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RESUMO 

 

O intenso avanço dos centros urbanos sobre as áreas do Cerrado brasileiro ocasiona a retirada 

da vegetação para construções e a implantação de atividades humanas. A supressão da 

cobertura vegetal, nas cidades, tem como consequências mudanças climáticas, enchentes, 

deslizamentos e processos erosivos, que comprometem a qualidade ambiental. O microclima é 

um conceito nos estudos climáticos que pode ser considerado importante indicador na 

avaliação do meio ambiente, já que episódios extremos de temperatura e umidade relativa do 

ar podem trazer desconforto térmico, acarretando, segundo a Organização Mundial da Saúde 

–OMS, danos à saúde. Por isso, o objetivo da pesquisa foi analisar o microclima na cidade  de 

Rio Verde-GO, em cinco pontos, sendo dois vegetados e três não vegetados, utilizando dados 

de Temperatura (T) e Umidade Relativa do Ar (UR), no período compreendido entre o 

inverno e a primavera do ano de 2018. Para isso, considerou-se a atuação de massas de ar 

predominantes na região para o período de julho/2018, outubro/2018 e novembro-

dezembro/2018 (20/11/12 a 22/12/2018). Foram relacionadas a  variação da T e da UR com 

os dados climáticos de velocidade dos ventos e de nebulosidade, além de fazer uma 

comparação entre as variações de T e de UR entre os pontos de coleta, em que se identificou a 

influência da variação da superfície que compõe cada ponto de coleta da pesquisa. O estudo 

fundamentou-se na Teoria do Clima Urbano, por meio do subsistema termodinâmico 

(relacionado à variação da T e UR do ar). Para isso, foram utilizados quatro termohigrômetros 

para a coleta dos dados climáticos, disponibilizados e calibrados pelo Laboratório de 

Climatologia da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás (UFG), instalados e fixados 

a uma distância de 1,5 m do solo, programados para registrar dados higrotérmicos a cada 30 

minutos, somados aos dados do posto meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia – 

Inmet, localizado no campus da Universidade de Rio Verde – Unirv. Após análises dos dados, 

constatou-se que os pontos de amostragem por suas características físicas, principalmente a 

quantidade de vegetação e de área construída/pavimentada, influenciaram no comportamento 

térmico, com variação da temperatura do ar mínima absoluta e máxima absoluta em 0,4 a 

2,5°C e 3 a 5,5°C, respectivamente. Os valores da umidade relativa do ar mínima e máxima 

absoluta variaram de 3,8 a 21,2% e 2,2 a 10,2%, respectivamente. Os dados de umidade 

relativa do ar mínima absoluta e temperatura do ar máxima absoluta registrada nos meses 

julho, outubro e novembro-dezembro, foram: 17% e 25°C; 29% e 38,1°C; 29,4% e 38,3°C, 

respectivamente. Os valores similares obtidos nos períodos outubro/novembro-dezembro 

explicam o mesmo sistema atmosférico atuando sobre a região. Os resultados retrataram as 

influências no microclima urbano dos cinco pontos, constatando-se que, nas estações do 

inverno e da primavera, as variações físicas do ambiente urbano, interagindo entre si e com a 

vegetação, transformaram boa parte da energia irradiada pelo sol, em vez de absorver e 

retransmitir essa energia para a atmosfera, como acontece nas áreas 

construídas/pavimentadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Clima urbano. Atributos climáticos. Vegetação. Sistemas 

atmosféricos.  
 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The intense advance of urban centers over the areas of the Brazilian Cerrado causes the 

removal of vegetation for construction and the implementation of human activities. The 

suppression of vegetation cover in cities has the consequences of climatic changes, floods, 

landslides and erosive processes, which compromise environmental quality. The microclimate 

is a concept in climate studies that can be considered an important indicator in assessing the 

environment, since extreme episodes of temperature and relative humidity can cause thermal 

discomfort and cause, according to the World Health Organization - harm to health. 

Therefore, the objective of the work was to analyze the microclimate in the city of Rio Verde-

GO, at 5 points, 2 of which were vegetated and 3 non-vegetated, using data from Temperature 

(T) and Relative Air Humidity (RH) in the winter-spring period of the year 2018. For this 

purpose, it was considered the presence of air masses predominant in the region for the period 

of July / 2018, October / 2018 and November-December / 2018 (11/20/12 to 12/22/2018) , the 

variation of the T and the UR was related to the climatic data: data on wind speed and cloud 

cover, the variations in T and RH between the collection points were compared and the 

influence of the variation of the surface that make up each research collection point was 

identified. The study was based on the Theory of Urban Climate through the thermodynamic 

subsystem (related to the variation of temperature and relative humidity). For this, four 

thermohygrometers were used to collect climatic data provided and calibrated by the 

Climatology Laboratory of the Federal University of Goiás - UFG - Regional Jataí, installed 

and fixed 1.5 m from the ground, programmed to record hygrothermal data every 30 min, 

added to data from the meteorological station of the  National Meteorological Institute – 

INMET located on the campus of the University of Rio Verde – UNIRV. After data analysis, 

it was found that the sampling points due to their physical characteristics, mainly the amount 

of vegetation and the built / paved area, influenced the thermal behavior with variation of the 

minimum and maximum absolute air temperature in 0,4 to 2, 5°C and 3 to 5,5°C, respectively. 

The minimum and maximum absolute relative humidity values ranged from 3,8 to 21,2% and 

2,2 to 10,2%, respectively. The data of absolute minimum relative humidity and maximum 

absolute air temperature recorded in July, October and November-December were: 17% and 

25°C; 29% and 38,1°C; 29,4% and 38,3°C, respectively. The similar values obtained in the 

October / November-December periods explain the same atmospheric system acting on the 

region. The results portrayed the influences in the urban microclimate of the five points, 

being: the winter and spring seasons and the physical variations of the urban environment, 

which interacting with each other and with the vegetation, in which it transformed a good part 

of the energy irradiated by the sun, instead of absorb and relay this energy to the atmosphere 

as in built / paved areas. 
 

 

KEYWORDS: urban climate, climatic attributes, vegetation, atmospheric systems. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

À medida que as cidades se expandem e se aproximam dos recursos naturais, a 

questão ambiental é agravada, alterando as características originais do espaço, retirando a 

vegetação para construção e operação de atividades. As áreas vegetadas são importantes para 

a qualidade ambiental urbana – inclusive, podem ser consideradas como indicadores na 

avaliação do microclima - e a ausência delas traz consequências para o meio ambiente, como 

alteração do clima, enchente, deslizamentos e processos erosivos.  

Por esse motivo, é importante a análise do microclima urbano, pois, trata-se de um 

conceito importante para os estudos climáticos, visto que, dependendo dos índices de 

temperatura e umidade relativa do ar, pode-se ter desconforto térmico, acarretando, segundo a 

OMS, danos à saúde. 

A importância da análise do microclima em cidades, no campo higrotérmico, justifica-

se por sua relação intrínseca com o conforto e desconforto humano, como afirma Monteiro 

(1976b), assim como na saúde humana (ANDRADE, ROSEGHUNI e MENDONÇA, 2010).  

Em condições climáticas de inverno e estiagem, ocorrem doenças respiratórias pela 

diminuição da temperatura e umidade relativa do ar (MARIANO, ROCHA e PEREIRA, 

2010). 

Para Sette e Ribeiro (2011), as amplitudes térmicas e higrométricas agravam 

problemas circulatórios da população, que levam ao Acidente Vascular Cerebral – AVC. 

Quando os registros de umidade relativa (UR) do ar marcam menos de 30%, a 

condição já é de alerta, pois, o intervalo ideal de UR do ar é de 60 a 80%; nesses casos, os 

indivíduos de idades extremas - idosos e crianças - são os mais vulneráveis, podendo ocorrer 

problemas respiratórios (OMS, 2012). 

Essas problemáticas caracterizam ambientes com baixa qualidade ambiental, os quais, 

segundo Lima (2014), são gerados por ausência de vegetação nos espaços públicos e de áreas 

verdes, carência de vegetação arbórea e enchentes, sobretudo nos centros urbanos (LIMA, 

2014). 

Assim, essa pesquisa tem por objetivo geral analisar o microclima urbano da cidade de 

Rio Verde-GO, em cinco pontos, sendo dois vegetados e três não vegetados, utilizando dados 
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de temperatura e umidade relativa do ar no período que compreende o intervalo inverno-

primavera do ano de 2018. 

Especificamente, objetiva-se: considerar a atuação de massas de ar predominantes na 

região para o período analisado; relacionar a variação da temperatura e da umidade relativa do 

ar com os dados climáticos de velocidade dos ventos e nebulosidade; comparar as variações 

de temperatura e de umidade relativa do ar entre os pontos de coleta; identificar a influência 

da variação da superfície urbana que compõe cada ponto de coleta da pesquisa.  

A elaboração da presente dissertação foi desenvolvida em conformidade com as 

normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, elencando-se: sumário NBR 

6027, resumo NBR 6028, tópicos e subtópicos NBR 6024, ilustrações NBR 14724 e citações 

NBR 10520, e está estruturada em seis capítulos. 

No Capítulo 1, tem-se a Introdução, em que foi proposto fazer uma avaliação do 

microclima de áreas vegetadas/não vegetadas por meio de registros de temperatura e umidade 

relativa do ar em cinco pontos na cidade de Rio Verde-GO, diante às mudanças no Clima 

Urbano. 

O Capítulo 2 traz a caracterização geográfica da área de estudo, sendo apresentados os 

aspectos climáticos e físicos, considerando a região Centro-Oeste, o Estado de Goiás, o 

município, o perímetro urbano e os pontos de coleta. 

No Capítulo 3, em que se tem o referencial teórico, foram elencados os tópicos e 

citação de trabalhos publicados, em ordem cronológica, referentes ao assunto. 

O Capítulo 4 versa sobre os métodos, técnicas e procedimentos, em que é abordada a 

definição da fundamentação teórica (Teoria do Clima Urbano), bem como as especificações 

temporais, espaciais e dos instrumentos para a obtenção dos dados, além da utilização de 

mapeamento e estatística. 

A análise dos dados climáticos é apresentada no Capítulo 5. Nele, os dados foram 

estruturados em três períodos e apresentados em forma de ilustrações, gráficos e tabelas, 

relacionando-os com pesquisas de teóricos em estudos na Climatologia Geográfica. 

Por fim, no Capítulo 6 são trazidas as considerações finais, em que, conforme o 

proposto na pesquisa, descreveram-se as informações e respostas obtidas a partir dos 

resultados, observando sistemas atmosféricos, variáveis climáticas e físicas. 
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CAPÍTULO 2 

CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O município de Rio Verde-GO, localizado na região Sudoeste do Estado de Goiás no 

Centro-Oeste, Brasil, tem área territorial de 8.415,4 km² pode ser acessado pelas rodovias BR-

060, BR-452 W e GO-174, está inserido em uma região  com fitofisionomias de formação 

florestal, savânica e campestre (RIBEIRO e WALTER, 2008; BATALHA, 2011) e engloba os 

distritos de Lagoa do Bauzinho, Riverlândia e Ouruana, situados na porção sudeste do 

município (Mapa 1). 

 

Mapa 1 - Área urbana do município de Rio Verde-GO em relação ao Brasil. 

      
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).  
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O município de Rio Verde localiza-se, aproximadamente, a 231 km de Goiânia, capital 

do Estado, e a 420 km de Brasília, capital federal, fazendo limite com 11 municípios de 

Goiás, quais sejam: Caiapônia, Montividiu e Paraúna ao norte; Santo Antônio da Barra, Santa 

Helena, Maurilândia e Castelândia ao leste; Quirinópolis, Cachoeira Alta e Aparecida do Rio 

Doce ao sul e Jataí ao Oeste.  

O recorte espacial da pesquisa situa-se na área urbana da cidade de Rio Verde-GO, 

entre os paralelos 17°44’12,85”S e 17°50’51,58”S e os meridianos 50°54’57,51”O e 

50°55’43,88”O, ao norte da linha imaginária do  Trópico de Capricórnio. Possui área de 59 

km², densidade demográfica de 21 hab/km², população urbana de 176.424 habitantes, segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (Censo Demográfico de 2010), sendo 

considerada de porte médio. 

Em relação à declividade, da área total do município, verifica-se que 46% tem 

declividade entre 3 a 7%, 29,2% tem declividade entre 8 a 12%, 13,9% apresenta declividade 

de 0 a 2% e a área remanescente (11,2%) com declividade de 13 a 100% (Mapa 2 e Tabela 1). 

 

Mapa 2 – Declividade e perímetro urbano do município de Rio Verde-GO. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Tabela 1 - Proporção de áreas por declividade do município. 

Declividade (%) 66-100 48-65 35-47 25-34 18-24 13-17 0-2 8-12 3-7 

Áreas (%) 0,1 0,2 0,4 0,9 2,4 7,2 14 29,2 46 

Organização: autoria própria (2019). 
 

Isso significa que a maior parte (46%) da área do município possui terreno de 1,4 a 3,2 

graus de inclinação em relação ao plano horizontal e 29,2% compreendem áreas de 3,6 a 5,4 

graus de inclinação. 

A cidade de Rio Verde-GO apresenta altitude média de 752 m, com variação de 473 a 

1.030 m; as cotas máximas identificadas encontram-se na região Noroeste e as mínimas nas 

regiões Centro-Leste e Nordeste do município (Mapa 3). 

 

Mapa 3 – Distribuição de cotas altimétricas do município de Rio Verde-GO. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 



14 

 

A topografia do município verificada e a posição latitudinal e longitudinal constituem 

fatores importantes no estudo das variações da temperatura e da umidade relativa do ar 

(NUNES, VICENTE e CÂNDIDO, 2009; FRITZONS, MANTOVANI e WREGE, 2016). 

A Figura 1 apresenta os usos e ocupações do solo do município, no ano de 2016, pois, 

interferem na radiação solar e na irradiação indireta dos objetos (RIJKE, ASHLEY e SAKIC, 

2016). 

 

Figura 1 – Cobertura do solo do município de Rio Verde-GO. 

 
Fonte: Siqueira e Faria (2019), elaborada pelo autor (2019). 
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Tabela 2 – Percentual de áreas por uso e ocupação do solo no município de Rio Verde-GO. 

Usos/Formação Agricultura Água Pastagem Campestre Florestal Savânica Urbano 

Áreas (%) 74,6 0,1 1,5 5,9 11,4 6,1 0,4 

Fonte: Siqueira e Faria (2019), organização: autoria própria. 

 

Conforme a Tabela 2, o município possui 11,4% de áreas com vegetação formação 

florestal do Cerrado, que corresponde à vegetação com espécies arbóreas e formação de 

dossel. 

 

2.2 SISTEMAS ATMOSFÉRICOS ATUANTES NA REGIÃO CENTRO-OESTE 

No Centro-Oeste, as Linhas de Instabilidade Tropicais – ITs formam um corredor 

atmosférico por encontro de massas de ar com características quente e úmida, as quais 

avançam sobre o território brasileiro desde a região Sudeste até o Norte do país. 

Essas Its, na medida em que o sol, em relação ao eixo da Terra, se afasta ou aproxima 

dos polos, são fortalecidas ou enfraquecidas, conferindo características higrotérmicas à 

atmosfera sob sua atuação (NIMER, 1989). 

