuiabá/MT, verificaram que o uso de materiais como asfalto e concreto 

contribuem, de maneira significativa, para o aumento da temperatura do ar no ambiente urbano. 

Também, Gartland (2010) afirma que a intensidade da ilha de calor é geralmente maior à noite, 

uma vez que as superfícies urbanas continuam a liberar calor e diminuem o arrefecimento 

durante o período noturno, em parte, pelo fato de, nesta estação, terem sido constatadas as 

maiores temperaturas de superfícies, chegando a extremos de 38,7ºC, para imagem LANDSAT 

de 24 de julho de 2018, bem como as maiores temperaturas do ar diuturnamente, com picos de 

até 36,7ºC em 25/06/2018, 36,9ºC em 21/07/2018 e 39,4ºC em 01/10/2018. 

Por conseguinte, na estação “verão amazônico”, o período matutino apresentou uma 

fraca correlação entre fatores naturais e antrópicos demonstrada, estatisticamente, nos 

coeficientes próximos a zero. Contudo, foram observados níveis de significância para essas 

variáveis UR, Tsup e o EVI, ou seja, em alguns momentos elas interferiram no comportamento 

da temperatura do ar. 

Já nos intervalos de monitoramento da tarde e da noite foi possível observar uma forte 

relação com a umidade do ar, o que pode ser explicado pela atuação de sistemas atmosféricos 

com destaque para a ocorrência de frentes frias e estacionárias nos meses de julho e agosto que 

contribuíram, sobremaneira, para essa correlação. Não obstante, as variáveis de circulação de 

veículos, a temperatura de superfície e o desflorestamento urbano apresentaram até forte 

correlação, inferindo-se, então, que quanto maior o fluxo de veículos, maior a liberação de calor 

antropogênico e maior a temperatura do ar, bem como que existiu concomitância entre os locais 

com maiores índices de desflorestamento e as maiores temperaturas de superfícies no momento 

de passagem do LANDSAT 8. 
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Desta maneira, esses resultados coincidem com os encontrados no estudo de Lasmar 

(2018), realizado também na cidade de Porto Velho/RO, que apresentou um valor máximo de 

temperatura média do ar de 30,91ºC na BR-319, antiga Avenida Governador Jorge Teixeira, 

resultado, segundo o autor, do grande fluxo de automóveis e da pouca representatividade da 

vegetação na área de estudo. O autor esclarece, ainda, que o aumento da temperatura entre as 8 

e 21 horas, respectivamente, foi gerado 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. 
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As atividades antropogênicas modificam as condições climáticas naturais, assim como 

a urbanização tem produzido um clima peculiar, por vezes, adverso e hostil ao próprio condutor 

desse processo: o ser humano. A cidade de Porto Velho/RO experimentou, principalmente pós-

início do século XXI, um vigoroso processo de expansão e de adensamento de sua mancha 

urbana, que tem provocado a concentração de calor em certas porções de seu perímetro urbano, 

bem como um aumento das discrepâncias térmicas espaciais, que são potencializadas pela ação 

dos sistemas atmosféricos. 

A análise rítmica realizada entre setembro de 2017 a outubro de 2018 revelou que a 

variação da temperatura do ar, na área de estudo, esteve associada tanto a sistemas relacionados 

à circulação geral da atmosfera, como à ação de sistemas meteorológicos de escala mais 

reduzida. Desta forma: 

a) no “inverno amazônico”, a área de estudo esteve sob a influência da massa de ar 

equatorial continental (mEc), da Alta da Bolívia (AB), da Zona de Convergência do 

