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RESUMO 

 

O município de Guarulhos apresenta, dentro de suas principais características, 
um crescimento desordenado que, por consequência, é traduzido em sua 
paisagem por traços bem definidos da urbanização acelerada e uso e ocupação 
do espaço geográfico com poucos ou inexistentes critérios de planejamento. O 
objetivo deste trabalho foi analisar a relação entre a temperatura e o tipo de 
ocupação urbana. Como parte da metodologia, elaborou-se uma estrutura para 
acoplar o sensor termohigrometro modelo Datalloger HT500 com o qual foram 
realizadas campanhas de trabalho de campo, por treze pontos distribuídos pelo 
Município de Guarulhos, para coleta de temperatura. Em relação à aquisição de 
dados secundários, foram aplicadas técnicas de Sensoriamento Remoto para 
elaboração do mapa de uso e ocupação do solo do Município de Guarulhos 
referente também ao ano de 2017, com imagem do sensor OLI (LandSat 8). 
Conclui-se que as temperaturas coletadas em campo, durante o ano de 2017 
foram lineares a partir dos gráficos elaborados demonstrando que a eficácia da 
Estação móvel nas aferições, com a comparação das classes de uso e ocupação 
do solo, corroborando com a tese de que as áreas urbanas tendem a apresentar 
temperaturas mais elevadas em relação às áreas de floresta. 

Palavras-chave: Geoprocessamento, SIG, Uso do solo, Clima, Guarulhos. 
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THE DYNAMICS OF THE LANDSCAPE OF THE GUARULHOS MUNICIPALITY: 
An analysis of the climatic conditions due to the use and occupation of the soil 

 

ABSTRACT 

 

The municipality of Guarulhos presents a disorderly growth that is translated in its 
landscape by well defined features of the accelerated urbanization and cluttered 
land use. The objective of this study was to analyze the relationship between 
temperature and type of urban occupation. As part of the methodology, a structure 
was developed to couple the Datalloger HT500 thermohigrometer sensor with field 
work campaigns, by thirteen points distributed by the Municipality of Guarulhos, for 
the collection of temperature data. In relation to the acquisition of secondary data, 
Remote Sensing techniques were used to elaborate the land use and land use 
map of the Municipality of Guarulhos referring also to the year 2017, with image of 
the OLI sensor (LandSat 8). It is concluded that the temperatures collected in the 
field during the year 2017 were linear from the graphs elaborated demonstrating 
that the efficiency of the mobile station in the measurements, in comparison of the 
classes of use and occupation of the soil, corroborating with the thesis that urban 
areas tend to have higher temperatures compared to forest areas. 

Keywords: Geoprocessing, GIS, Land use, Climate, Guarulhos.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O ser humano como agente transformador do meio físico já tem sido objeto 

de estudos há muitas gerações, sendo que na história está associada a uma 

imagem predatória. No entanto, deixando de lado tal juízo de valor é fundamental 

verificar a natureza e a extensão dessa transformação causada pelas ações do 

ser humano no ambiente natural, e também de sua necessidade de acomodação 

no meio em que está inserido, exercendo uma pressão sobre o ambiente, 

fundamental à sua própria sobrevivência. (OLIVEIRA et al; 2007) 

 Lyeel (1997) considera o fato de que o homem apesar de estar muito 

insignificante em suas ações comparado aos fenômenos naturais, não deixam de 

interferir diretamente no que se referem à drenagem dos rios, lagos e pântanos, 

como nos desflorestamentos e na produção de sedimentos que por condução 

direta ou escorregamento natural muda as configurações físicas das planícies 

alterando significativamente a paisagem, são em termos geomorfológicos, 

agentes trasnformadores. 

Dentro deste processo, a paisagem foi e ainda é transformada 

continuadamente através da ocupação de áreas de várzea alagável e das 

cabeceiras de mananciais, degradando as características das bacias hidrográficas 

com a retificação dos cursos dos rios e córregos em prol de uma suposta melhor 

acomodação dos bairros, bem como, áreas de encostas de maior declividade, 

muitas vezes ocupadas por construções edificadas de forma precárias ou 

irregulares (PELOGGIA, 1998). 

 Há uma crescente preocupação no processo da formação das Ilhas de 

Calor, determinadas em alguns casos, pelo acelerado processo de urbanização 

sem planejamento; De acordo com Teza; Baptista (2005) as ilhas de calor são 

fenômenos resultantes do aumento das temperaturas médias nas zonas centrais 

de áreas urbanas, em relação às áreas periféricas, que ocorrem devido às 

diferenças de irradiação de calor entre as regiões edificadas, das regiões com 

solo ou vegetadas, além da concentração de poluentes nas zonas centrais das 

cidades, que também influenciam a formação de ilha de calor. Essa diferença de 

irradiação é devida a diferentes padrões de refletividade, que são altamente 

dependentes dos materiais empregados na construção civil.  
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Camargo et al. (2007) descrevem que a ilha de calor urbana pode ser 

atribuída aos efeitos da transformação de energia no interior da cidade, tais como 

construção de casas e edifícios; impermeabilização do solo com asfalto e 

concreto; retirada da cobertura vegetal; e as próprias atividades antrópicas. Todos 

esses efeitos propiciam um aumento significativo do processo de irradiação de 

calor para a atmosfera em comparação com as zonas periféricas ou rurais, devido 

a maior absorção da radiação solar pela superfície. 

Ferreira Nascimento et al. (2017), citam que há vários métodos para 

analisar ilhas de calor, como utilização de dados provenientes de estações 

meteorológicas e coleta local de dados de temperatura do ar com a utilização de 

sensores instalados em abrigos termométricos (métodos mais indicados pela 

confiabilidade do valor real dos dados). Os autores continuam descrevendo que, 

porém, que os dados oriundos das estações e dos sensores não possibilitam a 

espacialização do fenômeno ilha de calor, para sua melhor compreensão.  

Com o intuito de melhor se compreender as ilhas de calor e evitar a 

generalização de dados causada pela coleta pontual de temperatura, o 

sensoriamento remoto passou a ser empregado nos estudos de ilhas de calor, 

sendo possível, realizar medidas através dos dados do sensor infravermelho 

termal em temperatura aparente da superfície, fornecendo a temperatura 

qualitativa da cidade, ou seja, a representação gráfica da temperatura local 

(COLTRI et al; 2007). 

Ferreira Nascimento et al. (2017) encerram seu artigo citando que o 

sensoriamento remoto é a melhor técnica de se investigar um fenômeno de ilhas 

de calor por apresentar pela melhor distribuição espacial dos dados e, 

consequente, desenho térmico da área em estudo, possibilitando a análise da 

variação espacial da temperatura, considerando o tipo de uso e ocupação do solo. 