Em consenso com Mendonça e Danni Oliveira (2007), no Brasil, as massas de ar 

assumem as seguintes características: quente e seca - Massa Equatorial Continental (MEC), 

quando criada na altura da linha do Equador da região Amazônica; quente e úmida - Massa 

Equatorial Atlântica (MEA), criada na altura da linha do Equador do Litoral Nordestino; 

quente e seca - Massa Tropical Continental (MTC), criada na altura da linha do trópico de 

capricórnio da região da Argentina e Paraguai; quente e úmida - Massa Tropical Atlântica 

(MTA), criada na altura da linha do trópico de capricórnio e no atlântico, da região Sudeste 

litorânea; fria e seca - Massa Polar Atlântica (MPA), quando criada na altura da linha dos 

polos, sendo, nesse caso, na região Centro-Sul da Patagônia. 

As massas de ar (Mapa 5) são parcelas que se formam em condições atmosféricas de 

estabilidade, superfície plana e de grande extensão, ou seja, após a irradiação solar desigual 
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dos continentes e oceanos, conforme essas parcelas de ar ascendem, levam consigo 

características higrotérmicas e de pressão homogêneas (BORSATO e MENDONÇA, 2012). 

 

Mapa 5 – Localização e sentido das massas de ar atuantes no estado de Goiás. 

Fonte: Borsato e Mendonça (2012); Barros e Balero (2012), elaborado pelo autor (2019). 
 

Segundo os autores, a dinâmica das massas de ar assume, nos altos níveis da 

troposfera, acúmulo de ar mais denso (zona de alta pressão atmosférica, em média 10 km 

verticalmente) em relação a outras regiões (menor pressão atmosférica, zona de baixa pressão, 

em média 5 km verticalmente), em que se deslocam e interagem com os níveis baixos da 

atmosfera (altura das nuvens), acarretando os diferentes tipos de tempo pelo continente. 

O clima tropical é estabelecido em razão da posição geográfica da região Centro-

Oeste, que, por breves invasões de ar frio de formação polar, com duração na primavera-
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verão, repercute em significativo aumento das temperaturas, principalmente, quando o sol se 

desloca pelos paralelos da região, conduzindo-se para o Sul, período em que a estação 

chuvosa ainda não começou (LOPES, 2011). 

A autora ainda declara que, conforme registra Nascimento (2011), em consequência 

do encontro de duas massas de ar quente e úmida (da Amazônia e do Atlântico Sul), por meio 

da atuação do sistema atmosférico Zona de Convergência do Atlântico Sul – ZCAS no 

Centro-Oeste, há intensificações térmicas e higrométricas. 

Para Barros e Balero (2012), o clima do Centro-Oeste é definido por invernos secos e 

verões úmidos, em razão da ação das massas de ar MEC, MTC, MTA e MPA, e, também, 

pela atuação das Linhas de Instabilidade de Noroeste – INW, das ondas de calor de Noroeste e 

de frio de Leste e Sudoeste, acompanhado de processos de frentes polares, principalmente, a 

Polar Atlântica. 

Para o autor, essa massa de ar demonstra um significativo arranjo de influências de 

diversos fatores geográficos deflagrados pela variação térmica entre o inverno e o verão, 

associados à relevante variabilidade sazonal da umidade. 

Nascimento (2017) declara que, no solstício de inverno, devido ao fato de o 

Hemisfério Sul apresentar menor ângulo de incidência da radiação solar, resfriando o 

continente mais rapidamente e com maior intensidade do que o oceano, o sistema de alta 

pressão no Atlântico Sul, do qual se origina a Massa Tropical Atlântica, intensifica-se e 

penetra pelo Sudeste-Noroeste, dominando a região do Goiás, acarretando tempo estável, céu 

aberto, queda de umidade e moderadas temperaturas. 

Segundo o autor, a Massa Polar acompanhada e intensificada pelo deslocamento da 

Massa Tropical Atlântica, movimenta-se e penetra pela região, conferindo-lhe significativas 

quedas nas temperaturas, principalmente à noite, originando chuvas frontais no outono e no 

inverno. Nesse período, a Massa Equatorial Continental restringe-se à região da Amazônia, 

enquanto que a Massa Tropical Continental se contrai e não se forma. 

Concordando com Nascimento (2017), no solstício de verão, no Hemisfério Sul, 

conforme o ângulo de maior incidência de radiação solar origina o maior aquecimento do 

continente comparado ao oceano, os sistemas de baixas pressões formados na região 

Amazônica ganham força e predominam na maior parte do Brasil, aumentando a atuação da 
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MEC pelo país, repercutindo sobre o estado de Goiás e Distrito Federal, proporcionando 

assim, chuvas para o período. 

O autor explica que essas chuvas são intensificadas pela ação da ZCAS, resultado do 

choque entre o calor, a umidade e a convecção do ar vindo da região Amazônica com as 

frentes frias. Além disso, aliado ao tempo mais quente, o sistema de baixa pressão da 

depressão do Chaco (região Norte da Argentina e Sul do Paraguai) intensifica-se, 

proporcionando a expansão, o deslocamento e a ação da MTC na região do estado de Goiás e 

do Distrito Federal, gerando os períodos de quatro dias a algumas semanas com altas 

temperaturas e estiagem, considerado o período de veranico. 

Na primavera-verão, os sistemas de alta pressão do Atlântico Sul, em que se origina a 

MTA, encontram-se contraídos e restritos, atuando no litoral do Brasil, enquanto a Massa 

Polar não penetra por grande parte do país, pela direção da MEC ter orientação norte-sul, 

impedindo o deslocamento da Massa Polar (NASCIMENTO, 2017). 

 

2.3 CLIMA NO ESTADO DE GOIÁS E NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE-GO 

Tendo referência nos totais pluviométricos, a região Centro-Oeste possui somente 

duas estações do ano: outono-inverno seco, com temperatura amena, e primavera-verão 

quente e chuvosa, com elevadas temperaturas (BARROS e BALERO, 2012). 

Os autores concluem que o inverno da região Centro-Oeste, mesmo sujeito a 

temperaturas máximas elevadas, a estação caracteriza-se com temperaturas amenas e frias, 

decorrentes da latitude, da altitude e da maior atuação da massa polar; na primavera-verão, 

tem-se a prevalência de temperaturas elevadas. 

Na primavera, as temperaturas e a umidade do ar elevam lentamente, iniciando 

pancadas de chuvas no final da tarde ou início da noite, e é nesse período do ano que as 

temperaturas máximas alcançam números expressivos pela radiação solar e excessiva 

ocorrência de dias com céu claro (BARROS e BALERO, 2012). 

Porém, os autores afirmam que, nessa estação do ano, podem entrar massas de ar 

Polar, as quais provocarão decréscimo significativo, equiparando-se às temperaturas do 

centro-sul do país.  

O Mapa 4 traz a delimitação do clima de Rio Verde-GO, conforme o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (2018). 
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Mapa 4 – Espacialização do clima do município de Rio Verde-GO. 

Fonte: IBGE (2018), elaborado pelo próprio autor (2019). 
 

Quadro 1 – Classificação climática de Goiás e Rio Verde-GO. 

Norte Centro Sudeste Sul Sudoeste Oeste 

 

Semiúmido 

Tropical Brasil 

Central 

 

Úmido 

  

4 a 5 meses secos 3 meses secos 

quente-média > 

18°C em todos 

os meses 

sub-quente- 

média entre 15 e 

18°C em pelo 

menos 1 mês 

quente-média > 

18°C em todos 

os meses 

sub-quente-

média entre 15 e 

18°C em pelo 

menos 1 mês 

quente-média > 

18°C em todos os 

meses 

Tropical Brasil 

Central, quente-

média > 18°C 

Tropical Brasil 

Central 

Tropical Brasil 

Central, quente-

média > 18°C 

Tropical Brasil 

Central 

Tropical Brasil 

Central, quente-

média > 18°C 

Fonte: IBGE (2018). Organização: autoria própria (2019). 



20 

 

Conforme apresentado no Quadro 1 e Mapa 4, o clima de Rio Verde-GO foi 

classificado em dois grandes grupos: úmido (três meses secos) e semiúmido (quatro a cinco 

meses secos) (IBGE, 2018). O município de Rio Verde-GO, na porção Nordeste, divisa com 

Montividiu e com Paraúna, possui clima semiúmido, enquanto que o remanescente do 

município apresenta clima úmido. 

Observando as médias de 44 anos (Tabela 3), obtidas a partir dos dados da Estação 

Meteorológica Convencional de Rio Verde (OMM: 83470), que é parceira da Unirv, na 

latitude 17°47’07”S, longitude 50º57’53”O e a 774,62 m do nível do mar, o município de Rio 

Verde-GO apresenta duas estações climáticas bem definidas: uma seca (maio a setembro) e 

uma chuvosa (outubro a abril). 

 

Tabela 3 – Média diária de atributos climáticos, com exceção da precipitação, por média 

mensal, de 1972 a 2016 para o município de Rio Verde-GO. 

Meses 
Precipitação 

Temperatura 

mínima 

Temperatura 

máxima 

Umidade 

relativa 

Velocidade 

do vento 

Radiação 

solar 

Mm °C % ms-1 MJm-2d-1 

Janeiro 236,9 19,7 29 79,9 2,2 17,6 

Fevereiro 224,6 19,4 29,5 78,3 1,9 18,8 

Março 258,4 19,1 29,7 78 1,7 17,8 

Abril 101,8 18,2 29,5 72,6 1,5 17,7 

Maio 42,6 15,9 28,1 67,7 1,5 16,0 

Junho 20,5 14,8 28 61,9 1,6 15,2 

Julho 10,0 14,2 28,6 53,2 1,9 16,2 

Agosto 15,1 15,7 30,7 47 2,0 17,6 

Setembro 49,4 17,6 31,7 52,8 2,3 17,6 

Outubro 139,6 19 31,3 63,8 2,2 18,7 

Novembro 244,2 19,2 29,6 74,7 2,2 18,3 

Dezembro 255,9 19,4 29,1 79,1 2,2 15,5 
Fonte: Castro, Santos e Diniz (2019). Organização: autoria própria (2019). 

 

No período chuvoso, os registros médios mensais ficaram entre 101,8 e 255,9 mm, 

destacando maior representatividade na estação primavera-verão; as médias mensais dos 

registros de precipitação no período seco permaneceram entre 10 e 49,4 mm. 

Segundo a tabela, os meses de abril e maio (outono) apresentaram os menores valores 

da velocidade dos ventos; já os maiores valores foram verificados nos meses entre setembro e 

janeiro (primavera-verão). 



21 

 

Foi verificado que junho e julho apresentaram os menores valores médios mensais de 

temperatura mínima do ar, enquanto os maiores registros de temperatura máxima do ar foram 

verificados em setembro e outubro. Quanto à umidade relativa do ar, os menores valores 

foram obtidos em agosto e setembro, enquanto que os maiores foram registrados em 

dezembro e janeiro. 

 

2.4 CIRCULAÇÃO REGIONAL DO AR E FATORES PRODUTORES DO CLIMA 

URBANO 

O clima urbano é a resposta da interação  entre os diferentes constituintes do espaço 

físico urbano e os atributos climáticos de um lugar, o que justifica a necessidade de 

tratamento desses fatores, considerando as mudanças do tempo devido à circulação regional 

(MONTEIRO, 1976a). 

Pelos ângulos de incidência solar desigual durante o ano, ou seja, à medida que o sol 

se afasta ou aproxima do plano da Terra, há formação de zonas de alta e baixa pressão, 

condicionando a circulação do ar, pois, de acordo com Monteiro (1951), Nimer (1989), Serra 

e Rastisbonna (1942), para a região do estado de Goiás e do Distrito Federal, ocorre a atuação 

das massas MEC, MTC, MTA e MPA. 

Segundo Monteiro (1951) e Campos et al. (2002), essas massas de ar se deslocam 

sazonalmente no continente, seguindo um trajeto preferencial, condicionado pelo relevo, 

adentrando ou recuando. 

Desse modo, os autores definem que a circulação do ar de inverno no Centro-Oeste 

permanece condicionada a duas massas de ar diferentes, quais sejam: a MTA quente do Leste, 

com mais intensidade no verão, e a MPA fria do Sul, que passa a sobrepor a MEC que 

predominava no verão. 

Conforme Ruoso et al. (2006), a circulação regional pode interferir nos elementos 

climáticos - precipitação, vento, pressão, temperatura e umidade do ar - que são 

condicionados aos fatores geográficos do local. Nesse sentido, o clima em área urbana pode 

assumir caráter específico devido à posição de fatores intrínsecos da região, como exposição 

de relevo, rios, vegetação e edificações, que poderão influenciar no balanço térmico local. 
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Segundo Oke (2006), a forma da estrutura da paisagem influencia o clima local por 

modificar os fluxos do ar, o transporte atmosférico de calor e o saldo de radiação de ondas 

curtas e longas. 

Nos ventos das áreas urbanas e das áreas rurais processam-se alterações, na medida em 

que se deslocam da área rural para área urbana, alojando-se em barreiras que encontram, 

como edifícios, ruas, árvores e topografia (SILVEIRA, 2007). 

Para Santos (2012), os fatores modificadores do clima urbano são condicionados, 

principalmente, por fluxo de pessoas e de veículos, decréscimo da evaporação devido à 

retirada da superfície original e inserção de concreto e asfalto, canalização fechada de rios e 

de córregos e menor perda de calor sensível, resultante da redução da velocidade do ar, 

proporcionada pelas edificações. 

A região do estado de Goiás e do Distrito Federal localiza-se no núcleo terminal dos 

sistemas atmosféricos atuantes no Centro-Sul do Brasil, ou seja, à medida que essas massas de 

ar se distanciam de suas origens, maior serão suas modificações, acarretando, lentamente, 

diferentes tipos de tempo no interior do continente. Além disso, podem proporcionar 

nebulosidade, neblinas, chuvas orográficas e sistemas convectivos locais pelo aquecimento 

diurno (BORSATO e MENDONÇA, 2012). 

Por esses motivos, Borsato e Mendonça (2012) definem que o tempo diário de um 

lugar é determinado por meio do domínio de massas de ar presente na atmosfera, que estão 

condicionadas à temperatura à umidade relativa e às características de onde foram formadas; 

no entanto, o ambiente local pode ser alterado. 

É sabido que as precipitações no estado de Goiás provêm das massas úmidas de ar da 

Amazônia, devido à atuação da MEC, que são deslocadas pelos ventos contra-alísios no 

sentido Noroeste-Sudeste (ARAGÃO, 2012). 

Tendo em vista que o microclima em questão situa-se no perímetro urbano, faz-se 

necessário abordar os sistemas produtores, que podem ser geoecológicos (relevo, vegetação, 

hidrografia, disposição das vertentes) e geourbanos (casas, ruas pavimentadas, fluxo de 

veículos e pessoas) e que, juntos, atuam na formação do clima urbano (ALVES, 2014). 