Atlântico Sul (ZCAS) e dos Jatos de Baixos Níveis (JBN) que, somadas as 

convecções locais, contribuíram para uma maior ocorrência de chuvas, 

principalmente no período da tarde. A nebulosidade, nessa estação, apresentou a 

maior intensidade, variando, na maioria dos dias monitorados, entre parcialmente 

nublado a nublado. A temperatura média do ar concentrou-se entre 23ºC e 29ºC e a 

umidade relativa do ar média esteve entre 70% e 90%; 

b)  no “verão amazônico”, a passagem de frentes frias acarretou, no período antecessor 

a sua chegada, na maximização das temperaturas, registrando médias iguais a 31ºC 

e, posteriormente, na diminuição brusca dos índices térmicos, com médias de até 

24ºC. A massa de ar tropical atlântica (mTa) também atuou nessa época do ano e 

sua ação inibiu a formação de nuvens, reduzindo drasticamente os índices de: i) 

umidade, que chegou a apresentar valores iguais a 39%; e, ii) precipitação 

acumulada diária, que nos dias monitorados, no máximo, chegou a 13 mm. As 

condições de nebulosidade para essa estação foram de céu limpo a pouco nublado, 

resultando na maior radiação solar sobre os objetos urbanos; e, 

c) nas duas estações de transição, observadas no período de investigação desta 

pesquisa, o comportamento dos sistemas meteorológicos e atmosféricos foram 

semelhantes aos dos atuantes no “inverno e verão amazônico”. Por conseguinte, na 

5 CONCLUSÃO 
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transição 1 apresentou circulação anticiclônica, ação de cavado e da mEc, fazendo 

com que as temperaturas médias ficassem entre 25,7ºC e 30ºC, a umidade média do 

ar entre 64% e 78%, com acumulado de precipitação diária de máximo 4 mm e dias, 

em sua maioria, pouco nebulosos – portanto, com características mais próximas do 

“verão amazônico”. Já a transição 2, sob atuação persistente da mEc, a temperatura 

média do ar variou entre 25,8ºC e 27,2ºC, a umidade média do ar entre 79% e 87,2%, 

com maior acumulado diário de precipitação igual a 19 mm e nebulosidade variando 

de pouca a parcialmente nublado – logo, com características mais próximas do” 

inverno amazônico”. 

 

A partir da análise do comportamento da variação espacial térmica do ar, monitorada 

através dos transectos móveis entre setembro de 2017 a outubro de 2018, na cidade de Porto 

Velho/RO, foi possível verificar que: 

a) a estação em que ocorreram as maiores discrepâncias entre os locais mais e menos 

quentes foi a estiagem, “verão amazônico”, com máxima amplitude de 11,4ºC, 

média de 3,9ºC e mediana de 3,4ºC. Já as menores amplitudes foram encontradas no 

“inverno amazônico”, com valor mínimo de 0,8ºC e mediana de 3,0ºC; 

b) para o período matutino, as menores amplitudes térmicas espaciais ocorreram no 

“inverno amazônico” quando, no máximo, chegaram a 5,2ºC e tiveram média e 

mediana iguais a 2,6ºC. Já no período vespertino, as menores foram encontradas na 

transição 2 e no “verão amazônico” quando 75% das observações tiveram 

amplitudes entre, respectivamente, 3,3ºC e 4ºC e 1ºC e 3,6ºC. Por fim, no período 

noturno, foram as estações de transição 1 e de transição 2 que apresentaram as 

menores diferenças entre as áreas mais e menos quentes no perímetro urbano de 

Porto Velho/RO, com a distribuição espacial térmica até o 3º quartil igual a 2,6ºC e 

3,9ºC, respectivamente; e, 

c) as maiores amplitudes espaciais térmicas encontradas para o intervalo de 

monitoramento entre 8 e 9 horas ocorreram no “verão amazônico”, onde a mediana 

foi igual a 4,0ºC e o máximo igual a 6,1ºC. Para o período da tarde, as maiores 

discrepâncias foram encontradas no “inverno amazônico” e na transição 1, com 

variação dos valores mínimos ao 3º quartil, nesta ordem, iguais a 3,1ºC a 5,8ºC e 