Segundo Andrade et al. (2008) a cidade de Guarulhos ocupa uma área 

legal de 320km2, divididos em 47 bairros, segundo estabeleceu a Prefeitura 

Municipal de Guarulhos, em 1993, com base em levantamentos aéreos de campo. 

Esse vasto perímetro que o Município de Guarulhos ocupa, viabilizou os 

processos migratórios associados às populações rurais que, em busca de novas 

oportunidades, se deslocaram para o Município, o que resultou em extensa 

transformação do espaço geográfico. 
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 O Município de Guarulhos está inserido na Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP) e apresenta áreas menos transformadas e que conservam áreas 

de matas nativas e resilientes bem como as Áreas de Preservação Permanente 

(APP), na sua porção norte; a região centro–sul apresenta a urbanização mais 

acelerada (ANDRADE et al; 2008). 

Já nos aspectos de proximidade geográfica das áreas urbanas e rurais, 

Guarulhos tem características bem definidas e que podem influenciar na alteração 

das temperaturas. A face norte do Município concentra-se as vegetações densas 

e herbáceas, e a face centro sul, áreas urbanizadas. O Município está claramente 

dividido por duas faixas predominantes e distintas, separadas entre si por 

diferentes características herdadas do meio físico. 

 Nesse sentido, foi proposto o estudo das ações humanas como relevante 

agente das transformações paisagísticas, sem jamais esquecer os condicionantes 

naturais sobre os quais elas se dão. Tem-se aqui um par dialético da configuração 

original da paisagem, ou seja, sua fisiografia, relevo, organização dos sistemas 

hidrográficos, estrutura superficial das vertentes entre outros, condicionam e 

influenciam no processo de apropriação do espaço geográfico, este que, por sua 

vez, vai atuar no sentido da transformação e reconfiguração das condições 

paisagísticas naturais. Por consequência, colaborador nas transformações da 

camada superficial da terra, bem como prováveis colaboradores nas alterações 

climáticas do meio (PELLOGIA, 1998). 

 A elaboração da proposta desta pesquisa partiu da ideia de se estudar a 

relação entre a forma de uso e ocupação da terra, com dados de temperatura 

coletados em campo. Como linha condutora para se desenvolver uma análise 

geoambiental e estabelecer as ligações diretas ou indiretas das condições 

climáticas da cidade de Guarulhos em função do uso da terra, foram utilizados 

recursos de pesquisa que indicou com maior precisão o quanto estes processos 

conjuntos são considerados indissociáveis, e para tanto é descrito abaixo os 

meios pertinentes onde foi percorrido até o objetivo. 

Foram utilizadas como base para o levantamento de analise, as 

ferramentas que constituem o sistema de informações geográficas e que partir 

deste ponto será referenciado pela sigla (SIG), sendo este, compostos por um 

conjunto de sistemas de softwares e hardwares capazes de produzir, armazenar, 
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processar, analisar e representar inúmeras informações sobre o espaço 

geográfico. 

Apropriando-se das ferramentas tecnológicas, e a partir de um 

reconhecimento das feições geográficas, correlacionou-se à temperatura do ar 

nos pontos de coletas que estão sobre forte influência das zonas climáticas locais 

como: Corpo D’água, Indústria Pesada, Pavimento ou rocha, Solo Exposto, 

Urbanização alta e compacta, Urbanização baixa e compacta, Urbanização baixa 

e espaçada, Urbanização baixa e larga, Urbanização média e compacta, 

Vegetação densa, Vegetação herbácea, onde a influência modelada do relevo 

influenciou nas conclusões finais.  
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2. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

Guarulhos está dividido em duas faixas predominantes de altitudes, e seu 

espaço geográfico com forte característica da urbanização acelerada bem como 

áreas voltadas à agricultura familiar, pequenos sítios, chácaras e matas 

preservadas miscigenando dois ambientes distintos. No extremo norte, no limite 

com o município de Nazaré paulista, localiza-se o Pico do Gil ou Itaberaba com 

1.422 metros de altitude, comparando com o Pico do Jaraguá no município de 

São Paulo com 1.135 metros de altitude, Guarulhos é reconhecido como a maior 

elevação da Região Metropolitana de SP. A região sul é mais rebaixada em sua 

topografia, varia de 720 metros altitude nas margens do rio Tietê nas 

proximidades do bairro da Penha, e 660 metros de altitudes no limite com o 

Município de Arujá. (ANDRADE et al; 2008). 

O Município de Guarulhos faz parte da Região Metropolitana de São Paulo. 

Seus limites confrontam com os municípios: a norte Mairiporã e Nazaré Paulista, 

a nordeste Santa Isabel, a leste Arujá, a sudeste Itaquaquecetuba, a sul, oeste e 

noroeste São Paulo (ANDRADE et al; 2008).  

 

 

Figura 1. Localização geográfica do Município de Guarulhos (Laboratório de 

Geoprocessamento UNG) 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

Analisar se há uma relação direta no que diz respeito às mudanças de 

temperatura em função do uso da terra no Município de Guarulhos. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

a) Elaborar mapas de uso da terra do Município de Guarulhos. 

b) Elaborar Protótipo para acoplagem do sensor Datalogger HT500. 

c) Coletar dados de temperatura com sensor Datalogger HT500. 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1. Fatores antrópicos e alterações da paisagem 

Um aspecto que se pode contemplar em relação ao uso da terra e comum 

as grandes cidade, refere-se à verticalização quase total do espaço ocupado com 

robustas edificações, saturação do número de automóveis que, sem fluidez nas 

malhas viárias antigas, criam um aglomerado de motores em funcionamento, 

acarretando além da eliminação de gás carbônico, a emanação de calor por 

saídas de escapamentos e respiros de ar. Um bom exemplo é o Aeroporto 

Internacional de São Paulo-Guarulhos (GRU/SBGR) – que concentra um dos 

pontos mais quentes da cidade. Segundo levantamento em mapas termais, e não 

apenas pelo alto fluxo de aeronaves em pousos e decolagens que eliminam 

grandes volumes de gases e calor, como também pela extensão da pista que 

mantem altas temperaturas de maneira quase ininterrupta, no exercício dos 

pousos e decolagens e elevada impermeabilização do solo, conferem ao (AISP) 

esta característica termal (OLIVEIRA et al; 2009). 