Outros fatores, como albedo, emissividade, temperatura, umidade e propriedades 

térmicas do solo influenciam na formação do clima em camadas inferiores das áreas urbanas 

(FRANÇA et al., 2016). 
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2.5 ASPECTOS FÍSICOS NO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE-GO 

A declividade do relevo interfere nos fluxos de calor e umidade, proporcionando 

aumento ou diminuição da energia disponível para a biossíntese e alterando o balanço de 

energia do local (MEFTI, BOROUBI e ADANE, 2003; MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 

2007), resultado da menor ou maior incidência solar nas superfícies. Na medida em que a 

declividade aumenta, diminui-se a quantidade de energia recebida devido ao aumento do 

ângulo de inclinação. 

No perímetro urbano de Rio Verde-GO predomina a geomorfologia de Superfície 

Regional de Aplainamento IIIB – SRAIIIB–RT(m), acompanhada de Relevo Tabular 

(MOREIRA et al., 2008). O Mapa 6 apresenta a topografia do perímetro urbano.  

 

Mapa 6 – Declividade do perímetro urbano de Rio Verde-GO e os pontos de amostragem. 

Elaboração: autoria própria (2019). 

 

Tabela 4 – Percentual de áreas por declividade, no município de Rio Verde-GO. 

Declividade (%) 27-38 21-26 17-20 14-16 12-13 10-11 0-2 7-9 3-6 

Áreas (%) 0,1 0,2 1,1 2,8 5,3 8,0 9,2 26,4 46,8 
Organização: autoria própria (2019). 
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Conforme a Tabela 4, o perímetro urbano, majoritariamente, possui as seguintes 

declividades e áreas, respectivamente: 3 a 6% (46,8% em área) e de 7 a 9% (26,4%).  

Isso significa que a maior parte da área urbana de Rio Verde-GO possui declividade 

suave ondulada, de acordo com a nomenclatura de Francisco, Chaves e Lima (2012). Os 

pontos de coleta 1 e 2 possuem declividade ondulada (7-9), o ponto 3 forte ondulada (12-13), 

o ponto 4 ondulada (10-11) e o ponto 5 suave ondulada (3-6).  

A área urbana encontra-se inserida na sub-bacia do Rio dos Bois, dentro da bacia do 

Rio Paranaíba, no alto curso das bacias do Córrego Cachoeirinha e Ribeirão Laje e é drenada 

por dois principais afluentes: Córrego do Sapo e Ribeirão da Laje e seus respectivos 

tributários. 

A malha hidrográfica urbana é composta por drenagens fluviais perenes, somando, 

aproximadamente, 41 km de extensão, sendo 2 km do Córrego Barrinha e 3 do Córrego do 

Sapo, ambos retificados; o restante compreende cursos d’água tributários (Mapa 7). 

 

Mapa 7 – Malha hidrográfica do município de Rio Verde-GO. 

Elaboração: autoria própria. 
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Os cinco pontos de coleta estão inseridos na bacia do Córrego Cachoeirinha, sendo os 

pontos 1 e 3 na microbacia do Córrego do Sapo, e os pontos 2, 4 e 5 na microbacia do 

Córrego Barrinha. As características hidrográficas são fatores físicos importantes na condição 

climática local (VIANA e AMORIM, 2008). 

As vertentes possuem parte de suas áreas direcionadas para o Sudeste e Nordeste (14,2 

e 13,2%) e as demais possuem valores de áreas bem distribuídos (9,9 a 11,9%), exceto para a 

classe Plano (5,3%) (Mapa 8 e Tabela 5). 

 

Mapa 8 – Exposição e orientação das vertentes, no município de Rio Verde-GO. 

Elaboração: autoria própria (2019). 
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Tabela 5 – Exposição das vertentes em proporção de áreas, Rio Verde-GO. 

Exposição Norte Noroeste Nordeste Sul Sudoeste Sudeste Oeste Leste Plano 

Áreas (%) 9,9 11,7 13,2 11,2 11,9 14,2 10,7 11,9 5,3 

Organização: autoria própria (2019). 

 

No lado Oeste da cidade, onde se encontra o ponto de coleta 1, as vertentes ocupam 

áreas orientadas para o Norte (32,8%), Sul (39,6%), Leste (13,4%) e Oeste (9,8%); no lado 

Leste da cidade, onde se localizam os pontos 2, 3, 4 e 5, verificaram-se áreas com vertentes 

voltadas para o Norte (36,5%), Sul (25,3%), Leste (10,6%) e Oeste (11,4%). 

Ambos os lados possuem orientações de vertentes com tamanho de áreas similares, 

gerando pouca variação no aquecimento e na troca de calor da temperatura da superfície com 

a atmosfera. Segundo Ferreira et al. (2012), as faces de exposição de uma vertente, o 

movimento de rotação da Terra e a sazonalidade representada pela marcha diária aparente do 

sol interferem na temperatura. 

As vertentes voltadas para o Norte recebem maior radiação e horas de brilho solar, 

causando um maior aumento da temperatura do ar (LOPES et al., 2014). 

A título de exemplo, as vertentes orientadas para o Norte, no Hemisfério Sul, recebem 

maior incidência de radiação solar direta e, consequentemente, o terreno exposto tende a 

responder com temperaturas mais elevadas do que as vertentes expostas para o Sul.  

Já as orientadas para o Leste ganham radiação solar antes do que as expostas para o 

Oeste,  aquecendo-se mais rapidamente; todavia, elas se resfriam antes das vertentes expostas 

para o Oeste. 

Reitera-se que a concavidade e a convexidade do relevo também interferem na 

variação de energia e calor sobre o terreno (SANTOS, MORAES e GALVANI, 2016). 

No trabalho de Fritzons, Mantovani e Wrege (2016), os autores declaram que a 

temperatura decresce, aproximadamente, 1°C/100 m (gradiente adiabático do ar) com a 

elevação altitudinal. 

A área urbana do município de Rio Verde-GO apresenta cotas altimétricas que variam 

de 652 a 802 m, distribuídas por toda a cidade (Mapa 9 e Tabela 6). 
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Mapa 9 – Hipsometria do município de Rio Verde-GO. 

 
Elaboração: autoria própria (2019). 

 

Tabela 6 – Altimetria por percentual de áreas, no município de Rio Verde-GO. 

Altitude 652-695 764-802 696-720 742-763 721-741 

Áreas (%) 7,9 20,6 21,7 23,7 25,9 
 

Organização: autoria própria (2019). 

 

No perímetro urbano, o município possui 91,9% das altitudes variando de 696 a 764 m 

e os pontos de coleta situam-se entre os intervalos de altitudes que variam de 742 e 802 m, 

com uma diferença altitudinal de 60 m, apresentando mudanças climáticas mínimas. 

Com relação aos solos (Mapa 10), há predominância do Latossolo Vermelho no 

perímetro urbano (79%), sendo que apenas a porção Norte da cidade possui Latossolo 



28 

 

Amarelo (21%); ambos latossolos são profundos, bem drenados (não-hidromóficos) e 

argilosos, com diferenciais, principalmente, nas suas composições químicas; no entanto, 

ambos os solos possuem alta capacidade de retenção de água  (AGEITEC, 2018). 

 

Mapa 10 – Espacialização dos solos na área urbana, no município de Rio Verde-GO. 

 
Elaboração: autoria própria (2019). 
 

A umidificação do ar por meio de seus estômatos (aberturas localizadas nas folhas dos 

vegetais, invisíveis a olho) depende dos solos, uma vez que a maior ou menor 

evapotranspiração das plantas resulta, sobretudo, da disponibilidade hídrica do solo. 

De acordo com o Mapa 11, as classes que possuem o maior percentual de áreas, são 

Área Construída (35%), seguida de Gramíneas (34,3%) e, por último, Árvores (14,5%); as 

classes Solo Exposto (7,0%) e Sistema Viário/Pavimentação Asfáltica (7,5%) somam  14% 

em área e a de menor quantidade é a Lâmina d’água (1,7%).
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Mapa 11 – Espacialização das classes de uso e ocupação do solo, da área urbana no município de Rio Verde-GO. 

Elaboração: autoria própria. 
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Torna-se relevante o levantamento dos diferentes usos e ocupações da superfície do 

ambiente urbano, visto que há maiores valores térmicos e fluxos de energia nas áreas 

artificiais (áreas construídas) frente às áreas naturais (vegetação), em razão de as formações 

vegetais absorverem parte da energia solar incidida na superfície terrestre, retornando menor 

radiação para a atmosfera (HEBERLE et al., 2017). 

 

2.6 MEIO FÍSICO DOS PONTOS DE COLETAS 

No raio de 200 m (pontos 1, 2 e 3) e 100 m (pontos 4, 2 e 5), as áreas foram mapeadas 

e subdivididas pelos seguintes critérios: área vegetada, área construída/pavimento e solo 

exposto (Mapa 12).  

 

Mapa 12 – Variações das superfícies nos pontos amostrais, em 06/09/2018. 

Fonte: DigitalGlobe. Elaboração: O autor (2019). 
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Após mapeamento, o ponto 1 obteve o maior percentual de área vegetada, seguido dos 

pontos 2, 4, 3 e 5; contudo, os pontos 2 e 4 possuem quantidade de áreas construídas 

similares, sendo 75 % e 84 %, respectivamente (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Proporção de áreas por classe. 

Classes/Pontos (%) 
Raio de 200 m Raio de 100 m 

1 2 3 4 2 5 

Área vegetada 29,3 23,5 8,8 16,1 71,3 3 

Área construída/pavimento 23,5 74,6 91,2 83,9 28,7 97 

Solo exposto 47,2 1,9 0 0 0 0 

Organização: o autor (2019). 
 

Concluído por Shashua-Bar, Pearlmutter e Erell (2011), áreas com poucas espécies 

vegetais influenciam no aumento da temperatura e na diminuição da umidade relativa do ar, 

pois, são fatores que estão relacionados diretamente com o sombreamento e com a 

evapotranspiração da vegetação. 

Enquanto nas áreas vegetadas e de solo exposto os valores térmicos do ar são menores 

pelos fluxos de energia emitidos serem inferiores, a área construída/pavimento responde com 

os maiores registros térmicos devido ao maior fluxo de energia emitida (ALVES e 

VECCHIA, 2012). 

Alguns fatores da urbanização, como orientação das edificações, densidade construída 

e albedo (coeficiente de reflexão) dos materiais da construção civil também interferem, 

significativamente, nos fluxos térmicos de climas quentes e úmidos (ABREU-HARBICH, 

LABAKI e MATZARAKIS, 2014). Além disso, o calor antropogênico produzido pelo 

movimento dos carros e de pessoas é um fator que influencia no aumento da temperatura do 

ar (ALVES e MARIANO, 2015). 

O Mapa 13, Fotos 1 e o Quadro 2 apresentam a localização, fotografias e descrição do 

meio físico dos pontos amostrais. 
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Mapa 13 – Localização dos pontos de coletas no município de Rio Verde-GO. 

 
Elaboração: autoria própria (2019). 



 

 

Fotos 1 – Registro fotográfico dos miniabrigos nos pontos de coleta. 

 
Organização: autoria própria (2019). 



 

 

Quadro 2 – Síntese do meio físico dos pontos de coletas. 

Pontos amostrais 1 2 3 4 5 

Coordenadas 

Geográficas Lat./Long. 

17° 47' 7,399" S 

50° 57' 53,688" W 

17° 47' 23,523" S 

50° 54' 58,931" W 

17° 47' 10,033" S 

50° 55' 34,963" W 

17° 47' 18,130" S 

50° 54' 59,657" W 

17° 47' 14,188" S 

50° 54' 58,792" W 

Altitude (m) 781 755 763 765 773 

Orientação da vertente Nordeste Noroeste Noroeste Sul Sul 

Localização 
Estação Meteorológica 

do Inmet 

Área Verde / Cabeceira 

do Córrego Barrinha 
Quintal residencial Quintal residencial Quintal residencial 

Bairro Unirv Jardim Goiás Jardim América Jardim Goiás Jardim Goiás 

Declividade (%) Ondulado Ondulado Forte ondulado Ondulado Suave 

Região Oeste Centro Centro Centro Centro 

Morfologia do terreno 
Interflúvio/topo de 

vale 
Fundo de vale Média vertente Média vertente 

Interflúvio/topo de 

vale 

Dossel Não possui Fechado Não possui Não possui Não possui 

Superfície/ 

vegetação no raio 

Gramínea e formação 

florestal (cerradão) 

 

Serrapilheira e 

formação florestal 

(mata de galeria não 

inundável) 

Concreto e espécies 

arbóreas 

Concreto e formação 

florestal (mata de 

galeria não inundável) 

Concreto e espécies 

arbóreas 

Organização: autoria própria (2019).
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Ponto 1: abrigo e sensor de temperatura e umidade relativa na Unirv (Inmet); as 

demais fotos correspondem aos miniabrigos adquiridos e montados com os termohigrômetros 

disponibilizados pela UFG.  

Ponto 2: Mata da nascente do Córrego Barrinha; Ponto 3: Rua Nivaldo Ribeiro, 

esquina com Rua Antônio Bernadino Ataídes, Bairro Jardim América; Ponto 4: Rua Costa 

Gomes, Bairro Jardim Goiás, fundos da Loja Oséias Pesca e Náutica; e Ponto 5: Fundos da 

Loja Art Móveis e Interiores. 

Os pontos 1, 2 e 3, comparados aos pontos 4 e 5, situam-se em vertentes que recebem 

maior radiação solar; os pontos 3, 4 e 5 possuem superfícies, localizações, entornos e dosséis 

iguais; os pontos 2, 3, 4 e 5 encontram-se nas mesmas regiões da cidade; o ponto 2 e 4 

apresentam maior quantidade de vegetação e ambos se encontram na área central da cidade. 

O ponto de amostragem 1 possui o maior fluxo de carros e pessoas entre 19 e 20 h, de 

segunda-feira a sexta-feira; nos demais pontos, os maiores fluxos são nos intervalos: 6h30min 

– 9h30min, 11:00 – 13 h e 17h30min – 18h30min, de segunda-feira a sexta-feira. 

Isso significa que o ponto 1 e os pontos 2, 3, 4 e 5 produzem maior quantidade de 

calor antropogênico nos períodos noturno e diurno, respectivamente. 
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CAPÍTULO 3  

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A base conceitual dos autores foi definida considerando o modelo teórico do Clima 

Urbano, a partir do subsistema termodinâmico do Sistema Clima Urbano – SCU, 

desenvolvido pelo professor Geógrafo e Climatologista, Dr. Carlos Augusto Figueiredo 

Monteiro (1976b), associado a influências teóricas e práticas de autores clássicos na área da 

Climatologia e recentes trabalhos relacionados às análises termodinâmicas em microclimas 

urbanos, no Cerrado brasileiro. 

 

3.1 CLIMA URBANO 

Para Amorim (2005), em sua investigação sobre o clima de Presidente Prudente-SP, o 

ambiente configura-se em diferentes temperaturas, relacionadas com a densidade de 

construções e formação de ilhas de calor em fundos de vales, para onde convergem córregos 

retificados. 

O ambiente é produzido por um sistema natural (meio físico e biológico) e antrópico 

(representado pela sociedade e suas ações); no entanto, o mesmo não funciona em ciclo 

fechado, no qual a sociedade extrai tudo de que precisa, mas, sim, em um ciclo aberto, em que 

os recursos são importados do meio ambiente externo (LIMA e AMORIM, 2006). 