3,9ºC a 7,2ºC. À noite, finalmente, a disparidade térmica foi maior no “verão 

amazônico”, que teve mediana igual a 4,95ºC e valor máximo de 6,31ºC. 
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No que tange a variação diária do campo térmico da cidade de Porto Velho/RO, entre 

setembro de 2017 a outubro de 2018, obtida pela média das interpolações dos transectos móveis 

e agrupada segundo o desvio quartílico, foi possível constatar a existência de uma ilha de calor 

atmosférica de baixa a moderada intensidade com variação espacial horária e sazonal. Assim: 

a) no período matutino, a ilha de calor concentrou-se na porção leste da área de estudo, 

sendo de baixa intensidade nas estações “inverno amazônico” e transição 2, quando 

os 25% dos pixels com maiores médias de temperatura do ar concentraram-se, 

respectivamente, entre 26,6ºC e 27,3ºC e 27,5ºC e 28,1ºC, e de moderada 

intensidade na transição 1 e no “verão amazônico”, quando as discrepâncias 

espaciais térmicas atingiram, nesta ordem, valores máximos de 3,9ºC e 3,6ºC. A 

persistência da ilha de calor se concentrar na porção leste do perímetro urbano de 

Porto Velho/RO, pela manhã, nutre direta relação com a trajetória aparente do sol e 

com a configuração do relevo local que promove a incidência de maior radiação na 

zona leste, e sombras nas partes sul e oeste da cidade; 

b) no período da tarde, a ilha de calor concentrou-se na porção noroeste da área de 

estudo, durante o “inverno amazônico”, a transição 2 e o “verão amazônico”; na 

transição 1, no entanto, também apresentou uma pequena porção no sudoeste da área 

de estudo. A intensidade da ilha de calor somente no “verão amazônico” foi 

considerada como de fraca intensidade, todavia foi justamente nesta estação que 

apresentou as maiores temperaturas, variando entre 35,0°C e 35,7ºC; e, 

c) no período noturno, a ilha de calor permaneceu concentrada a nordeste, porém teve 

espraiamento para sudeste no “verão amazônico”, bem aparecimento de porção 

localizada a nordeste da área de estudo. No entanto, a maior intensidade ocorreu na 

estação seca, quando apresentou amplitude máxima de 3,3ºC. 

 

A respeito da correlação entre os fatores que possivelmente exerceram influência na 

distribuição das diferenças espaciais de temperatura do ar na cidade de Porto Velho/RO entre 

setembro de 2017 a outubro de 2018, foi possível verificar que: 

a) o maior correlacionamento da temperatura do ar ocorreu com a umidade relativa do 

ar, independentemente do horário de monitoramento; contudo, os maiores níveis 

ocorreram no “inverno amazônico”, chegando, no turno vespertino, a apresentar 

interdependência de r = -0,94; 
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b) não foi possível estabelecer correlações significativas entre a temperatura do ar e a 

altitude, em nenhum horário e estação monitorada; 

c) o relacionamento entre circulação de veículos e temperatura do ar foi mais 

expressivo no intervalo de monitoramento entre 20 e 21 horas, sendo mais intenso 

nas estações de transição, muito embora, na maioria dos dias do “verão amazônico”, 

também tenha desempenhado pelo menos moderada influência na determinação das 

temperaturas do ar; 

d) o desflorestamento urbano, registrado no momento da passagem do LANDSDAT 8, 

apresentou maior correspondência com as mais elevadas temperaturas no período 

noturno, com destaque para o “verão amazônico” quando apresentou r = -0,44; e, 

e) por fim, a temperatura de superfície também só apresentou correlações relevantes 

no período noturno, sendo que na transição 2 teve r = 0,34 e no “verão amazônico” 

apresentou r = 0, 56. 

 

Sendo assim, os resultados da análise rítmica dos elementos climáticos, a variabilidade 

espacial da temperatura do ar observada pelos transectos móveis, o comportamento do campo 

térmico e as correlações entre a temperatura do ar e as variáveis naturais e antrópicas, 

observadas entre setembro de 2017 a outubro de 2018, confirmam a tese da existência da 

variação espacial térmica diária e sazonal relacionadas ao grau de insolação e as condicionantes 

geourbanas. Ainda, a ilha de calor atmosférica de Porto Velho/RO, apesar de identificada em 

todas as estações monitoradas, torna-se mais intensa no “verão amazônico” quando, também, 