Todo processo de evolução e transformação da paisagem tem como 

princípio básico de análise o fator tempo, sendo este fundamental não apenas à 

cronologia, mas também indissociável aos resultados das ações naturais ou pelas 

interferências humanas no meio em que se estão inseridas. O extenso período 

em que o homem se relaciona com seu ambiente local, o faz propiciador de 

mudanças na litologia da paisagem gerando consequências, tais como: 

alagamentos e inundações em áreas de baixo escoamento superficial, 

assoreamentos e mudança no curso das calhas dos rios e córregos que pela 

necessidade de estruturação da cidade, perdem seu poder de vazão (OLIVEIRA 

et al; 2005). 

Os fatores antrópicos são preponderantes para a alteração e 

transformação da paisagem e podem ser compreendidos quando realizados de 

três formas. 

� Processo de agradação: Quando há um acúmulo de material 

geológico. 

� Processo de degradação: Quando associado ao desgaste ou 

remoção de material geológico. 
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� Processo de Transformação: Tem como característica, a mudança 

de seu aspecto natural, onde não há nem retirada ou inserção de materiais, como 

exemplo podemos citar a compactação. O entendimento de terrenos produzidos 

ou tecnogênicos se dão a partir da concepção que os processos que alteram a 

camada superficial da terra incidem em muitas das ações efetuadas diretamente 

pela humanidade, ou por fenômenos decorrente das ações humanas, que tem 

como resultado, o transporte, movimentação ou modificação de material 

geológico. Vale ressaltar que a partir dos processos desencadeados pelas ações 

antrópicas, o ser humano participa da criação de um novo modelo geológico que 

não existia e confirma seu papel transformador por uma série de induções como: 

escavações, transporte sedimentar e deposições, ou por maquinas acelerando ou 

retardando sua intensidade e alcance. Tais ações iniciam um processo de 

modificação da paisagem e corroboram para seu modo de vida, sendo essas 

considerações relevantes nas discussões futuras relativas às análises de 

temperatura do ambiente. (PELOGGIA et al; 1997).  

No Estado como São Paulo, as áreas urbanas são responsáveis por 

abrigar 96,3% da população, sendo que na Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP) concentram-se os maiores indicies de urbanização (98,8%), na Baixada 

Santista (99,8%) e na Região Administrativa de Ribeirão Preto (97,9%), já os 

menores indicies estão concentrados nas RAs (Regiões Administrativas) de 

Registro, Itapeva, Sorocaba e Presidente Prudente, todas com menos de 90% de 

suas populações vivendo em áreas urbanas. Conforme SEADE (2015), hoje no 

Estado de São Paulo há 174 municípios com grau de urbanização superior a 

95%, dos quais 31 são totalmente urbanizados. O município com maior 

concentração de pessoas vivendo em áreas urbanizadas é Guarulhos com 

1.288.364 hab. (SEADE, 2015).  

 

4.2. Clima 

A diversidade climática pode ser bem observada na região sudeste do país 

devido a sua posição geográfica latitudinal e também por estar na borda do 

oceano atlântico (NIMER,1979; SANT’ANNA NETO, 2005). A 

maritimidade/continentalidade é outro ponto relevante, e que influencia nas 

condições da temperatura e umidade. Segundo Nunes et al., (2009) e Sant’Anna 

Neto (2005), as condições climáticas na região sudeste apresentam caráter 
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transicional tanto a nível de zonas como de regiões; na primeira situação, por ser 

atravessada pelo Trópico de Capricórnio  mas também com porção territorial nos 

subtrópicos, na segunda situação, por ser uma faixa de conflito entre sistemas  de 

massas de ar, resultante em um  mecanismo de circulação de ventos tropicais 

sob forte dinâmica da frente polar. Evidenciar as possíveis alterações climáticas 

em função do uso da terra nos remete a identificar bibliograficamente a subdivisão 

do clima com suas particularidades. 

Todos os elementos que compõem as bases climáticas são muito 

importantes, porém destaca-se a precipitação, visto ser ela tanto na abundância, 

como na escassez, um elemento que regula boa parte das atividades no uso da 

terra, afeta os ciclos hidrológicos e outros elementos climáticos.  Artigo 

publicado por Azevedo (2001) caracteriza presente na baixa troposfera da RMSP, 

uma mancha urbana que ocupa uma extensão de dois mil km² em 

compartimentos geomorfológicos diversos, além disso, possui fontes de calor e 

gases poluentes que são lançados por diversas fontes de eliminação e 

distribuídos muitas vezes em convecção de correntes de ar. 

 Denominada como poluição antropogênica e calor antropogênico, Azevedo 

(2001), aborda o tema através de levantamentos de dados pluviométricos, e, 

apoiados em critérios de pesquisa amplia a possibilidade real de que a ocupação 

e uso do solo podem ocasionar uma dinâmica nos processos pluviométricos bem 

como na formação de um micro clima local. 

Os efeitos microclimáticos de superfícies e obstáculos individuais persistem 

por uma curta distância de sua fonte, mas são misturados e silenciados pela ação 

de redemoinhos turbulentos. À distância antes que o efeito seja extinto depende 

da magnitude do efeito, da velocidade do vento e da estabilidade (isto é, estável, 

neutra ou instável). Essa mistura ocorre na horizontal e na vertical.  

Efeitos horizontais podem persistir até algumas centenas de metros. Na 

vertical, os efeitos de características individuais são discerníveis na subcamada 

de rugosidade, que se estende desde o nível do solo, até a altura de mistura  

onde sua ação é completada. As estimativas de regra gerais e as medições de 

campo indicam que a área de mistura pode ser baixa em torno de 1,5 metros em 

locais densamente construídos (espaçados) e homogêneos, mas em áreas de 

baixa densidade, esta zona de mistura das correntes de ar ultrapassam os 4 e 5 

metros (GRIMONDE e OKE, 1999; ROTACH, 1999).  
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4.3. Geoprocessamento 

Em meio às grandes transformações tecnológicas da era moderna e a 

necessidade de maior abrangência na leitura de dados espaciais que corroboram 

nos setores econômicos bem como a organização do espaço geográfico ocupado, 

o ser humano tem se apropriado de várias ferramentas e adotado uma postura 

cada vez mais intensa nos processos de observação e transformação do espaço 

geográfico a partir da segunda metade deste século. 

Para tanto, alguns procedimentos intrínsecos as tecnologias informacionais 

foram adotados e mostram o quanto podem ser aliados, entre eles destaca-se o 

geoprocessamento. 

 Geoprocessamento pode ser definido como um conjunto de tecnologias 

capazes de coletar e tratar informações georreferenciadas, adotando técnicas 

matemáticas e computacionais, sendo procedimentos que integram as análises e 

utilizados em diversas aplicações, como: na distribuição geográfica, agropecuária, 

agricultura, recursos minerais entre outros (CÂMARA, 2001). 