Na visão de Silva, Oliveira e Ferreira (2008), o referido ambiente caracteriza-se tendo 

uma estreita relação entre homem e natureza, produzindo efeitos adversos ao meio físico, 

interferindo em alguns fatores climáticos que repercutem no desconforto térmico. 

Esses ambientes urbanizados favorecem a produção de efeitos atmosféricos na camada 

intraurbana, inerentes às alterações das condições térmicas originadas das mudanças advindas 

dos processos utilizados em ocupações do solo, referentes às modificações das superfícies e 

suas variáveis (SILVA, OLIVEIRA e FERREIRA, 2008).  

Na ótica de Barbosa, Rossi e Drach (2014), nesses ambientes, tem-se a interface entre 

habitantes num mesmo espaço, em que sua configuração é o suporte físico para o 

desenvolvimento das atividades diárias. 
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O clima urbano pode ser definido como um espaço de máxima transformação e 

interação de sistemas ambientais com a sociedade - dentre eles, solo, água e ar - no qual, por 

meio de processos intrínsecos à urbanização, é materializado, com a descaracterização do 

meio físico, contribuindo para os eventos climáticos extremos. 

 

3.2 ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DO CLIMA 

O encadeamento entre os atributos climáticos e a organização espacial é regulado pelo 

grau de tecnificação possível e real (KNEESE, 1973). Concepções do tempo e do clima  

criadas por Hann (1903) e Köppen (1948), baseadas em parâmetros estáticos e combinações 

médias da atmosfera, são incipientes na explicação do papel do clima como importante 

atributo natural no processo de construção e produção do espaço geográfico (SANT’ ANA 

NETO, 1997). 

Por esse motivo, o autor explica que, a partir do estudo da variação, tendência e 

regime no tempo-espaço, são desvelados os agentes disciplinadores desses sistemas inerentes 

ao padrão habitual do clima e seus eventos excepcionais. 

É nesse sentido que a Teoria Geral dos Sistemas de Bertalanffy (1973), depois de ser 

introduzida nas ciências naturais, influenciou na compreensão dos atributos climáticos 

urbanos. Nesse contexto, Sotchava (1976), Bertrand (1972) e Tricart (1977) trazem a 

relevância da abordagem sistêmica de vários fatores da natureza. Desse modo, Monteiro 

(1976a e 1976b) afirmou o caráter influenciador do clima no espaço, seja agrário ou urbano. 

Conforme Monteiro (1976a), a Teoria do Clima Urbano é a melhor forma para análise 

geográfica do clima e sua organização espacial, visto que o clima é  insumo de energia do 

sistema, assim como disciplinador dos processos a ele ligados (SANT’ ANA NETO, 1997). 

Em dado terreno, as expressões espaciais modeladas pelos aspectos físicos naturais, 

como topografia do relevo, principalmente, ao interagirem com os elementos climáticos, 

revelam a fase de desenvolvimento do ambiente urbano, que, por sua vez, conforme o 

Sant’Ana Neto (1997), possui seu insumo de energia principal ligado ao clima original de 

dado lugar. Esse ambiente, quando alterado estruturalmente no espaço 

(construção/pavimentação) por ações do homem, altera as condições iniciais do sistema, as 

quais modelarão novas características climáticas. 
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3.3 ESCALAS DE ABORDAGEM EM CLIMATOLOGIA 

As abordagens climáticas de Monteiro (1976a; 1990; 2003) e Amorim (2000) 

convergem para um estudo integrativo, pautado na interação e não separação de elementos 

naturais e antrópicos, considerando que a cidade produz seu clima próprio a partir do conjunto 

de aspectos físicos naturais e urbanos processados na atmosfera. 

Dessa forma, expõe-se a importância da análise e relação em diferentes escalas 

geográficas do clima, visto que há variação nos diferentes fatores de cada escala 

(MONTEIRO, 1990). 

Segundo Ribeiro (1993), o clima zonal é caracterizado por ser diretamente 

proporcional à distribuição latitudinal solar (ex.: Zona de Convergência Intertropical, 

extensão horizontal entre 1.000 e 5.000 quilômetros, e na vertical englobam toda a atmosfera). 

De acordo com o autor, o clima regional está relacionado à vegetação dos continentes 

(ex.: clima do Cerrado, extensão horizontal entre 150 e 2.500 km, verticalmente estão 

limitados à Tropopausa); clima local caracterizado por apresentar variabilidade em função de 

ações de determinadas feições fisiográficas ou antrópicas que interferem no fluxo energético 

ou de matéria da circulação regional (ex.: cidades, entre 1,5 e 800 km de extensão horizontal, 

verticalmente entre 1.200 e 2.000 m de altura). 

O Quadro 3 apresenta duas escalas de abordagem: clima regional e microclima, nas 

ordens de grandeza II e VII, as quais foram utilizadas nesta pesquisa. 

 

Quadro 3 – Organização geográfica do clima e articulações com o clima urbano. 

Ordens de  

grandeza 

Escalas 

cartográficas 

de tratamento 

Espaços 

climáticos 

Meios de 

observação 

Fatores de 

organização 

Técnicas de 

análise 

 

II 

1:5.000.000 

1:2.000.000 

(1:4.000.000) 

 

Regional 

 

Cartas 

sinóticas 

 

Sistemas 

meteorológicos 

Redes de 

transectos 

(5 pontos fixos) 

 

 

VII 

 

1:2.000  

(1: 120) 

 

Microclima 

Baterias de 

instrumentos 

especiais  
(datalogger) 

Habitação 
 (conforto 

humano) 

Especiais  
(estatística e  

representação 

gráfica) 

Fonte: Adaptado de Monteiro (1976a). 



39 

 

Esta pesquisa pautou-se na abordagem geográfica de Monteiro (1976a), conforme 

apresentado no Quadro 3, pois, tratam-se de particularidades da atmosfera urbana, nas quais 

foram apoiados os dados coletados de temperatura e de umidade relativa do ar, sendo 

consideradas as influências das grandezas de ordem regional e micro. 

 

3.4 CLIMA URBANO E A URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE GO 

Com o foco no estudo do clima nas cidades, em sua totalidade, Monteiro (1975; 1990) 

cria o conceito de Sistema Clima Urbano, característico por elucidar conjuntividade e 

adaptabilidade, subdividindo-o de acordo com as particularidades da atmosfera urbana nos 

seguintes subsistemas: termodinâmico (conforto térmico), físico-químico (qualidade do ar) e 

hidrometeórico (inundações).  

As cidades possuem seus climas característicos, gerados por anomalias térmicas, 

higrométricas e pluviométricas, configurando-se no clima urbano: onde esses são 

consequências de processos, alteram o clima local (MONTEIRO, 1976b). 

O subsistema termodinâmico é caracterizado por possuir maior percepção humana – 

sendo o principal dos subsistemas propostos – uma vez que seus desdobramentos na 

ventilação, no calor e na umidade são diretamente proporcionais ao conforto e induzem à 

variação dos outros subsistemas (MONTEIRO, 1990). 

Devido às transformações do ambiente natural por formas artificias inerentes à 

urbanização, as cidades configuram a maior evidência de mudança do clima local 

(MENDONÇA, 1994). Ressalta-se que  as de porte médio e pequeno – diferentes daquelas de 

grande porte e metropolitanas – possuem características geográficas que facilitam a 

compreensão do estudo do clima urbano e sua interação sociedade-natureza. 

A preocupação com a qualidade ambiental, no Brasil, começou nas décadas de 1950 e 

1960, quando o crescimento das cidades – tanto da população quanto da sua extensão –

aumentou de forma exacerbada, imprimindo o marco inicial dos estudos voltados para o 

Clima Urbano (LIMA, PINHEIRO e MENDONÇA, 2012). Os autores Barbirato, Barbosa e 

Torres (2012) confirmam que as alterações provocadas nas cidades modificam o ambiente, 

formando um clima característico do lugar. 
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A urbanização de Rio Verde-GO deu-se, principalmente, com a industrialização 

(COMIGO – Cooperativa Mista dos Produtos Rurais do Sudoeste Goiano) e com a unidade de 

ensino (FESURV – Fundação de Ensino Superior de Rio Verde, hoje Unirv), que foram 

implantadas entre 1974 e 1984, as quais contribuíram para a cidade de Rio Verde-GO tornar-

se um polo econômico. 

Somada à COMIGO e FESURV tem-se a implantação da Brasil Foods (BRF), 

indústria alimentícia, em 1998, que contribuiu com a  atração de pessoas e investidores para o 

município, promovendo o desenvolvimento, em razão de mover toda a cadeia produtiva na 

região para atender às necessidades dos imigrantes (LOPES, 2013). 

 

3.5 MICROCLIMA E VEGETAÇÃO 

Do ponto de vista de Geiger (1961), no que concerne ao microclima, assim como há 

variações dos atributos climáticos, existem, igualmente, mudanças do clima em áreas 

menores, causadas por várias propriedades do solo e sua umidade, bem como por diferenças 

mínimas de declividade e pelo dossel da vegetação que o reveste. 

A transformação da paisagem natural em áreas construídas, intensamente 

antropizadas, produz climas paralelos à cidade, como: ilhas de calor, ilhas de frescor, 

topoclima e microclimas (MONTEIRO e MENDONÇA, 2003). 

Os mesmos autores definem o microclima como um modelo de topoclima, em que sua 

forma e resíduo da mata possibilitam uma associação especial, que se apresenta 

sensorialmente a qualquer pessoa que adentre poucos metros, pois, se é sentida claramente a 

variação microclimática.  

Considerando as intensas antropizações no meio urbano, que podem afetar 

negativamente a qualidade ambiental, segundo Monteiro e Mendonça (2003), ao se ocupar um 

solo sem planejamento, geram-se várias problemáticas, como ilhas de calor e inundações, as 

quais conformam particularidades no clima urbano, como respostas microclimáticas pontuais 

distintas. 

Os autores também registram que as árvores minimizam a retenção de calor pelos 

materiais urbanos e, assim, criam ilhas de frescor em dado bairro, similar à área rural, 
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proporcionando maior temporalidade de sombreamento de superfícies e aumento da umidade 

do entorno. 

Consoante à Gartland (2010) e Amorim (2011), nos ambientes vegetados, por meio da 

evapotranspiração, a energia solar absorvida é transformada em vapor d’água - em vez de 

calor - atenuando a temperatura da vegetação, do ar e das superfícies por meio das sombras, 

que impedem a incidência da luz do sol. 

A parcela de energia contida no microclima é produto da fitofisionomia, a qual dispõe 

efeito atenuador sobre a temperatura e corrobora para o controle térmico (LOPES, 2011). 

Os estômatos nas folhas da vegetação respiram e transpiram, podendo inserir umidade 

no ambiente. As Fotos 2a e 2b demonstram, a partir da face abaxial da folha da espécie epífita 

Cattleya, do Cerrado do município de Palestina-GO, os estômatos verificados na espécie 

walkeriana (estômatos ciclocíticos), que possui valor médio de 232 estômatos/mm², ao passo 

que a espécie nobilior (estômatos anomocíticos) possui valor médio de 243,8 estômatos/mm² 

(DINIZ, FERNANDES e LIMA (2011). 

 

Fotos 2 – Organização dos estômatos da Cattleya walkeriana (a) e Cattleya nobilior (b). 

 

Fonte: Diniz, Fernandes e Lima (2011). 
 

Locais extensos com vegetação e edificações/construções espaçadas promovem a 

dissipação do calor: em termos gerais, por possuírem moléculas má condutoras e 

armazenadoras de calor, dissipam a radiação rapidamente após período de insolação (LOPES 

e JARDIM, 2012). 
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Os autores explicam que, mesmo com os valores de calor específico dos materiais 

urbanos baixos, comparado ao da vegetação e da água, tal característica é compensada pela 

maior massa e volume dos mesmos, bem como maior transmissividade do material, elevando 

substancialmente o armazenamento de calor, demorando mais tempo para seu aquecimento 

solar e dissipação, acarretando menores amplitudes térmicas. 

Em ambientes do Cerrado, como formação campestre, campo rupestre e vegetação 

herbácea-arbustiva, o vento com maior velocidade atua diretamente na atmosfera da área, 

retirando o calor da vegetação e da atmosfera, proporcionando acréscimo da 

evapotranspiração e decréscimo da temperatura do ar (GIANOTTI et al., 2013). 

Segundo OBI (2014), paredes sombreadas podem registrar temperaturas entre 5 a 

20°C inferiores do que a temperatura de superfícies não sombreadas. Dessa forma, o 

sombreamento da vegetação age interceptando a irradiação solar direta do sol por ondas curtas 

nas superfícies e paredes, diminuindo a irradiação indireta por ondas longas provenientes 

desses objetos aquecidos, as quais atingem o corpo humano (RIJKE, ASHLEY e SAKIC, 

2016). Além do mais, tal diminuição da emissão radiativa das superfícies e paredes gera 

menor fluxo de calor sensível, contribuindo para o menor aquecimento do ar. 

O microclima de Caçu e Jataí foi analisado por Rocha (2015), relacionando as 

variações físicas das superfícies, a temperatura e a umidade relativa do ar em cinco e nove 

pontos distribuídos nas cidades, respectivamente, em que constatou que os ambientes não 

vegetados apresentaram maior temperatura e menor umidade relativa do ar. 

O aumento da vegetação nas cidades, verificada na última década, gerou 

possibilidades para melhorar a paisagem, a habitabilidade e condições econômicas e 

ambientais dos centros urbanos, tal como a qualidade de vida e de saúde para a população 

(JIANG et al., 2015). 

Segundo Nunes (2016), a radiação solar difusa interfere no clima urbano na presença 

de poluentes e micropartículas, comumente presentes na atmosfera, que após receberem 

radiação na faixa ultravioleta do espectro, acabam presas em gases como o de vapor d’água; 

posteriormente, essas moléculas sofrem condensação e voltam ao seu estado líquido, em que o 

vapor d´água então libera calor latente por meio do calor sensível, ou seja, o calor monitorado 

pelos termômetros e sentido pelas pessoas. 
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A vegetação é um componente estrutural intrínseco à paisagem urbana por afetar a 

qualidade ambiental, conjuntamente com o ar, a água, o solo e o clima (FRANÇA et al., 

2016). As plantas, por meio da evapotranspiração, inserem umidade no local, gerando uma 

melhor sensação térmica de conforto e maior qualidade de vida (RODRIGUES, 

PASQUALETTO e GARÇÃO, 2017). 

As árvores introduzem no ambiente sombra para os edifícios e para o asfalto e 

interceptam o calor do sol incidente nas pessoas, mantendo as superfícies com frescor, 

diminuindo o calor propagado por elas para a atmosfera (MARTINI; BIONDI.; BATISTA, 

2018). 

Segundo Shinzato e Duarte (2018), elas interferem no microclima por 

evapotranspiração e sombreamento, em que a evapotranspiração está diretamente relacionada 

à resistência estomática que, por sua vez, se relaciona com a quantidade de estômatos nas 

folhas associadas a um solo (com disponibilidade hídrica) e atmosfera (disponibilidade de luz) 

apropriados. 