as ações antrópicas são mais perceptíveis, uma vez que os sistemas atmosféricos provocam a 

ausência de nebulosidade e uma maior incidência da radiação solar sobre os materiais 

construtivos que, devido a diminuição da umidade, nesta estação, a energia irradiada pelos 

materiais é quase que exclusivamente utilizada para aquecer o ar. 
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Este estudo sobre o clima em uma cidade tropical vem colaborar com lacunas existentes 

nesta linha de pesquisa, principalmente na região Norte do Brasil. A comprovação de variações 

espaciais térmicas diária e sazonal na cidade de Porto Velho/RO, decorrentes da ação antrópica, 

potencializadas pelos sistemas atmosféricos, ainda instiga investigações futuras, tais como: 

 verificar a influência da brisa fluvial sobre a ilha de calor estabelecida na cidade de 

Porto Velho/RO; 

 investigar variáveis de emissividade e temperatura refletida nos mais diversos 

materiais de construção a partir de imagens da câmera infravermelha com auxílio de 

drones; e, 

 analisar o fator de visão do céu (FVC) estabelecendo quantos obstáculos de uma 

área urbana interferem na insolação de um lugar. 

 

6.1 Medidas Mitigadoras 

 

O sistema clima urbano (SCU) é passível de auto regulação – função dada ao citadino – 

sendo capaz, através de seu poder de decisão, de intervir e adaptar o funcionamento desse 

sistema termodinâmico. Assim sendo, as comunidades de ordem científica, as Universidades, 

os Institutos Federais e os centros de pesquisa, diagnosticando e compreendendo os efeitos das 

anomalias térmicas, o poder público, com políticas voltadas ao aumento das áreas verdes em 

calçadas, canteiros e praças, além da adequação da geometria urbana ao comportamento 

climático local, principalmente nos vetores de expansão urbanas direcionados para porção leste 

(que mesmo não sendo a região mais adensada coincide com a ilha de calor no período 

matutino) e o próprio cidadão urbano (aumentando as áreas verdes em seus quintais) podem 

promover a redução da ilha de calor, bem como de suas consequências que, conforme Gartland 

(2010), poderão trazer como benefícios: redução de temperaturas, economia de energia, 

melhoria da qualidade do ar, aumento do conforto humano e melhorias para a saúde. 

 

 

 

 

6 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS E MEDIDAS 

MITIGADORAS 
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APÊNDICE A – FICHA DE CAMPO 
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APÊNDICE B – ANÁLISE RÍTMICA DO PERÍODO DE TRANSIÇÃO ENTRE A 

ESTIAGEM E O PERÍODO CHUVOSO – 27 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO 

DE 2017 – 1ª CAMPANHA 
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APÊNDICE C – ANÁLISE RÍTMICA DO PERÍODO DE “INVERNO AMAZÔNICO” 

 

APÊNDICE C1 – Análise Rítmica de 01 a 08 de novembro de 2017 – 2ª Campanha 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C2 – Análise Rítmica de 13 a 20 de dezembro de 2017 – 3ª Campanha 
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APÊNDICE C3 – Análise Rítmica de 10 a 17 de janeiro de 2018 – 4ª Campanha 
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APÊNDICE C4 – Análise Rítmica de 21 a 28 de fevereiro de 2018 – 5ª Campanha 
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APÊNDICE C5 – Análise Rítmica de 21 a 28 de março de 2018 – 6ª Campanha 
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APÊNDICE D – ANÁLISE RÍTMICA DO PERÍODO DE TRANSIÇÃO ENTRE O 

PERÍODO CHUVOSO E DE ESTIAGEM, DE 25 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2018 

– 7ª CAMPANHA 

 

 

 

 

 

APÊNDICE E – ANÁLISE RÍTMICA DO PERÍODO DE “VERÃO AMAZÔNICO” 
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APÊNDICE E1 – Análise Rítmica de 23 a 30 de maio de 2018 – 8ª Campanha 

 

 

 

 