 Neste sentido, as tecnologias que são englobadas neste conjunto 

tecnológico, e que cada vez mais fazem parte do cotidiano são: o Sensoriamento 

Remoto (SR), o Sistema de Informação Geográfica (SIG) e o Global Positioning 

System (GPS). 

A gratuidade disponível em produtos de Sensoriamento Remoto e de 

softwares de Geoprocessamento torna seu uso factível nos dias atuais às 

pessoas das mais variadas linhas profissionais, auxiliando na produção de mapas 

e dados com qualidade a um custo muito baixo (CREPANI; MEDEIROS, 2005).  

 

4.3.1. Sistema de Informações Geográficas e Análise Espacial 

Segundo ESRI (2007), o Sistema de Informações Geográficas (SIG) é 

integrado e organizado por computador, programas especializados, dados 

geográficos e usuário, que tem a função de capturar, armazenar, atualizar, 

manipular, analisar e exibir, através de um banco de dados geográfico, qualquer 

espécie de informação espacialmente referenciada, na forma de mapas e/ou 

tabelas.  
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Com o objetivo de integrar dados, informações e escalas diferentes, o SIG, 

possibilita a análise integrada de dados climáticos, cartas topográficas, através da 

Análise Espacial (PARANHOS-FILHO et al;  2003).  

De acordo com Paranhos-Filho et al., (2014), o SIG pode ser aplicado em 

técnicas como a do geoprocessamento, calculando, por exemplo, o valor da 

erosão laminar dos solos de determinada área; ou o grau de suscetibilidade que 

determinado terreno apresenta em relação a movimentos de massa 

(deslocamento de blocos). Pode-se também, integrar dados socioeconômicos e 

distribuição de população para analisar a inclusão e exclusão social. A análise 

espacial, segundo ESRI (2007), é o processo de elaboração de novas 

informações a partir da aplicação de técnicas específicas em dados geográficos.  

A análise pode ser Produzida através de dados numéricos, através do 

cruzamento de tabelas, uma vez que estas apresentem um campo (coluna) que 

identifique a localização geográfica de cada evento; toda via, há outra forma de se 

realizar a análise espacial através da álgebra de mapas, onde mapas de 

diferentes temas são relacionados ao mesmo espaço geográfico e com mesmos 

sistemas referenciais (tipo de coordenadas e datum) uma vez cruzados, para a 

elaboração novas informações, resultando novos mapas, tal como a indicação de 

áreas suscetíveis a inundações, dependendo das características do meio físico, 

tempo e intensidade da precipitação (ISLAM ; SADO, 2000; PEREZ- FILHO et. al, 

2006; OLIVEIRA et, al, 2009; HAQ et, al., 2012).  

A última etapa desta pesquisa será a elaboração de análises, verificando 

se há uma relação direta nos indicies de temperatura em função do uso da terra 

no Município de Guarulhos, nos meses de Agosto, Setembro e outubro dos anos 

de 2014 e 2017.  

 

4.3.2. Mapeamento de uso do solo: classificações Local Climate Zone (LCZ) 

Para Oke (2006), as características básicas mais importantes para a 

caracterização morfológica de recintos urbanos e identificação de escala de 

análise são: 

• A estrutura urbana (dimensões dos edifícios e dos espaços entre eles, as 

larguras de ruas e seus espaçamentos). 

• A cobertura urbana (pavimentado, vegetação, solo exposto, água). 

• O tecido urbano (construção e materiais naturais). 
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• O metabolismo urbano (calor, água e poluentes, devido à atividade humana). 

 

  Essas quatro características básicas das cidades, quando analisadas em 

conjunto podem descrever classes/ categorias morfológicas urbanas. Por 

exemplo, a maioria das áreas centrais das cidades têm edifícios relativamente 

altos que são densamente próximos, onde o solo é em grande parte coberto com 

edifícios ou superfícies pavimentadas como cimento, tijolo e asfalto, recebendo 

calor proveniente de saída de escapamentos de veículos automotores, chaminés 

de indústrias entre tantas outras formas de emanação de gás e calor.                

Quando se avalia empiricamente as feições de uma paisagem geográfica importa 

não negligenciar que cada uma das classes está separada fisicamente por 

estruturas de superfície e de cobertura do solo, que podem ser identificadas por 

meio de imagens de fotografias aéreas, ou mapas, sendo assim, os limites que 

dividem estas classes denominadas, LCZ (Local Climate Zone), apesar de em 

alguns casos serem discretas, elas são factíveis de observação e identificação 

(OKE 1987;  WIERINGA, 1993).  

 No que se referem ao clima térmico, os limites impostos pela divisão LCZ 

geográfico não pode ser integralmente relacionado às questões da temperatura, 

uma vez que dentro de um limite contínuo atmosférico há uma mistura gradual da 

temperatura nas (zonas) vizinhas. Este comportamento que é resultado da 

advecção de calor e umidade que ocorre pelas diferenças nas áreas geográficas, 

estruturas formadas na superfície, bem como da atividade humana (OKE 

1987;  WIERINGA, 1993). 

Uma vez que o ar atravessa os limites entre as zonas LCZ, e a partir das 

alterações já presentes, o ar se harmoniza de forma gradativa e constante se 

ajustando a uma nova condição de temperatura e formando assim, novas 

indicações térmicas. O ar quente não sofre uma brusca interrupção nos limites 

das zonas climáticas, ao contrario, se funde gradualmente, e, em uma altura de 

aproximadamente 200-500 metros, tendo assim as condições ideais para estar 

novamente ajustado a uma nova condição determinando uma nova posição oficial 

da temperatura local (OKE 1987;  WIERINGA, 1993). 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

5.1. Área de estudo 

 

5.1.1. Uso e ocupação do solo de Guarulhos 

A construção do município de Guarulhos foi solidificada historicamente por 

processo de ocupação oriundo ao êxodo rural brasileiro, de colonizadores 

Europeus, da riqueza do subsolo entre outros. Certamente, caracteriza-se por ser 

um município marcado por grandes transformações em sua paisagem física como 

também em sua estruturação populacional. De aldeia nômade dos Índios 

Maromomi para uma cidade considerada nos diais atuais como a quarta maior em 

arrecadação de impostos no Estado de São Paulo e a 13ª entre as cidades 

brasileiras, (VILARDAGA, 2016).      