Conforme os autores, a gerência da planta é vital para inibir a perda exagerada de água 

para o ambiente, pois, quanto menor a disponibilidade de recursos, como luz, água e solo, 

menor será a abertura dos estômatos. 

 

3.6 TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR 

De acordo com Ayoade (2002), a temperatura pode ser definida sob o ponto de vista 

molecular, visto que as mesmas se agitam (deslocamento) por receberem radiação solar, 

terrestre ou antropogênica e aumentam sua energia em função do deslocamento das 

moléculas, que, por sua vez, estão acompanhadas da radiação nelas incidente. 

O autor coloca que a temperatura é a condição que implica no fluxo de calor deslocado 

de uma substância para outra; o calor, por seu gradiente (direção), desloca-se de um corpo 

com maior temperatura para um corpo de menor temperatura; além disso, a temperatura de 

um corpo é dada pelo balanço entre a radiação incidida e  que sai, pela sua conversão em calor 

latente e sensível, dentre outros. 

Em relação à umidade, segundo Ayoade (2002), essa é a terminologia usada para 

explicar a quantidade de vapor d’água inserido no ar; ela não abrange os outros estados nos 
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quais a água pode se apresentar, como estado líquido (gotículas) e sólido (gelo). Esse vapor 

d’água é produzido a partir da evaporação e transpiração da superfície terrestre, concentrada, 

majoritariamente, nas baixas camadas da atmosfera, o que justifica o fato de que quase 

metade do vapor d’água total situar-se abaixo de 2.000 metros, de forma que a diminuição de 

umidade no ar é incessante com o aumento da altura. 

Segundo o autor, a umidade relativa do ar é obtida pela razão entre o conteúdo de 

vapor na condição atual/real (w) e conteúdo de vapor na condição de saturação (ws) para uma 

da temperatura do ar; a UR aponta o quão próximo o ar está da saturação, em vez de apontar a 

real quantidade de vapor d’água no ar. Se o vapor d’água é acrescido ou decrescido do ar, sua 

UR se alterará quando a temperatura permanecer constante. 

Em áreas urbanas de fundo de vale, Nogueira (2009) explica que a atmosfera está mais 

distante do solo do que em uma área de interflúvio ou colina e, por estas altitudes de contato 

diferentes, obtêm-se distintos aquecimentos da superfície pela radiação solar por absorção, a 

qual aquece o ar próximo à paisagem urbana, gerando gradientes de temperatura e pressão 

diferentes no fundo de vale e ao nível do interflúvio, as quais formam os ventos anabáticos 

(ascende pelas vertentes) e catabáticos (descende pelas vertentes). 

Além disso, nos ambientes urbanos, os gradientes de pressão e temperatura 

específicos, devido aos seus constituintes, principalmente, a falta do vapor d’água disponível 

na atmosfera, intensificam na formação de camadas densas de ar seco, que originam fluxos de 

ar horizontais e verticais turbulentos. 

A umidade relativa do ar está estreitamente relacionada à temperatura, sendo um dos 

elementos de expressiva relevância quando se trabalha com o clima urbano, uma vez que a 

mesma intensifica a sensação térmica percebida pelos citadinos e está estreitamente 

relacionada a outras variáveis climáticas (LIMA e AMORIM, 2010).  

Uma das influências na temperatura e umidade relativa do ar de um microclima são as 

características da superfície por troca de energia com o ambiente, pois, Ayoade (2011) afirma 

que elas determinam os registros de albedo e de calor específico, ou seja, quando o valor do 

coeficiente de reflexão for alto, menor energia será absorvida pela superfície para seu 

aumento de temperatura; igualmente, quando o calor específico da superfície for alto, maior 

será a quantidade de energia para que este absorva e aumente sua temperatura. 
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A temperatura e a umidade relativa do ar são significantes para o entendimento da 

variação do microclima no tempo e no espaço (ALVES e BIUDES, 2012). 

Na pesquisa de Moreira e Silva (2012), os autores registram que os constituintes 

naturais (gramas e florestas) utilizam a luz natural para seus processos biológicos 

(fotossíntese e transpiração), enquanto que os constituintes construtivos (concreto e asfalto) 

irradiam o calor da luz natural absorvida, transferindo calor para atmosfera e elevando as 

temperaturas do entorno. 

Devido aos valores baixo de albedo do concreto das cidades em relação ao da água e 

da vegetação, a marcha solar diária, o encadeamento e sucessão dos tipos de tempo, fatores 

microclimáticos e topoclimáticos moldam o comportamento da temperatura e da umidade 

relativa do ar (SANTOS, 2012). 

A evapotranspiração é a perda de água do solo e dos vegetais que utilizam a energia 

solar na evaporação da água, evitando que tal energia seja dispersa no ambiente, mantendo os 

padrões de temperatura do ar baixos no período diurno. 

À noite, o ar não aquecido se torna denso, reduzindo sua capacidade de conter vapor 

d’água, provocando, proporcionalmente, a elevação da umidade relativa do ar. 

No entanto, em ambientes providos com mais fontes de evaporação, como no estado 

do Amazonas, mesmo com o ar aquecido, a umidade poderá elevar-se tanto durante o dia 

como durante a noite por conta dessa disponibilidade hídrica. 

Os fatores geográficos, como orientações das vertentes e as características dos usos do 

solo, geram maior ou menor transmitância de calor para atmosfera, sobrepondo-se ao fator 

altitude, que causa a diminuição da temperatura e que, no período de estiagem, em locais com 

ausência de dossel vegetal, com a radiação incidente, os fatores físicos corroboram para a 

variação da temperatura do ar (LOPES et al., 2014). 
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CAPÍTULO 4 

MÉTODOS, TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS 

 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo pautou-se na Teoria do Clima Urbano, de Monteiro (1976b), por 

meio do subsistema termodinâmico (Figura 2). 

 

Figura 2 – Fluxograma das etapas de elaboração da pesquisa. 

 
Organização: autoria própria (2019). 
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A escala de análise utilizada partiu de aspectos regionais (ex.: massas de ar) até 

pontual (pontos de coleta fixos). Os cinco pontos de coletas foram selecionados em razão da 

área com a maior quantidade de vegetação no centro urbano, pois, a área central da cidade 

possui máxima ocupação de área construída, o que, segundo Andrade, Roseghini e Mendonça 

(2010),  origina a maior alteração da atmosfera.  

O recorte temporal para amostragem da temperatura e umidade relativa do ar foram os 

períodos de julho, outubro e novembro-dezembro (20/11/2018 a 22/12/2018) de 2018. Os 

meses de agosto e setembro foram desconsiderados, porque os registros entre 1972 a 2016 da 

estação automática da Unirv demonstraram menor e maior temperatura nos meses de julho e 

outubro (CASTRO; SANTOS; DINIZ, 2019), bem como pela disponibilidade de aparelhos 

para medição. 

Ademais, os locais que apresentam maior intensidade nas alterações da estrutura 

urbana, geralmente, são no centro, onde a excessiva pavimentação, impermeabilização do 

solo, ausência de arborização, maior quantidade de áreas construídas e intenso fluxo de 

veículos formam microclimas mais quentes (DUBREUIL, DELAHAYE e STRAT, 2010; 

FRANÇA et al., 2016). 

Os mapas foram confeccionados no software ArcGis 10.6.1, licenciado pelo 

Laboratório de Geoinformação da UFG, no sistema de referência Projeção UTM Zona 22s, 

Datum SIRGAS 2000 (superfície de referência oficial do Brasil, conforme o IBGE), exceto o 

de localização, criado na Projeção Geográfica. Lançou-se mão dos métodos de 

Registro/Georreferenciamento (MARCATO JÚNIOR e TOMMASELLI, 2013) e 

Classificação em Pixel (IBGE, 2013; SIQUEIRA e FARIA, 2019) no mapeamento da 

cobertura do solo, adotando áreas de influência com raios de 200 m e 100 m. 

O método de Registro baseia-se na localização de pontos iguais na imagem a ser 

georreferenciada e a de referência, atribuindo novos valores de coordenadas aos pontos de 

referência definidos na imagem a corrigir; o método de Classificação consiste em associar os 

valores espectrais homogêneos/padrão de uma imagem a um objeto. 

Os mapas foram validados tendo referência nas imagens de alta resolução da 

DigitalGlobe, disponibilizadas no software Google Earth PRO. 
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4.2 INSTRUMENTAÇÃO E COLETA DE DADOS 

Para a coleta de dados, utilizaram-se termohigrômetros digitais (Datalogger, modelo 

HT-500), de acordo com a disponibilidade dos mesmos. 

A instrumentação foi adaptada conforme Monteiro (1990) e, considerando 

prioritariamente a segurança dos aparelhos, foram adquiridos e montados miniabrigos 

meteorológicos, em alumínio tipo prato, branco, suspenso e fixado em tubo, com furos e 

aberturas laterais superiores e inferiores, que promovem a irradiação solar incidente e o fluxo 

de ar 360°.  

Os miniabrigos adquiridos foram fixados em hastes de madeira concretadas, em baldes 

para os pontos com superfície de concreto (pontos 3, 4 e 5). Para o ponto com superfície de 

vegetação, a base da haste foi cravada a 40 cm do solo (ponto 2). 

Todas as partes dos miniabrigos foram pintadas, integralmente, em branco, garantindo 

mínima interferência da reflexividade da luz solar, menor armazenamento e transmissão de 

calor no equipamento instalado. 

Os quatro termohigrômetros foram disponibilizados e calibrados pelo Laboratório de 

Climatologia da UFG, fixados a 1,5 m de altura, conforme normas da Organização Mundial 

de Meteorologia – OMM (1,25 a 2,00 m), programados para registrar os dados climáticos a 

cada 30 min. 

No Ponto 1, em função da indisponibilidade de aparelhos no início da pesquisa, 

aproveitaram-se os dados coletados pela estação automática do Inmet, localizada na 

Universidade de Rio Verde-GO, os quais foram alinhados com os dos termohigrômetros em 

intervalos horários por cálculos médios aritméticos. 

Nos períodos de julho/2018, outubro/2018 e novembro-dezembro/2018, lançou-se 

mão, também, dos registros médios da velocidade do vento da Estação Meteorológica 

Automática (OMM: 86753), bem como os de nebulosidade da Estação Meteorológica 

Convencional do Inmet (OMM: 83470). 

 

4.3 BASE DE DADOS E PROCESSAMENTO 

Foram utilizados rasters, shapefiles e softwares específicos para a confecção dos 

mapas (Quadro 4). 
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Quadro 4 – Banco de dados utilizados no mapeamento. 

Software Fonte/instituição Dado Algoritmo/ferramentas 

Arcmap 10.1.6 

Agência Espacial Europeia – ESA, 

Environmental Systems Research Institute 

– ERSI e  

IBGE 

Imagem do Satélite Sentinel 2a  

Sensor MSI e shapefiles 

Create feature class e  

 export data 

DigitalGlobe Imagem do Satélite Worldview-3 
Extract by mask; supervised classification; 

raster to polygon 

DigitalGlobe 

 (Google Earth PRO) 
Imagem JPG 

Define projection, georeferecing; rectify; 

extract by mask; supervised classification; 

raster to polygon 

The Alaska Satellite Facility 
Imagem do Satélite 

ALOS Sensor PALSAR 

Extract by mask; fill; slope; aspect; 

reclassify; raster to polygon 

QGIS 2.18.24 

with Grass 7.4.1 

Complementos grass; grass mapset; 

r.in.gdal; r;fill.dir; r.watershed  

Fonte: Organização própria (2019). 
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Na criação dos gráficos, foram empregados os softwares Biostat 5.0 (Estatística 

Descritiva e Box-Plots), da Faculdade de Ciências e Letras de Assis-SP, e Microsoft Excel 

2007 (gráficos, linha e coluna).  

Empregaram-se os dados de temperatura e umidade relativa do ar do Inmet (Ponto de 

coleta 1), de velocidade dos ventos, de nebulosidade e de cartas sinóticas do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais – Inpe / Centro de Previsão do Tempo de Estudos Climáticos 

– Cptec. 

 Após o download e processamento dos dados, eles foram extraídos e organizados 

para análise estatística e representação gráfica. 
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CAPÍTULO 5  

ANÁLISE DOS DADOS CLIMÁTICOS 

 

As análises serão apresentadas em função de três períodos amostrais: julho/2018, 

outubro/2018 e novembro-dezembro/2018, abordando os seguintes quesitos: sistemas 

atmosféricos, velocidade dos ventos e nebulosidade; análise estatística da temperatura e 

umidade relativa do ar dos pontos; perfis diários de T. Mín e T. Máx e horários (T e UR);  

variações da superfície de cada ponto, relacionando-as com a vegetação e a estacionalidade do 

período. 

 

5.1 INVERNO/JULHO DE 2018 (PONTOS 1, 2 E 3) 

 

5.1.1 Sistemas Atmosféricos, Velocidade dos Ventos e Nebulosidade 

Segundo a Figura 3, a frente fria decorrente do encontro da MPA com a massa de ar 

quente continental, indicada pela linha azul com triângulos e/ou semicírculos vermelhos 

quando estacionária, deslocou-se na direção Sudeste-Noroeste do país, atingindo o estado de 

Goiás na metade do mês de julho/2018. 

 

Figura 3 – Estado Atmosférico. Dias 01/07/2018, 11/07/2018 e 31/07/2018 às 21 h. 

a)                                              b)                                               c) 

 
Fonte: Inpe/Cptec (2018). 
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A MPA tem sua origem fria e seca (MONTEIRO, 1968); no entanto, no seu 

deslocamento em direção aos trópicos, funde-se com o sistema tropical, o qual traz umidade 

no ar, podendo provocar condições para precipitação após sua passagem (GALVANI e 

AZEVEDO, 2012). 

No inverno, a MPA avança pelo interior do continente, com mais intensidade para a 

região Centro-Oeste (BORSATO e MENDONÇA, 2015), inibindo avanços da MTA quente e 

seca formada na região do Chaco, que abrange a Bolívia, Argentina, Paraguai e o Brasil. 

Além disso, no inverno, os sistemas de alta pressão, devido sua natureza de circulação, 

transportam baixa umidade relativa (BORSATO e MENDONÇA, 2016) e, após sua 

passagem, o anticiclone polar pode ocasionar céu aberto, queda da umidade e da temperatura. 

 De acordo com o Gráfico 1, houve oscilação dos ventos de 0,5 a 2,4 m/s e da 

nebulosidade de 0 a 7,9 oitavos. 

 

Gráfico 1 – Média diária da velocidade dos ventos e da nebulosidade, em Rio Verde-GO.  

 
Fonte: Estação Automática e Convencional do Inmet. Organização: autoria própria (2018). 

 

Devido ao contato de massas de ar de características de pressão, temperatura e 

umidade distintas, na tentativa de sobreposição de uma, no caso, a MPA de maior intensidade 

avança sobre uma massa de ar quente, sentido Noroeste-Sudeste, provocando mudanças no 

tempo e interferindo nos ventos: no período pré-frontal (01/07/2018 a 07/07/2018) do sistema 
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atmosférico, a pressão diminui, a temperatura eleva e os ventos intensificam; no pós-frontal 

(17/07/2018 a 31/07/2018), ocorre o inverso (INPE/CPTEC, 2018). 