APÊNDICE E2 – Análise Rítmica de 20 a 27 de junho de 2018 – 9ª Campanha 
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APÊNDICE E3 – Análise Rítmica de 18 a 25 de julho de 2018 – 10ª Campanha 
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APÊNDICE E4 – Análise Rítmica de 22 a 29 de agosto de 2018 – 11ª Campanha 
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APÊNDICE E5 – Análise Rítmica de 26 de setembro a 03 de outubro de 2018 – 12ª 

Campanha 
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APÊNDICE F – ESPACIALIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR NAS ROTAS 1 

E 2 PELA INTERPOLAÇÃO DOS VALORES ABSOLUTOS OBTIDOS PELOS 
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TERMOHIGRÔMETROS NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO ENTRE AS ESTAÇÕES 

DE “VERÃO E INVERNO AMAZÔNICO” DE 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE G – ESPACIALIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR NAS ROTAS 1 

E 2 PELA INTERPOLAÇÃO DOS VALORES ABSOLUTOS OBTIDOS PELOS 
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TERMOHIGRÔMETROS NO PERÍODO DE “INVERNO AMAZÔNICO” DE 2017 E 

2018. 

 

APÊNDICE G1 – Espacialização das temperaturas do ar nas rotas 1 e 2 pela 

interpolação dos valores absolutos obtidos pelos termohigrômetros para as 8 horas no 

período de “inverno amazônico” de 2017e 2018. 
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APÊNDICE G2 – Espacialização das temperaturas do ar nas rotas 1 e 2 pela 

interpolação dos valores absolutos obtidos pelos termohigrômetros para as 14 horas no 

período de “inverno amazônico” de 2017e 2018. 
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APÊNDICE G3 – Espacialização das temperaturas do ar nas rotas 1 e 2 pela 

interpolação dos valores absolutos obtidos pelos termohigrômetros para as 20 horas no 

período de “inverno amazônico” de 2017e 2018. 
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APÊNDICE H – ESPACIALIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR NAS ROTAS 1 

E 2 PELA INTERPOLAÇÃO DOS VALORES ABSOLUTOS OBTIDOS PELOS 

TERMOHIGRÔMETROS NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO ENTRE AS ESTAÇÕES 

DE “INVERNO E VERÃO AMAZÔNICO” DE 2018. 
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APÊNDICE I – ESPACIALIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR NAS ROTAS 1 

E 2 PELA INTERPOLAÇÃO DOS VALORES ABSOLUTOS OBTIDOS PELOS 

TERMOHIGRÔMETROS NO PERÍODO DE “VERÃO AMAZÔNICO” DE 2018. 

 

APÊNDICE I1 – Espacialização das temperaturas do ar nas rotas 1 e 2 pela interpolação 

dos valores absolutos obtidos pelos termohigrômetros para as 8 horas no período de 

“verão amazônico” de 2018. 
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APÊNDICE I2 – Espacialização das temperaturas do ar nas rotas 1 e 2 pela interpolação 

dos valores absolutos obtidos pelos termohigrômetros para as 14 horas no período de 

“verão amazônico” de 2018. 
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APÊNDICE I3 – Espacialização das temperaturas do ar nas rotas 1 e 2 pela interpolação 

dos valores absolutos obtidos pelos termohigrômetros para as 20 horas no período de 

“verão amazônico” de 2018. 

 

 
 



171 
 

 
 
 

APÊNDICE J – MOVIMENTO APARENTE DO SOL NA CIDADE DE PORTO 

VELHO/RO. 

APÊNDICE J1 – Movimento aparente do sol na cidade de Porto Velho/RO na transição 

1 (30/09/2017 às 8 horas). 
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APÊNDICE J2 – Movimento aparente do sol na cidade de Porto Velho/RO no “inverno 

amazônico” (17/12/2017 às 8 horas). 
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APÊNDICE J3 – Movimento aparente do sol na cidade de Porto Velho/RO na transição 

2 (28/04/2018 às 8 horas). 
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APÊNDICE J4 – Movimento aparente do sol na cidade de Porto Velho/RO no “verão 

amazônico” (23/07/2018 às 8 horas). 