Guarulhos passou por várias transformações em seu modo de vida,  a 

partir do Ciclo do Ouro no final do século XVl, nas regiões do Lavras, Serra de 

Itaberaba, Bananal e Tanque Grande. Outro ponto alto dessas transformações foi 

à ocupação de áreas de várzeas para a produção artesanal de tijolos cozidos, o 

que fomentou o crescimento e desenvolvimento não apenas de novos bairros, 

mas foi um propulsor da economia Guarulhense que passava a ter importância 

significativa nas edificações regionais e intermunicipais, pois, toda a produção era 

absorvida por setores que se expandiam no Município de São Paulo; Igrejas, 

galpões fabris, prédios, residências entre outros. A iniciativa da produção 

industrial de tijolos se fazia necessária uma vez que a oferta não cobria a 

demanda ainda produzida de forma artesanal nas olarias espalhadas pela cidade, 

e assim, fábricas são instaladas e setores do comércio passam a se desenvolver 

principalmente nos percursos onde a produção era escoada, no caso os caminhos 

que levavam ao Rio Tietê (OLIVEIRA et al., 2007). 

Economicamente, Guarulhos está sob grande influência do Aeroporto 

Internacional de São Paulo (AISP GRU), localizado no Bairro de Cumbica, 

inaugurado em 20 de Janeiro de 1985. Desde então, Guarulhos passa a 

evidenciar novos paradigmas sob um próspero cenário sócio econômico que se 

iniciava. De ex-aldeia de jesuítas, ex-área de mineração de ouro, ex-produtor de 

tijolos artesanais entre tantas outras atividades que foram exercidas no Município, 
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uma se destacaria de forma especial, as Indústrias, construídas as margens da 

Rodovia Presidente Dutra, que no momento contemporâneo de nossa história, 

possibilita verificar o quanto a força motriz na oferta de trabalho pode alterar não 

somente o espaço geográfico em sua forma genérica, mas também os lugares em 

que se estabelecem as relações interpessoais. O espaço genérico tem vital 

importância para a acomodação e ocupação, pois sem este espaço o uso da terra 

seria inexistente. Já os lugares tem aspecto de formação social, econômica, 

intelectual e emocional (SZMRECSANYI, 2006). 

Neste sentido, as indústrias foram grandes niveladores de classes atraindo 

inúmeras famílias que escreveram sua história na memória da Cidade e também 

na busca de melhores possibilidades de renda. Outro aspecto importante foi à 

formação de novos bairros para uma acomodação logísticas da oferta e demanda 

de vagas de trabalho. O fato é que, em uma cidade onde sua formação foi 

fragmentada dentro da visão espacial, social e cultural, as oferta de trabalho por 

parte das indústrias em meados do século XX não impediram que sua 

fragmentação fosse descontinuada, um brotamento de novas ocupações nos 

extremos da cidade foi se tornando pulsantes, projetando um cenário das grandes 

periferias sem proximidade com o centro comercial e administrativo, e em alguns 

casos as formações de novos bairros estavam mais próximas da Cidade de São 

Paulo do que propriamente a região central de Guarulhos, o que fortaleceu ainda 

mais a falta de identidade por seus habitantes (ANTUNES, 2001).  

Na década de 1980, as indústrias passam a sofrer um declínio na 

produtividade e na competitividade associado às crises econômicas sazonais 

brasileiras diminuindo suas unidades na cidade e poder de investimento. Como 

resultante: fechamentos de plantas fabris e demissões em massa; Como 

continuidade quase natural dos processos de globalização, e aproveitando sua 

posição geográfica como detentora do maior aeroporto da América Latina, 

Guarulhos passa a adotar as prestações de serviços como maior impulsionador 

na geração de postos de trabalho e fonte de desenvolvimento econômico.  

Guarulhos concentrou-se na prospecção de grandes investidores das redes 

hoteleira inserindo um novo mercado já consolidado nas grandes metrópoles 

brasileiras, o que aqueceu os novos investimentos imobiliários como: centro de 

convenções interiorizado as próprias redes hoteleiras, flats entre outros. Tal 

expansão e especulação imobiliária teve como propósito, atrair um publico cada 
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vez maior que em grande percentual, turistas de negócios receptivos em 

acomodações locais, evitando trajetos mais longos à São Paulo. Todavia é lícito 

observar que apesar de uma influência positiva, e de aspecto econômico, o AISP 

trouxe disparidades econômicas/sociais acentuando ainda mais uma rugosidade 

institucional (ANTUNES, 2001).   

 

 

5.1.2. Características geoambientais da área de estudo. 

 

5.1.2.1. Clima 

Guarulhos situa-se na transição de duas zonas climáticas; Zona tropical e 

temperada que estão delimitadas pelo Trópico de Capricórnio. Tem como 

característica predominante durante quase dez meses o clima mesotérmico 

brando úmido, e um a dois meses secos. A temperatura média anual fica na casa 

dos 18ºC e 19ºC sendo que nos meses mais frios a média é de 15ºC e nos meses 

de verão a média pode chegar entre 23ºC e 24ºC, já o índice pluviométrico 

corresponde a 1250 e 1500 mm/ano. Segundo a classificação de Koppen, o clima 

de Guarulhos é definido como Cwb temperado quente (C), com época seca 

coincidente com inverno (w) e temperatura média do mês mais quente inferior a 

22º (b). Como característica básica o clima de Guarulhos pode ser descrito com 

verão chuvoso e inverno seco, recebendo influência das frentes frias antárticas e 

umidade provenientes do oceano Atlântico (ANDRADE et al., 2008,). 

 

5.1.2.2. Geomorfologia 

 Pode-se entender a Geomorfologia como uma vertente que está intrínseco 

à geologia, direciona e referencia os atributos do relevo e suas características. E 

dentro desta ciência que embasa o empirismo tem-se a amplitude, declividade, 

altitude e expressão superficial. 

 Guarulhos é caracterizado em sua formação geomorfológica, por três 

compartimentos sendo estes: planícies aluvionares de sedimentos quaternários, 

colinas sedimentares do período terciários e por fim morros e montanhas de 

rochas pré-cambrianas, conferindo assim uma boa diversidade nas características 

geomorfológicas do Município. 
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Na face norte suas feições são bem definidas por elevada declividade nas 

vertentes retilíneas, e face sul, por pequenas escarpas e cabeceiras de 

drenagens onde o relevo é mais brando e consequentemente a feições 

superficiais ficam mais Ressaltadas.  (Oliveira et al., 2009) 

 Outro ponto importante a se discorrer dentro da geomorfologia do 

Município de Guarulhos está no fato de que sua estrutura geológica reflete uma 

movimentação tectônica intensa dentro dos períodos com registro entre 1,6 

bilhões de anos (Mesoproterozóico) até cerca de 54 milhões de anos (Eoceno-

Oligoceno), (ANDRADE et al., 2008). 