Conforme a instituição, a nebulosidade depende, dentre outros, de dois fatos físicos 

imprescindíveis na sua formação: uma massa de ar úmida e um movimento vertical 

ascendente, além de fatores associados a um sistema característico de zona de baixa pressão e 

bastante umidade no ar. 

 

5.1.2 Análise Estatística da Temperatura e Umidade Relativa do Ar 

No Ponto 1, verificou-se a menor média aritmética dos valores brutos de T, comparado 

aos Pontos 2 e 3; contudo, o Ponto 2 registrou os menores valores brutos nas medidas 

amplitude, variância e desvio padrão (Tabela 8a). 

Quanto à UR do ar, o Ponto 1 marcou o menor valor bruto na média aritmética (Tabela 

8b). Já nas medidas amplitude, variância e desvio padrão, o Ponto 2 apresentou os menores 

valores brutos de UR e o maior valor médio. 

 

Tabela 8 – Estatística das amostras registradas de T (a) e UR (b) no mesmo horário para o 

período. 

 a) Temperatura b) Umidade Relativa 

Pontos 1 2 3 1 2 3 

Amostras 744 1.488 1.488 744 1.488 1.488 

Amplitude Total 24 21,1 24,2 72 59,3 63,7 

Média Aritmética 20,9 21,4 23,2 46,3 58,8 46,6 

Variância 28,1 21,7 30,2 257,8 161,1 170 

Desvio Padrão 5,3 4,7 5,5 16,1 12,7 13 

Organização: autoria própria (2019). 
 

A menor variação da T no ponto 2 resulta da capacidade de locais com vegetação 

atenuar a T, contrapondo aos dados de Alves (2016), obtidos em sua pesquisa. 
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Na pesquisa do autor, o ponto de coleta com maior densidade vegetacional revelou, 

por meio dos termohigrômetros adotados e dados coletados às 9 h no intervalo dos dias 

27/07/2013 e 01/08/2013, a maior amplitude nos valores térmicos. 

Quanto à menor T média encontrada no Ponto 1 dessa pesquisa e do autor Alves 

(2016), ambas mantiveram os menores valores térmicos frente aos pontos com menores áreas 

de cobertura vegetal. 

A interação com a atmosfera intraurbana e topografia topo de vale (interflúvio) do 

Ponto 1, em que se registrou a menor T e média de UR, resulta da maior evaporação e maior 

perda de calor sensível, proporcionado por ventos gerados da área rural para urbana 

(SILVEIRA, 2007; ROMERO, 2011; SANTOS, 2012). 

O Ponto 2 registrou os valores brutos de maior média e menor amplitude da umidade 

relativa do ar pela superfície serrapilheira e dossel vegetal, coincidindo com os trabalhos dos 

autores: Mariano et al. (2016); Obi (2014); Rijke, Ashley e Sakic, (2016). 

Os valores de temperatura do ar mínima (Gráfico 2a) dos pontos foram mais 

homogêneos do que os de temperatura do ar máxima (Gráfico 2b).  

 

Gráfico 2 – Box-Plot – Comparação da temperatura do ar mínima (a) e máxima (b) diária dos 

pontos de coleta (1, 2 e 3). 

 

       a)                                                                        b) 

 
Organização: autoria própria (2019). 
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No ponto 1, houve registros de temperatura mínima com maior dispersão nos dados 

frente aos Pontos 2 e 3. 

Os valores das máximas de temperatura do ar em relação às mínimas, as quais 

evoluem pela tarde, apresentaram maior disparidade dos dados, com quatro pontos extremos 

(outliers); seus quartis e extremos obtiveram valores em comum nos Pontos 1 e 2, 

apresentando as menores dispersões e mediana no conjunto dos dados. 

Na temperatura máxima, o Ponto 2 apresentou a menor dispersão no seu conjunto de 

dados quando comparado aos Pontos 1 e 3; no entanto, registrou-se 2 outliers devido a quedas 

de temperaturas. O Ponto 3 obteve as maiores dispersão e mediana no seu conjunto de dados 

frente aos Pontos 2 e 1, resultado da menor taxa de vegetação e da maior taxa de 

construção/pavimentação e trocas de calor superfície-ar. 

Os valores mais homogêneos da T mínima do ar em relação à T máxima ocorrem em 

razão de que, após o anoitecer, a T diminui gradativamente, em consequência da menor 

diferença da T das superfícies e do ar, de forma que a energia flui dos corpos de maior energia 

(superfícies) para os de menor (ar) (ALVES, 2010). 

Os registros de temperatura mínima mais dispersos no ponto 1 dão-se em razão da 

morfologia do terreno de interflúvio, sem dossel e posição em limite urbano, bem como pelas 

condições de dissipação de energia absorvida pelos constituintes da paisagem, com o 

movimento descendente do ar, associado a ventos predominantes no sentido Noroeste-

Sudeste. 

Os extremos da temperatura máxima do ar ocorrem de acordo com as características 

moleculares dos objetos associados à radiação solar, tipos de tempo e topografia do terreno 

que, devido ao gradiente de pressão e térmico diurno (T máxima), ao contrário do noturno (T 

mínima), promover o movimento ascendente do ar com o aquecimento do solo, gerando os 

fluxos de calor e ventos mais intensos nesse período (MUNHOZ e GARCIA, 2008). 

Conforme os Gráficos 3a e 3b, no Ponto 2, ambas amostras de UR - mínima e máxima 

- mantiveram seus valores superiores aos dos Pontos 1 e 3; nas amostras de UR mínima do ar 

houve três valores extremos, sendo dois deles registrados no Ponto 3 e um nos Pontos 1 e 2; 

as máximas de umidade relativa do ar, atingidas na madrugada antes de o sol nascer, 

demonstraram maior homogeneidade entre os dados comparado às mínimas. 
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Gráfico 3 – Box-Plot – Comparação da umidade relativa do ar mínima (a) e máxima (b) diária 

dos pontos de coleta (1, 2 e 3). 

 

        a)                                                                       b)                               

 
Organização: autoria própria (2019). 
 

Os valores superiores verificados no Ponto amostral 2 resultam do dossel arbóreo 

fechado, solo revestido e topografia tipo fundo de vale, que promovem maiores fluxos de ar e 

vapor d’água evapotranspirado pelos vegetais e pela serapilheira. 

Os três extremos constatados no Ponto 3 resultam da turbulência gerada pelos 

gradientes térmicos e de pressões provocados pelo aquecimento do solo diurno e trocas de 

calor. 

A maior homogeneidade dos valores de UR máxima encontrada dá-se em 

consequência do menor gradiente de temperatura e umidade relativa do ar presente nas 

parcelas de ar. 

 

5.1.3 Variação Diária da Temperatura do Ar Mínima e Máxima na Cidade de Rio 

Verde-GO 

Na variação térmica do ar térmica, verificou-se que, nos Pontos 1, 2 e 3 (Gráficos 4a e 

4b), houve maior instabilidade atmosférica na temperatura do ar máxima no período diurno. 
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Gráfico 4 – Variação da temperatura mínima (a) e máxima (b) diária. 

a) 

 
b) 

 
Organização: autoria própria (2019). 

 

As amplitudes marcaram os seguintes valores para a temperatura do ar mínima e 

máxima: 7,8 a 8,4°C e 11,5 a 13°C, respectivamente, apresentando simetria nos valores entre 

os Pontos 2 e 3 e 1 e 2.  

O Ponto 3 registrou os maiores valores de temperatura máxima comparado aos Pontos 

1 e 2, devido à menor quantidade de vegetação para absorver e impedir a radiação solar, 

sendo constituído, majoritariamente, de área construída/pavimentada. 
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A simetria das amostras de temperatura do ar mínima nos Pontos 2 e 3 dá-se em razão 

de ambos estarem situados em região central da cidade, na camada atmosférica intraurbana, 

em que é formada e sofre maior influência pela combinação dos fatores geoecológicos e 

geourbanos (ALVES, 2014). 

A simetria das amostras de temperatura máxima nos Pontos 1 e 2 pode ser explicada 

pela quantidade similar de cobertura vegetal nesses pontos. 

Embora o calor específico do concreto (0,2 cal/g.°C) seja menor do que o da vegetação 

(0,8 cal/g.°C), aproximando-se ao da água (1,0 cal/g.°C), esse atributo é compensado nos 

ambientes que possuem maior massa e volume de material urbano comparado à vegetação, 

tanto que este terá maior transmissividade e armazenamento de energia pelos componentes 

físicos da paisagem, resultando em menores amplitudes térmicas proporcionalmente ao tempo 

de resposta de aquecimento/resfriamento do ambiente, influenciando nas amplitudes da 

temperatura do ar (LOPES e JARDIM, 2012). 

A queda da temperatura verificada nos dias 10/07/2018 e 11/07/2018 resultam da 

incursão da frente fria (INPE/CPTEC, 2018). 

 

5.1.4 Variação Horária da Temperatura e Umidade Relativa do Ar 

A temperatura e umidade relativa do ar têm relação com a nebulosidade e com 

possíveis rajadas de ventos ao longo do dia (SANTOS, MORAES e GALVANI, 2016),  

associando-se, também, à presença dos locais com maior quantidade de vegetação (JARDIM 

e SILVA, 2016). 

Conforme o Gráfico 5, observou-se o comportamento térmico do ar, acompanhado da 

umidade relativa inversamente, com acréscimos da temperatura, lentamente, após o nascer do 

sol (variando das 7 às 16 h) até o fim da tarde, antes do pôr do sol, e decréscimos gradativos 

depois do pôr do sol (variando das 15 às 7 h) até o fim da madrugada antes de o sol nascer; 

Além disto, as quedas e picos da T e UR do ar, indicados pela parábola com forma 

mais arredondada no gráfico, foram em razão da entrada da frente fria na região e sistemas de 

alta pressão que atuam no inverno (BORSATO e MENDONÇA, 2016). 
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Gráfico 5 – Pontos 1, 2 e 3 – Variação da temperatura e umidade relativa do ar horária. 

 
Organização: autoria própria (2019).
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De forma geral, verificou-se que na medida em que a parábola da temperatura 

ascende, a umidade relativa descende, formando um padrão microclimático nos ambientes. 

 

5.1.5 Variação da Superfície e da Temperatura do Ar nos Pontos Amostrais na Cidade 

de Rio Verde-GO 

No Gráfico 6a, o Ponto 1 registrou a temperatura do ar mínima absoluta (8,3°C) às 6h 

do dia 11/07/2018, sendo 2,9 e 2,5°C inferior, comparado aos Pontos 2 e 3, consecutivamente. 

 

Gráfico 6 – Variações das superfícies e da temperatura do ar mínima (a) e máxima (b) 

absoluta. 

a) 

 
b) 

 
Organização: autoria própria (2019). 

 

O Ponto 3 registrou a temperatura do ar máxima absoluta (35°C) às 15 h do dia 

30/07/2018, que, comparado aos Pontos 1 e 2, marcou 3 e 2,8°C superiores (Gráfico 6b). 

Sob a atuação da MPA, o Ponto 1, mesmo com o tamanho de área de vegetação 

equivalente ao Ponto 2, iguais quanto à orientação da vertente, mas, com maior cobertura de 
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solo exposto e menor área construída/pavimentada, sem dossel, associados à posição no limite 

urbano e à morfologia do terreno, teve favorecido o declínio da temperatura. 

Essas leituras de temperatura máxima do ar no Ponto 3 foram consequência do 

percentual de área construída, que absorveu e emitiu – em maior quantidade – a radiação solar 

para a atmosfera. 

Os valores registrados no Ponto 3 refletem a ausência de sombreamento e dossel 

arbóreo fechado, uma vez que esses fatores contribuem com a geração de menor fluxo de 

calor sensível e aquecimento do ar (OBI, 2014; RIJKE, ASHLEY e SAKIC, 2016). 

A umidade relativa do ar mínima absoluta (Gráfico 7a) foi registrada no Ponto 1 

(17%), às 15 h do dia 29/07/2018, sendo inferior às registradas nos Pontos 2 e 3, em 11,6 e 

3,8°C. 

 

Gráfico 7 – Superfícies e umidade relativa do ar mínima (a) e máxima (b) absoluta. 

a) 

 
b)  

 
Organização: autoria própria (2019). 
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A UR do ar máxima absoluta também foi registrada no Ponto 1 (89%), às 7 h do dia 

19/07/2018, cujo valor foi superior aos registrados nos Pontos 2 e 3, em 3,2 e 5,4% (Gráfico 

7b). 

No registro de UR mínima absoluta, foi demonstrado que, apesar de a taxa de 

vegetação e solo exposto ser maior neste ponto, a morfologia do terreno interflúvio, a posição 

geográfica e a área sem dossel proporcionaram tal leitura devido à radiação solar direta 

incidida no ponto durante o dia favorecer o maior aquecimento e trocas de calor superfície-ar. 

Os registros de UR do ar máxima no Ponto amostral 1 resultam das suas condições 

físicas: maior taxa de vegetação, solo exposto e menor área construída/pavimentada, 

comparado aos Ponto 2 e 3. Isso converge com os resultados de Gianotti et al. (2013) e Lopes 

et al. (2014), os quais, em seus estudos, afirmam que a vegetação do Cerrado favorece a perda 

de calor no ambiente, gerando o aumento da evapotranspiração e diminuição da temperatura 

do ar. 

 

5.2 PRIMAVERA/OUTUBRO DE 2018 (PONTOS 1, 2 E 3) 

 

5.2.1 Sistemas Atmosféricos, Velocidade dos Ventos e Nebulosidade 

Na Figura 4, as cartas sinóticas apresentaram o estado atmosférico no início, meio e 

fim do mês de outubro/2018, destacando a linha tracejada em vermelho sobre o estado de 

Goiás, que indica as massas quentes de ar na região. 

 

Figura 4 – Estado atmosférico. Dias 01/10/2018 (a), 21/10/2018 (b) e 31/10/2018 (c), às 21 h. 

a)                                                 b)                                             c) 

 
Fonte: INPE/CPTEC (2018). 
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De acordo com o Boletim Técnico (INPE/CPTEC, 2019), nesse mês, houve áreas de 

instabilidade (zonas de baixa pressão) no Sul do estado de Goiás, que provocaram pancadas 

de chuva localmente forte, isoladas, com raios e rajadas de vento. Entre o Centro-Oeste e o 

Sudeste do Brasil, o tempo foi de sol entre nuvens, causando o aumento das temperaturas. 

Os dados de velocidade média dos ventos e de nebulosidade variaram de 0,3 a 2,9 m/s 

e 2,9 a 10 oitavos, respectivamente (Gráfico 8).  

 

Gráfico 8 – Média diária da velocidade dos ventos e nebulosidade, em Rio Verde-GO. 

 
Fonte: Estação Automática e Convencional do Inmet. Organização: autoria própria (2018). 

 

Conforme exposto no gráfico, do dia 07/10/2018 ao 17/10/2018, observou-se a 

intensificação dos ventos e da nebulosidade, gerada pelos movimentos convectivos e de 

advecção do ar, proporcionados pela atuação da MTC, sentido Sudoeste-Nordeste. 

Araújo e Souza (2011) explicam que, devido à rugosidade do solo da cidade, as 

massas de ar se deslocam mais lentamente do que sobre o solo da área rural, modificando o 

fluxo e a velocidade dos ventos. 

O aumento da temperatura e umidade relativa do ar, ocasionado pelo domínio da MTC 

(NASCIMENTO, 2017), explica o aumento dos registros médios de ventos e nebulosidade em 

relação aos registros do mês de julho.  

Comparado ao Gráfico 1 (julho), houve maior oscilação nos dados de outubro devido 

ao maior fluxo de calor e umidade na atmosfera. Também, no período de julho/2018, a média 

geral de nebulosidade foi de 2 oitavos, enquanto que no período de outubro/2018 foi de 7 

oitavos. 
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5.2.2 Análise Estatística da Temperatura e Umidade Relativa do Ar 

O Ponto 2 registrou os menores valores brutos de temperatura do ar nas medidas 

amplitude, variância e desvio padrão, exceto na média aritmética, com valor equivalente ao 

Ponto 1 (Tabela 9a). Nos valores brutos de UR do ar, o Ponto 2 marcou os menores nas 

medidas de dispersão (amplitude, variância e desvio padrão) e o maior na média aritmética 

(Tabela 9a). 

  

Tabela 9 – Estatística das amostras registradas de T (a) e UR (b) no mesmo horário para o 

período. 

 a) Temperatura b) Umidade Relativa 

Pontos 1 2 3 1 2 3 

Amostras 744 1.488 1488 744 1.488 1.488 

Amplitude Total 16,6 16,3 19,6 65 59,4 67 

Média Aritmética 24,1 24,1 25,8 72,9 82 71,2 

Variância 13,2 9,6 20,4 284,6 154,7 255,2 

Desvio Padrão 3,6 3,1 4,5 16,9 12,4 16 

Organização: autoria própria (2019). 
 

No Ponto 2, houve tanto menor variação quanto menor perda de umidade do ar, o que 

pode ser explicado pela evapotranspiração e dossel vegetal fechado, aumentando e 

conservando a umidade do ar. 

Comparando esses registros com os da Tabela 8a (julho), observou-se acréscimo da 

temperatura média (2,9°C) e decréscimos nas outras medidas, confirmando os estudos  

realizados por Luiz (2012), que mostram que junho e julho registram menores valores de 

temperatura do ar, maiores valores de amplitude térmica e menores valores de umidade 

relativa do ar. 

Quanto à umidade relativa, a média, a variância e o desvio padrão aumentaram 

significativamente em relação aos registros do período de julho (Tabela 8b), exceto para 

amplitude total, a qual manteve valores próximos aos registros em julho. 

Além de a radiação solar aumentar conforme a Terra se aproxima do ângulo de maior 

incidência de raios solares, as leituras obtidas distintas ao mês de julho foram influenciadas 

pela MTA (outubro), conforme Monteiro (1951), interagindo localmente por deslocamento 
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ascendente e descendente do ar, e ocasionando, segundo Borsato e Mendonça (2012), o 

aumento da temperatura e da umidade do ar para o período. 

Conforme os valores brutos de temperatura, as medidas amplitude, variação e desvio 

padrão, em relação à Tabela 8a (julho), apresentaram valores inferiores devido à umidade 

presente na atmosfera (FERNANDES et al., 2018). 

A temperatura do ar mínima e máxima retratou maior simetria dos dados nos Pontos 1 

e 2, comparados aos dados do Ponto 3 (Gráficos 9a e 9b), revelando a capacidade da 

vegetação em manter a temperatura por meio da inserção e conservação de umidade no ar, 

proporcionando menores variações térmicas. 

 

Gráfico 9 – Box-Plot – Comparação da temperatura do ar mínima (a) e máxima (b) diária dos 

Pontos de coleta (1, 2 e 3). 

          a)                                                                     b) 

 
Organização: autoria própria (2019). 
 

 

A temperatura mínima do ar verificada no Ponto 1, em relação ao que foi verificado 

nos Pontos 2 e 3, deve-se à morfologia topo de vale, à sua posição próxima à área rural e à 

ausência de dossel, o que permitiu maiores fluxos verticais descendentes do ar e dissipação de 

energia por radiação infravermelha da superfície para o espaço, pois, os quartis desses 

registros mantiveram-se inferiores aos registrados nos Pontos 2 e 3, porque houve mais fontes 

de evapotranspiração no Ponto 1 devido à maior taxa de vegetação existente no local. 

Comparando os dados com os do Gráfico 2 (julho), verificou-se que os valores dos 

quartis e extremos aumentaram, aproximadamente, 5°C. 
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Nos Gráficos 10a e 10b foi observada maior simetria nos dados registrados de 

umidade relativa do ar no período diurno (mínima UR), em relação aos dados registrados no 

período noturno (máxima UR), pois, durante a noite, há o resfriamento radiativo por emissão 

de radiação infravermelha, provocando fluxos de ar descendentes nos fundos de vale, que 

podem gerar certa instabilidade atmosférica. 

 

Gráfico 10 – Box-Plot – Comparação da umidade relativa do ar mínima (a) e máxima (b) 

diária dos pontos de coleta (1, 2 e 3). 

           a)                                                                       b) 

 
Organização: autoria própria (2019). 

 

O ponto 2 – mesmo situando-se em local de máximo adensamento urbano – registrou 

valores de umidade relativa mínima e máxima superiores aos verificados nos Pontos 1 e 3. 

As disparidades encontradas nos valores dos Pontos 1 e 3 (Gráfico 8a e 8b) são 

resultantes da ausência de dossel vegetal e maior incidência de irradiação solar, aliadas ao 

albedo baixo do concreto, comparado ao da água e da vegetação, e à morfologia dos terrenos, 

que contribuíram com a modelação do padrão da umidade relativa do ar desses pontos 

(SANTOS, 2012). 

Quanto ao Ponto 2, a UR do ar conservou-se e manteve-se superior, em razão de este 

ponto possuir maiores fontes de evaporação e transpiração, pois, conforme explicam  Gatto et 

al. (2020), a vegetação produz frescor por transpiração devido absorver a energia solar, 

gerando aumento do calor latente (água da vegetação evaporada para a atmosfera), causando 

frescor na superfície das folhas e no ar do entorno. 
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5.2.3 Variação Diária da Temperatura do Ar Mínima e Máxima 

De acordo com os Gráficos 11a e 11b, houve menor instabilidade atmosférica no 

período diurno, momento em que os valores atingiram seus picos máximos de temperatura do 

ar. 

 

Gráfico 11 – Variação da temperatura mínima (a) e máxima (b) diária. 

a) 

b) 

 
Organização: autoria própria (2019). 

 

Os valores de temperatura do ar mínima e máxima retrataram as amplitudes de 3,9 a 

5,2°C e 7,6°C a 9,8°C, respectivamente. Similar ao Gráfico 4 (julho), houve maior oscilação 

da temperatura do ar máxima, pois, a incidência de raios solares durante o dia gera maiores 

fluxos de energia entre o ar e as superfícies. 

 

5.2.4 Variação Horária da Temperatura e Umidade Relativa do Ar 

Analisando o Gráfico 12, verificou-se que comportamento térmico do ar horário 

iniciou o aumento e diminuição da temperatura, variando das 4 às 5 h e das 13 às 17 h, 

respectivamente.
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Gráfico 12 – Pontos 1, 2 e 3 – Variação da temperatura e umidade relativa do ar horária. 

 
Organização: autoria própria (2019).
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A UR do ar acompanhou o aumento da temperatura, pois, com o aquecimento das 

moléculas do ar, maior é sua capacidade para conter a umidade, causando a sua diminuição 

(LOPES e JARDIM, 2012). 

Comparado ao Gráfico 5 (julho), a parábola retratou abruptas quedas de UR; o Ponto 3 

registrou essas quedas com maior frequência, em função de a sua superfície ser constituída, 

majoritariamente, por área construída/pavimentada. As ondas de calor de primavera/verão, ao 

substituírem uma massa de ar, formam ventos de máxima velocidade, mudando o tempo no 

local (BORSATO e MENDONÇA, 2015; BITENCOURT et al., 2016); 

Também, as quedas de UR do ar podem ter ocorrido pelo sistema de baixa pressão 

atmosférica gerado na depressão do Chaco, que, nesse período mais quente, predominou, 

expandiu e promoveu o avanço da MTC sobre a região de Goiás (NASCIMENTO, 2017). 

 

5.2.5 Variação da Superfície e da Temperatura do Ar nos Pontos Amostrais 

De acordo com o Gráfico 13, foram verificados os seguintes: 

– O Ponto 1, às 3 h do dia 21/10/2018, registrou a menor temperatura do ar mínima 

absoluta de 17,5°C, com 1,4 e 1,5°C inferiores aos Pontos 3 e 2, respectivamente (Gráfico 

13a); 

– O Ponto 3 marcou a temperatura do ar máxima absoluta (38,1°C) às 14 h do 

03/10/2018, sendo 3,6 e 4°C superiores aos Pontos 1 e 2, consecutivamente (Gráfico 13b); 

– O Ponto amostral 1, em relação aos Pontos 3 e 2, possui a maior área com vegetação 

e solo exposto, e menor área construída/pavimentada, sem dossel vegetal, encontrando-se em 

interflúvio, o que proporciona o declínio da temperatura mínima; 

– O Ponto 3 apresentou maior temperatura por sua maior massa e volume de material 

construtivo em relação à vegetação; assim, maiores foram sua transmissividade e 

armazenamento de calor pelos seus componentes, aumentando o fluxo de calor na atmosfera 

(LOPES e JARDIM (2012); 

Confrontando os dados com os Gráficos 6a e 6b (julho), verificou-se o aumento da 

temperatura do ar mínima absoluta e máxima absoluta, em 3,1 e 9,2°C, respectivamente; os 

acréscimos foram resultados das áreas de instabilidade, que provocaram tempo de sol entre 

nuvens, aumentando a temperatura do ar (INPE/CPTEC, 2019). 
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Gráfico 13 – Variações das superfícies e da temperatura do ar mínima (a) e máxima (b) 

absoluta. 

 

a) 

 
b) 

 
Organização: autoria própria (2019). 

 

O ponto 1 obteve a umidade relativa do ar mínima absoluta (29%), no dia 03/10/2018, 

às 11 h, com 0,6 e 11,2% inferior aos Pontos 2 e 3, respectivamente (Gráfico 12a); o Ponto 3 

marcou a UR do ar máxima absoluta (96,2%) às 6h do 26/10/2018, sendo 2,2 e 2,2% 

superiores aos Pontos 1 e 2 (Gráfico 12b). 
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Gráfico 14 – Superfícies e umidade relativa do ar mínima (a) e máxima (b) absoluta. 

a) 

 
b) 

 
Organização: autoria própria (2019). 

 

Segundo o Boletim Técnico do Cptec/Inpe (2018), do dia 24/10/2018 ao dia 

26/10/2018, período do pico da UR máxima (Ponto 3), o estado atmosférico registrado foi de 

chuvas locais, descargas elétricas e rajadas de vento no oeste da região Norte e maior parte do 

Centro-Oeste do país. Isso, somado às trocas de calor, pode ter causado o pico da UR neste 

dia. 

O Ponto 1 apresentou o menor valor de UR do ar mínima absoluta (29%), em função 

dos ventos causados pela intensa radiação solar e convecção do ar, pela topografia do terreno 

e pela falta de dossel vegetal, que favoreceram o declínio da UR do ar, coincidindo com a 

conclusão de Lima e Mariano (2014) quanto à interferência do dossel na umidade relativa do 

ar. 

Relacionando os dados com os Gráficos 7a e 7b (julho), a diferença da UR mínima 

absoluta e máxima absoluta foi de 12°C superiores e 7,2°C superiores, respectivamente, o que  

podendo ser explicado pela interferência do sistema atmosférico ZCAS, formado, 
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principalmente, pela convergência da MEC e MTA, as quais trazem calor e umidade para a 

atmosfera da região de Goiás nessa época do ano (DANNI OLIVEIRA, 2007; 

NASCIMENTO, 2017). 

 

5.3 PRIMAVERA/NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 2018 (PONTOS 4, 2 E 5) 

 

5.3.1 Sistemas Atmosféricos, Velocidade dos Ventos e Nebulosidade 

No dia 20/11/2018, ocorreu a Zona de Convergência de Umidade – ZCOU, indicada 

pela escadinha azul ciano (Figura 5). 

 

Figura 5 – Estado Atmosférico. Dias 20/11/2018 (a), 05/12/2018 (b) e 22/12/2018 (c), às 21 h. 

a)                   b)            c) 

 
Fonte: INPE/CPTEC (2018). 

 

De acordo com a carta sinótica, formou-se um alinhamento de nebulosidade entre o sul 

da Região Norte, maior parte do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil e o tempo permaneceu com 

condições de pancadas de chuva, geralmente, no período da tarde (CPTEC/INPE, 2018). 

Dia 05/12/2018, a ZCAS, simbolizada pela escadinha verde, manteve-se ativa até dia 

11/12/2018; em consequência, elevou as temperaturas por dias, em áreas do Sudeste, Centro-

Oeste e interior do Nordeste, proporcionou tempo instável e com pancadas de chuva no Sul da 

Região Norte, no Norte do Centro-Oeste, no Centro-Sul do Maranhão, Piauí e Bahia e no 

extremo norte de Minas Gerais (CPTEC/INPE, 2018). 
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O sistema atmosférico ZCAS, causado pelo encontro de duas massas de ar quente e 

úmida - da Amazônia e do Atlântico Sul -, provoca o aumento da temperatura e da umidade 

relativa do ar na região (NASCIMENTO, 2017). 

Os valores obtidos da velocidade dos ventos e nebulosidade no período alternaram de 

0,7 a 3,9 m/s e 1,3 a 10 oitavos, respectivamente (Gráfico 15). 

 

Gráfico 15 – Variação média diária da velocidade dos ventos e nebulosidade, em Rio Verde-

GO. 

 
Fonte: Estação Automática e Convencional do Inmet. Organização: autoria própria (2018). 
 

A amplitude da velocidade dos ventos e da nebulosidade, comparada ao Gráfico 8 

(outubro), foi maior em consequência da maior convecção do ar e do resfriamento adiabático, 

gerando maior condensação da umidade e nebulosidade (MASIERO e SOUZA, 2014). 

Também, as oscilações da velocidade dos ventos e da nebulosidade podem ser 

atribuídas por consequência de picos de diminuição e aumento da temperatura durante o dia, 

assim como rajadas de vento e efeito wind chil (resfriamento pelo efeito do vento) (SANTOS, 

MORAES e GALVANI, 2016). 

A queda nos valores médios dos ventos e da nebulosidade resulta da desconfiguração 

da ZCAS iniciada no dia 09/12/2018, gerando mudanças significativas no tempo após o dia 

11/12/2018 (INPE/CPTEC, 2018). 

 

5.3.2 Análise Estatística da Temperatura e Umidade Relativa do Ar 

No período de 20/11/2018 a 22/12/2018, a região de Goiás estava sob influência do 

sistema meteorológico ZCAS, contribuindo com o tempo diário e com a temperatura e 

umidade relativa do ar. 
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No que concerne à estatística descritiva dos dados brutos de temperatura do ar, 

apresentados na Tabela 10a, em relação aos Pontos 4 e 5, o Ponto 2 manteve tanto a menor 

variação quanto a menor média. 