 

5.1.2.3. Pedologia 

Quando se analisa os processos de uso e ocupação do solo, “ponto 

relevante desta dissertação”, e seus reflexos nas questões que englobam 

temperatura e umidade relativa do ar, Guarulhos dentro de suas características 

litológicas e pedológicas retratam um espaço geográfico que desde sua ocupação 

no início do século XVl, recebeu forte impacto na exploração de seus recursos 

naturais no que se refere ao uso do solo, sendo: a extração de ouro na região do 

Lavras, a retirada de argila para as olarias e também para o cultivo, este ultimo 

em menor escala pelas características pouco férteis do solo de Guarulhos. 

Citando brevemente os tipos de solos e suas principais formações, o solo 

predominante é o latossolo e é encontrado nas colinas com grande sedimentação 

originária do período terciário, secundariamente o argissolos, e nos relevos de 

montanha podemos também encontrar os neossolos e os cambissolos, sendo 

estes dois ultimo, caracterizados por serem solos rasos sobre rochas cristalinas 

que em épocas geológicas sofreram intensa metamorfização. Já no período do 

Quaternário a formação das planícies aluviais bem como as várzeas e os fundos 

de vale caracterizadas pelos depósitos sedimentares e solos orgânicos (gleissolo) 

foram base modeladora deste espaço geográfico (ANDRADE et al; 2008). 

 

5.2. Protótipo (M4FAW): Câmara receptora para o sensor DATALOGGER 

Como já mencionado anteriormente, a falta de disponibilidade de estações 

meteorológicas no Município de Guarulhos e a adoção do termohigrômetro, 

permitiu a utilização nos mesmos parâmetros climáticos a partir da calibração do 
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sensor com uma estação meteorológica automática no Parque Estadual da 

Cantareira, Núcleo Cabuçú, sendo instalado a 1.5 m da superfície. 

O Datalogger HT500 (Figura 2) é um instrumento digital, projetado para 

armazenar medidas de temperatura e umidade com alta precisão. Ele é resistente 

a água e poeira e possui grande capacidade de armazenamento de leituras. 

Através dele é possível definir os intervalos de medição, bem como a duração de 

armazenamento dos registros.  

 

 

Figura 2. DATALOGGER - modelo HT500. 

 

Para se produzir conteúdo relevante à pesquisa, e resultados embasados 

na realidade da área de estudo, dados coletados por meio de sensor de umidade 

relativa do ar e temperatura (DATALOGGER, Mod:HT500), foi utilizado como 

ferramenta no exercício da captura e aferições. As especificidades de elaboração 

do equipamento para poder deixar o DATALOGGER no campo, coletando dados, 

teve como parâmetros a esquematização apresentada na Figura 3, sendo esta 

disponibilizada neste documento para que, de forma objetiva e concisa possa 

representar graficamente os detalhes intrínsecos à sua elaboração e construção.  
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Figura 3. Representação esquemática do protótipo M4FAW. 

 

O sensor (DATALOGGER, Mod:HT500) foi acoplado a um equipamento 

construído de forma autoral conforme Figura 4 sendo denominado M4FAW. Uma 

vez que para poder representar oficialmente as coletas geradas pelo sensor, foi 

necessária que o mesmo tivesse condições básicas de acomodação, proteção e 

posicionamento vertical / estável, como a de uma estação meteorológica fixa, 

assim, tanto a construção do protótipo e calibração do sensor seguiu padrões 

legítimos e confiáveis para as coletas dos dados meteorológicos.   
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Figura 4. Protótipo M4FAW. 

 

 Como ilustrado na imagem abaixo, o processo de construção da Câmara 

receptora do M4FAW para acomodação do sensor, foi idealizada e construída no 

sentido de acomodar o mesmo, transportá-lo em vários pontos de medições das 

áreas de estudo, neste caso, o Município de Guarulhos, e acomoda-lo de formas 

estável em qualquer superfície de coleta, pois, o M4FAW auxilia como forma de 

abrigo e gera estabilidade uma vez que está fixado sob uma base de um tripé de 

uso fotográfico. 

 Todos os passos que levaram a idealização do protótipo nasceram em 

reunião supervisada no laboratório de geoprocessamento do centro de Pós 

Graduação UNIVERITAS-UNG, onde, a partir de uma série de possibilidades foi 

definido o modelo que usou materiais a base de Policloreto de Vinila (PVC), 

Poliestireno (ISOPOR) e Borracha, como indicado na Figura 5. 
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Figura 5. Elaboração e construção do Protótipo M4FAW: materiais (a); elaboração 
(b); finalização (c); e montagem (d). 
 
 Instalou-se o M4FAW no Parque Estadual da Cantareira- Núcleo Cabuçu 

(Guarulhos) onde o mesmo foi submetido a testes e calibração feita por meio do 

ajuste dos mínimos quadrados ou regressão linear, ao longo de 25 horas entre o 

termohigrômetro (1,5 m de altura) a partir da estação meteorológica padrão 

modelo Davis Vantage Pro2 (2 m de altura). O sensor de temperatura 

termohigrômetro modelo HT-500 foi acoplado no interior do protótipo e sustentado 

por um tripé de uso fotográfico que completou a funcionalidade do equipamento. 

O abrigo de proteção de poliestireno sendo composto por 6 camadas de 3mm de  

espessura e distancias entre aletas de 15cm assegurou a proteção e os 
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espaçamentos das aletas permitiu uma medida mais realista do ar exterior, e ao 

mesmo tempo, protegeu o sensor da radiação solar direta, chuva e turbulência do 

vento (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Fabricação e conferência (a); configuração e calibração do abrigo para o 

termohigrômetro portátil (b). 

 

O sensor foi instalado (fixado) dentro do M4FAW a uma altura de 1,50 m, 

altura baseada nos limites de 1,25 a 2 m, definidos de acordo com a metodologia 

descrita em Initial Guidance to Obtain Representative Meteorological 

Observations at Urban Sites – Canadá, Word Meteorological Organization (WMO) 

OKE, T. R. (2006). 

Uma vez finalizados os testes de calibração, o protótipo ficou no laboratório 

de Geoprocessamento, Figura 7, para ultimas verificações e assim se prosseguiu 

para o estagio seguinte; O inicio das aferições no Município de Guarulhos.   

 
 
Figura 7. Protótipo M4FAW Finalizado (Laboratório de Geoprocessamento UNG). 

A b 
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Os pontos escolhidos para a análise teve como critério a localização 

geográfica com seus fatores naturais e antrópicos e assim, panoramas distintos 

de temperaturas foram sendo catalogados e identificados, gerando dados para a 

elaboração do documento final. 

Para a formação do banco de dados espaciais, foram empregadas técnicas 

de geoprocessamento, tais como: análises multicritérios na elaboração da 

cartografia temática e investigativa, e, pautada em análises de imagens 

registradas por sensores orbitais, foram aplicadas técnicas de sensoriamento 

remoto.  

O banco de dados foi composto por uma base cartográfica, fotos aéreas e 

outros planos de informações temáticas, sistematizados em sistema de 

informações geográficas. Esta etapa do trabalho foi produzida com a utilização 

das seguintes ferramentas: 

a) Plano de informação dos mapeamentos da Reserva da Biosfera do Cinturão 

Verde da Cidade de São Paulo, produzido por Oliveira et al. (2009), escala 

1:100.000. 

c) Aplicativo de sistema de informações geográficas (QGis) versão 2.8.1        

padrão de licença livre (SHERMAN et al., 2015). 

d) Aplicativo Google Earth, disponível na web. 

e) Coletas de dados por Sensor Datalogger HT 500.  

 

5.3. Mapeamento  

Um dos propósitos desta pesquisa se refere à elaboração de mapas 

temáticos que contribuíram de maneira relevante aos resultados e conclusões da 

pesquisa. Estes mapas podem ser entendidos como um conjunto de imagens que 

sobrepostas possibilitam uma leitura de análise das relações climáticas do 

município de Guarulhos, quais foram as sensíveis alterações de temperatura e 

pluviosidade em relação ao uso e ocupação do solo por reflexo das ações 

antrópicas relativizando o ano de 2017. Assim, foi a elaborado um mapa de uso e 

ocupação do ano de 2017. 

As tecnologias de Geoprocessamento são consideradas hoje como 

ferramentas imprescindíveis para a pesquisa e entendimento do espaço 

geográfico. Acredita-se que essas tecnologias, já de uso consolidado por parte de 

profissionais que trabalham com o espaço, resgataram uma questão essencial 
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tanto para geógrafos como planejadores, à do tratamento do dado espacial, e a 

da valorização da informação geográfica, e, juntamente com esta questão, como 

fazer análise espacial, via tecnologia, que sirva para gerar informação nova e útil 

para o entendimento da complexidade do espaço contemporâneo. 

A modelagem cartográfica é definida por Tomlin (1990) como um processo 

constituído por operações algébricas que podem ser aplicadas sobre um conjunto 

de mapas organizados, segundo camadas de informações pertencentes a uma 

mesma delimitação de lugar. 

 

5.3.1. Mapa de uso e ocupação do solo de Guarulhos referente a 2017 

O mapeamento de uso e ocupação do solo foi elaborado através da técnica 

de classificação supervisionada, que utiliza algoritmos para determinar pixels 

característicos de determinada classe (JENSEN, 2005). Esta fase foi elaborada 

no programa ArcGIS, versão 10.3 (ESRI, 2011). Nesta etapa de fotointerpretação, 

os aspectos visuais dos objetos foram identificados e reconhecidos, considerando 

como características identificadoras: cor, textura, geometria (forma), tamanho, 

orientação e distribuição espacial. Segundo Tominaga et al. (2004; 2005), áreas 

urbanas podem ser analisadas em seu estágio de ocupação (nível de 

consolidação), mediante da atividade de fotointerpretação e reconhecimento dos 

objetos observados na crosta superficial da terra. 

Para esse processo foi utilizada uma imagem do sensor OLI (Landsat 8) de 

2 de julho de 2017 (órbita: 219; ponto: 76). As 16 amostras utilizadas na 

Classificação Supervisionada foram coletadas no aplicativo Google Earth, no 

formato Keyhole Markup Language (kml), que foi exportado para o formato 

shapefile (shp), no ArcGIS. A classificação foi executada na extensão Likelihood 

Classification (Spatial Analysis Tools/Multivariate) e à imagem resultante deste 

processo foi aplicado o filtro Majority Filter (Spatial Analysis Tools/Generalization) 

para a “limpeza” de pixels que possivelmente tenham sido classificados de forma 

equivocada. Por fim, compôs-se o mapa de uso e ocupação do solo de 

Guarulhos, para o ano de 2017, com a composição de bandas RGB432. 
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5.4  Características das Zonas Climaticas Locais de Guarulhos 

A classificação da cobertura da terra se deu através do mapeamento das 

Zonas Climaticas Locais de Guarulhos (ZCUGRU), que indicaram as áreas ou 

regiões homogêneas do município de Guarulhos de acordo com os tipos de 

cobertura da superfície, estrutura, material e atividade humana, que podem variar 

de centenas de metros a vários quilômetros na escala horizontal (STEWART & 

OKE, 2012; BECHTEL, et al., 2015). Estas características foram discriminadas 

visualmente, por meio de imagens de alta resolução espacial obtidas pelo software 

Google Earth Pro (GOOGLE, 2018). Tais características estão representadas com 

detalhe na Figura 8 e associadas a pontos registrados em fotografias de vários 

espaços geográficos que  exemplificam estas divisões. 

 

 
 

Figura 8. Tipos e definições de Zonas Climáticas Urbanas, ZCUs 1-10 e A-G 

(OKE, 2012). 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1. Uso e ocupação do solo em 2017 

Levando em consideração que a extensão da área de estudo é bem 

definida em suas características geológicas e litológicas, vários pontos onde 

foram realizadas as coletas de temperatura se assemelham em suas 

classificações de zonas climáticas locais, deste como exemplo de uso e 

ocupação, possibilitando criar assim, uma análise coletiva de vários pontos deste 

espaço geográfico, conforme sua classificação LCZ. 

  Pode-se entender que mesmo não homogêneas, o Município de 

Guarulhos apresenta áreas bem preservadas à Norte-Nordeste e Noroeste, 

ocupação populacional no Centro-Sul Leste, Oeste, Sudeste e Sudoeste, tendo 

nesta ocupação áreas mistas que compõe a classificação LCZ. 

Dentro desse principio de classificação, segue abaixo tabela dos pontos de 

coletas onde o sensor DATALOGGER HT500 acoplado ao protótipo M4FAW 

realizou o levantamento dos primeiros dados de temperatura de superfície e que 

mais tarde foram convertidos para temperatura do ar. 

O Quadro 1 apresenta a zona climática local, qualificação do ponto que 

recebeu o sensor para as devidas coletas, localização por bairros e, por fim, a 

localização geográfica. Tais informações são relevantes uma vez que, mais de um 

ponto de coleta se identifica com uma LCZ específica, e assim, quando nas 

discussões dos resultados, observações podem ser elucidadas dentro dos 

comparativos de análises.  