 

Tabela 10 – Estatística das amostras registradas de T (a) e UR (b) no mesmo horário para o 

período. 

 a) Temperatura b) Umidade Relativa 

Pontos 4 2 5 4 2 5 

Amostras 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 

Amplitude Total 18,2 14,3 19,9 67,3 54,9 67,2 

Média Aritmética 25,4 24,1 25,4 72,6 81,4 72,1 

Variância 16,4 8,8 18,2 259,4 156,8 265,8 

Desvio Padrão 1,2 1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 
Organização: autoria própria (2019). 

 

No Ponto 2 foram registradas a menor dispersão e maior média de UR (Tabela 10b). 

Tais valores resultam da menor troca de energia entre os componentes físicos da paisagem e 

as moléculas do ar, menor absorção e rerradiação de ondas longas e a umidade relativa 

proporcionada pelas fontes de evapotranspiração do ambiente. 

As leituras registradas no Ponto 2 dão-se devido às moléculas constituintes da 

superfície no ponto amostral serem má condutoras e armazenadoras de calor, dissipando-o 

com maior facilidade depois do período de insolação (LOPES e JARDIM, 2012) e pela maior 

quantidade de fontes de evaporação em relação aos Pontos 4 e 5. 

Confrontando os dados brutos do Ponto 2 com os da Tabela 9 (outubro), houve 

redução nos valores da temperatura do ar nas seguintes medidas: amplitude (2°C) e desvio 

padrão (2°C); na umidade relativa do ar, os valores diminuíram em: amplitude (4,5%) e 

desvio padrão (11,3%). 

Esse dado assemelha-se com os valores médios da amplitude entre temperatura 

mínima e máxima encontrados por Castro, Santos e Diniz (2019) para a cidade de Rio Verde-

GO. 

O Ponto 2 demonstrou, pelos conjuntos de dados dos quartis e seus valores mínimos e 

máximos, em ambas temperaturas mínima e máxima, maior simetria (Gráficos 16a e 16b).  
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Gráfico 16 – Box-Plot – Comparação da temperatura do ar mínima (a) e máxima (b) diária 

dos pontos de coleta. 

        a)                                                                       b)              

 
Organização: autoria própria (2019). 

 

Nos registros de temperatura máxima, o Ponto 2 retratou, no seu conjunto de dados, 

menores valores comparado aos Pontos 4 e 5; os menores valores e maior simetria dos dados 

registrados neste ponto são explicados pelo sombreamento ocasionado pela superfície foliar, 

bem como pelo aumento da umidade e atenuação da temperatura, gerados pela energia solar 

transformada em evapotranspiração (MARTINI; BIONDI; BATISTA, 2017). 

Os Pontos 4, 2 e 5 retrataram maior homogeneidade entre suas séries de dados de 

temperatura mínima, destoando do Gráfico 9 (outubro). Na temperatura máxima, os quartis, a 

mediana e os valores mínimos e máximos do Ponto 2 registraram dados bem inferiores aos 

Pontos 4 e 5, sendo mais heterogêneo em relação à análise realizada em outubro. 

A diferença de homogeneidade dos dados (novembro-dezembro) em relação ao 

período de outubro pode ser explicada pela posição geográfica do Ponto 1, que destoou dos 

demais pontos. Quanto aos conjuntos de dados inferiores na leitura da temperatura máxima, o 

Ponto 2, por possuir a maior área de adensamento vegetal, absorveu menos radiação solar, 

provocando a diminuição da temperatura do ar (HEBERLE, 2017). 

Os registros de UR do ar mínima (Gráfico 17a) foram homogêneos, enquanto que os 

de UR do ar máxima (Gráfico 17b) foram heterogêneos. 
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Gráfico 17 – Box-Plot – Comparação da umidade relativa do ar mínima (a) e máxima (b) 

diária dos pontos de coleta. 

        a)                                                                      b) 

 
Organização: autoria própria (2019). 

 

O Ponto 2, tendo a maior taxa de vegetação, demonstrou valores superiores 

comparados aos verificados nos Pontos 4 e 5, além de registrar a menor oscilação nos quartis 

na temperatura máxima. Entretanto, apresentou dois outliers. 

As abruptas quedas (outliers) de umidade relativa do ar no Ponto 2 decorrem do 

ângulo de elevação solar que se aproxima do seu máximo no Hemisfério Sul, aumentando as 

horas de radiação solar para o período e maior aquecimento da superfície terrestre. A MEC 

avança sobre a região de Goiás, o sistema ZCAS expande no encontro do calor com umidade 

e convecção do ar da região Amazônica e a zona de baixa pressão do Chaco se amplia, 

favorecendo o deslocamento da MTC e combinando com as breves incursões de ar frio 

(LOPES, 2011; NASCIMENTO, 2017).  

A homogeneidade encontrada na UR mínima ocorre em razão de que as massas de ar 

úmida, sendo menos pesadas do que as massas de ar seco, causam instabilidade e também 

pelo aquecimento diurno e trocas de calor, quando o ar passa a conter uma maior quantidade 

de vapor d’água, indicando instabilidade (INPE/CPTEC, 2018). 

 

5.3.3 Variação Diária da Temperatura do Ar Mínima e Máxima 

O comportamento térmico diário mínimo e máximo registrado nos Pontos 4, 2 e 5 

marcaram amplitudes na temperatura mínima, de 4,3 a 5,6°C (Gráfico 18a); em contrapartida, 

no período diurno, foram registradas amplitudes de 9,1 a 13°C (Gráfico 18b). 
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Gráfico 18 – Temperatura mínima (a) e máxima (b) diária. 

a) 

 
b) 

 
Organização: autoria própria (2019). 

 

A temperatura máxima demonstrou a maior instabilidade atmosférica conforme o 

gráfico, assemelhando-se com os resultados da pesquisa de Santos, Moraes e Galvani (2016). 

Além disso, no Ponto 2, verificaram-se os menores registros comparados aos Pontos 4 e 5, o 

que, conforme os autores, são causados por influências da cobertura vegetal e da orientação 

das vertentes. 

Com relação à variação diária térmica demonstrada no Gráfico 11 (outubro), ambos 

apresentaram picos mínimos e máximos semelhantes, pois, estão sob os mesmos sistemas 

atmosféricos correspondentes à estação primavera, destoando apenas quanto ao ângulo de 

elevação solar da radiação solar incidente. 

 

5.3.4 Variação Horária da Temperatura e Umidade Relativa do Ar 

A variação horária demonstrada no Gráfico 19 reflete um padrão da temperatura e 

umidade relativa do ar, cuja elevação de T teve início das 7 às 8 h e declínio das 16 às 17 h. 
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Gráfico 19 – Pontos 2, 4 e 5 – Variação da temperatura e umidade relativa do ar horária. 

 
Organização: autoria própria (2019).
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De acordo com o gráfico, no final do período analisado, houve um brusco aumento da 

temperatura e diminuição da umidade relativa do ar; nos outros dias, manteve-se um padrão,  

fato que pode ter ocorrido pelo forte aquecimento diurno na região, gerado pelo solstício de 

verão no Hemisfério Sul. 

Além disso, comparado ao Gráfico 9 (outubro), houve maior disparidade dos dados, 

sobretudo, com maior frequência no final da estação primavera, podendo ter ocorrido por 

consequência dos sistemas meteorológicos atuantes na região Sul de Goiás, como frentes 

frias, linhas de instabilidade e sistemas frontais  (REBOITA et al., 2010). 

 

5.3.5 Variação da Superfície e da Temperatura do Ar nos Pontos Amostrais 

Conforme o Gráfico 20a, o Ponto 4, às 6 h do dia 13/12/2018, registrou a temperatura 

do ar mínima absoluta de 18,3°C, inferiores aos Pontos 2 e 5 em 0,4 e 0,2°C, respectivamente. 

 

Gráfico 20 – Variações das superfícies e da temperatura mínima (a) e máxima absoluta (b). 

a) 

 
b) 

 
Organização: autoria própria (2019). 
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O Ponto 5 registrou a temperatura do ar máxima absoluta: 38,3°C às 14 h, em 

19/12/2018, sendo 2,2 e 5,5°C superiores aos Pontos 4 e 2, respectivamente (Gráfico 20b). 

A razão da menor leitura de temperatura mínima absoluta do ar obtida no Ponto 4 foi 

devido à expressiva incidência solar, à ausência de dossel, à posição em média vertente e à 

maior liberação de calor para atmosfera por resfriamento radiativo. 

A leitura da temperatura máxima deu-se segundo a taxa de cobertura vegetal e de área 

construída/pavimentada nos pontos, e à orientação da vertente, consoante as considerações do 

estudo de Santos, Moraes e Galvani (2016). 

O Ponto 2, apesar de localizar-se na região central da cidade – onde há a maior 

ocupação por construção/pavimentação – teve atenuada a temperatura do ar em razão da 

quantidade de vegetação. 

O efeito atenuador na temperatura do ar nos pontos com maior área de vegetação é 

explicado pelo fato de as árvores interceptarem a radiação solar incidente, gerando frescor nas 

superfícies e propagando menor quantidade de calor para a atmosfera (MARTINI; BIONDI; 

BATISTA, 2018).  

Relacionando os valores de temperatura do ar mínima e máxima absoluta com os 

apresentados no Gráfico 13 (outubro), houve 0,3 e 1,7°C superiores, respectivamente. 

Esses valores aumentaram conforme o aumento de movimento descendente do ar à 

noite e resfriamento radiativo das superfícies, o intenso aquecimento diurno e a convecção do 

ar, características dos dias em que o Sol, em relação a Terra, atinge seu máximo ângulo de 

inclinação. 

Na análise do Gráfico 20, foram identificados os seguintes resultados: 

– O Ponto 5 marcou a umidade relativa do ar mínima absoluta (29,4%) às 16 h do dia 

18/12/2018, sendo 0,9 e 14,2% menor comparado aos Ponto 4 e 2, respectivamente;  

– O Ponto 2 apresentou a umidade relativa do ar máxima absoluta (73,5 %) às 12 h do 

dia 13/12/2018, com 8,9 e 10,2% maior do que os Ponto 4 e 5, consecutivamente; 

O fator determinante nessas amostras de UR do ar foi a quantidade de vegetação que 

cada ponto amostral possui, pois, conforme constatado por Shinzato e Duarte (2018), em sua 

pesquisa, intitulada “Quantificação e Caracterização de Estômatos de Três Espécies do 

Gênero Cattleya (Orchidacear) Nativas do Cerrado”, as microaberturas localizadas nas folhas 
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da vegetação, na parte inferior, liberam umidade e promovem o processo de 

evapotranspiração, além de produzirem sombreamento, fatores esses que interferem no 

microclima. 

 

Gráfico 21 – Superfícies e umidade relativa do ar mínima (a) e máxima (b) absoluta. 

a) 

 
b) 

 
Organização: autoria própria (2019). 

 

Comparado ao Gráfico 14 (outubro), a umidade relativa do ar mínima absoluta marcou 

3,4% superior, enquanto a umidade relativa do ar máxima absoluta registrou 20,5% inferior. 

Os resultados podem ser explicados pela aproximação do Sol em relação aos paralelos da 

região e maior incidência de raios solares, além da menor amplitude de nebulosidade, 

verificada para o período em relação ao mês de outubro. 

As diferenças higrotérmicas no tempo-espaço encontradas na cidade de Rio Verde-GO 

demonstram que o modelo atual de urbanização provoca mudanças na atmosfera, podendo 

implicar negativamente no bem-estar e na saúde humana. Além disso, os picos de temperatura 

e umidade relativa do ar, já intensificados, formam zonas climáticas que, caso persistam, 

podem implicar num clima próprio da cidade, agressivo à população. 
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CAPÍTULO 6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise dos cinco pontos amostrais, constatou-se que a vegetação de 

formação florestal foi a variável preponderante – tanto no inverno como na primavera –, 

mantendo a temperatura do ar com menor dispersão e média comparados aos ambientes sem 

ou com menor quantidade de vegetação. Quanto à umidade relativa do ar, os valores 

mostraram menor dispersão e maior média no ponto com a maior taxa de vegetação. 

Os ventos e a nebulosidade interferiram na temperatura e na umidade relativa do ar, 

sendo mais representativos no período de novembro-dezembro/2018, quando, sob o sistema 

atmosférico ZCAS, geraram as maiores amplitudes nos registros se comparados aos períodos 

de julho e outubro. 

Nesse período, as massas de ar MEC e MTA formaram uma faixa de nebulosidade 

sobre a região do Estado de Goiás, que, transportando vapor d’água, mudou o tempo nos 

pontos de coleta, provocando o aumento de calor e de umidade no ar, causando episódios de 

instabilidade atmosférica conforme a marcha diária solar. Contudo, os registros de T e UR do 

ar, mesmo sob atuação das massas de ar típicas do período, responderam em conformidade 

com a variação física das superfícies. 

Após comparar as variações térmicas e higrométricas dos pontos de coleta, o Ponto 2 

retratou a menor dispersão e média da temperatura do ar, bem como a menor variação e maior 

umidade relativa. 

Os Pontos 3 e 5 – com maior área construída/pavimentada – apresentaram a maior 

dispersão e média da temperatura; a UR do ar registrou a maior variação e menor média. 

A pesquisa revelou que os ambientes com suas paisagens transformadas e ocupadas 

conforme as técnicas e intenções intrínsecos ao modelo atual de desenvolvimento econômico, 

destacando a retirada da cobertura vegetal, influenciaram na variação dos extremos de 

temperatura mínima e máxima, com variação de 0,4 a 2,5°C e 3 a 5,5°C, respectivamente. 

Conforme as amostras de UR do ar mínima e máxima absoluta, os valores alternaram 

de 3,8 a 21,2% e 2,2 a 10,2%, respectivamente. As leituras de UR do ar mínima e máxima 
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absoluta, registradas nos meses julho, outubro e novembro-dezembro, foram 17% e 25°C, 

29% e 38,1°C, 29,4% e 38,3°C, respectivamente. 

Considerando os fatores geográficos nas escalas micro e regional, verificou-se que o 

planejamento urbano sem observação das variáveis climáticas e da vegetação pode impactar 

negativamente no ambiente urbano, elevando a temperatura do ar e provocando o declínio da 

umidade relativa do ar.  

A partir de parâmetros climáticos e variações das superfícies impostas ao tempo diário 

do lugar, a análise do microclima no campo higrotérmico permitiu identificar possíveis ilhas 

de calor atmosféricas nos pontos com menor taxa de vegetação (Pontos 3 e 5), visto que os 

mesmos apresentaram gradientes térmicos de magnitude 5,5°C.  

Sendo assim, as áreas urbanas possuem respostas diferentes do microclima quando 

comparadas aos outros ambientes não vegetados. Com isso, a pesquisa poderá fornecer dados 

importantes para o município de Rio Verde-GO, no que diz respeito ao planejamento urbano, 

ressaltando a importância dos espaços verdes na geração de um microclima ameno. 
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