A ordem dos pontos de análise no quadro 1 respeitou a cronologia das 

coletas, sendo que as zona climática local em vários momentos se repetiram, e 

assim, estando no mesmo grupo da LCZ, as análises se fizeram de maneira 

coletiva. 
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CLASSE LCZ PONTO / COLETA BAIRRO 

Pavimento ou Rocha Guarucoop Cumbica 

Urbanização Baixa Compacta Residencial Jd. Irene 

Veg. Densa Fazendinha Tanque Grande 

Urbanização Baixa  Compacta Comercial Jd. Adriana 

Urbanização Alta Compacta UNG Centro Centro 

Urbanização Baixa Compacta Residencial Vila Rosalia 

Indústria Pesada UNG Dutra Vila Hermínia 

Veg. Herbácea Centro Terapêutico Morro Grande 

Urbanização Baixa Compacta Brasil Minas Ind. e Comércio Cidade Satélite 

Urbanização baixa larga UNG  Bom Sucesso Bom Sucesso 

Urbanização Baixa Espaçada Parq. Cecap/ Cond. Minas Gerais Cecap 
Quadro 1.  Identificação da Zona Climática Local dos pontos de análise. 

 

A Figura 9 apresenta o mapa de uso e ocupação do solo do Município de 

Guarulhos, relativo ao ano de 2017. Neste mapa se apresentam também a 

localização dos 14 pontos, onde foi instalado do sensor DATALOGGER, que 

coletou dados por 24 horas consecutivas em cada um dos pontos. A distribuição 

da área que cada classe de uso e ocupação do solo ocupa no Município de 

Guarulhos está quantificada na Tabela 1 e pode ser visualizada na Figura 10. 

 

CLASSE AREA (%) 
Corpo de água 0,96 
Indústria pesada 2,89 
Pavimento ou rocha 2,19 
Solo exposto 3,39 
Urbanização alta e compacta 4,68 
Urbanização baixa e larga 1,41 
Urbanização baixa e espaçada 1,56 
Urbanização baixa e compacta 19,40 
Urbanização média e compacta 1,78 
Vegetação densa 43,22 
Vegetação herbácea 18,52 

Tabela 1. Área das classes de uso e ocupação do solo do Município de Guarulhos 

(2017). 
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Figura 9. Mapa de uso e ocupação do solo de Guarulhos (2017). 
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Figura 10. Área ocupada pelas classes de uso e ocupação do solo do Município 

de Guarulhos (2017). 

 

6.2. Coleta de dados de temperatura 

 

Foram realizadas campanhas de trabalho de campo para instalação do 

Datalogger HT500 em treze pontos distribuídos pelo Município de Guarulhos, de 

maneira que em todas as classes de uso e ocupação do solo apresentadas no 

Quadro 1 foram feitas coletas de temperatura. Os dados coletados nos pontos 9 e 

10 não fizeram parte da análise devido à localização de onde eles foram 

instalados não representar o clima da região, pois tratam-se de ambientes 

fechados, sem circulação de ar. Assim, a análise foi realizada em 11 pontos, 

conforme Quadro 2. 
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LCZ                              PONTO / COLÉTA                         BAIRRO                            GPS 

Pavimento ou Rocha 01 Guarucoop (01) Cumbica 348594.83E 

7409026.71S 

Urbanização Baixa e 

Compacta 

 

02 Residencial 

 

(02) Jd. Irene 

 

344718.98E 

7408091.29S 

 

Veg. Densa 

 

03 Fazendinha 

 

(03) Tanque Grande 

 

350369.28E 

7414456.59S 

 

Urbanização Baixa e 

Compacta 

 

04 Comercial 

 

(04) Jd. Adriana 

 

344344.64E 

7408138.02S 

 

Urbanização Alta e 

Compacta 

 

05 UNG Centro 

 

(05) Centro 

 

343393.10E 

7403492.42S 

 

Urbanização Baixa e 

Compacta 

 

06 Residencial 

 

(06) Vila Rosalia 

 

341024.34E 

7406703.99S 

 

Indústria Pesada 

 

07 UNG Dutra 

 

(07) Vila Hermínia 

 

341679.80E 

7401004.00S 

 

         Veg. Herbácea 

 

    08 Centro Terapêutico 

 

 

    (08) Morro Grande 

 

 

359709.73E 

7423806.17S 

 

Urbanização Baixa e 

Compacta 

11 Brasil Minas Ind. e        

Comércio 

   (11) Cidade Satélite 351476.72E 

7403582.82S 

Urbanização baixa e larga 

 

12 UNG  Bom Sucesso 

 

(12) Bom Sucesso 

 

356884.16E 

7407801.76S 

 

Urbanização Baixa e 

Espaçada 

13 Parq. Cecap/ Cond. 

Minas Gerais 

(13) Cecap 347307.89E 

7405326.38S 

Quadro 2.  Identificação da Zona Climática Local dos pontos de análise-GPS 

 

 

 

 

 

 



    30 
 

6.2.1. Ponto 1 

O Ponto 1 está localizado no Bairro de Cumbica, sendo Iniciando sua 

análise a partir da instalação do M4FAW.(Figura 11), estando acoplado a este, o 

sensor de Datalogger HT500; A (figura 13) demonstra o gráfico com a informação 

temporal indicada pela linha vermelha de temperatura, sendo o mesmo descrito 

anteriormente neste documento. Instalado nas dependências do estacionamento 

da empresa de taxi (Guarucoop), entre os dias 23 e 24 de agosto de 2017, 

permanecendo sobre as variações atmosféricas locais, e tendo aferindo quatro 

leituras de análise iniciaram-se os procedimentos de coletas. A classificação da 

zona climática local (Figura 08) indica este primeiro ponto como (Pavimento ou 

Rocha) e que dentro da literatura acadêmica por (Stwart e Oke, 2012) retrata 

como Paisagem inexpressiva com superfície rochosa ou pavimentada, poucas ou 

nenhuma árvore. Função desta zona climática é deserto natural (rocha) ou 

transporte urbano conforme (Figuras 12a e Figura 12b), Rodovia Presidente Dutra 

Trecho de Guarulhos. 

 

                                      

            Figuras 11. Localização do Datalogger HT500 e suporte no Ponto 1.                  
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Figura 12a e 12b. Sudoeste, São Paulo Classificação LCZ- Zonas                                

Climáticas Urbanas, ZCUs (OKE 2012). 

 

Os números identificados pelo sensor em agosto de 2017 traduzem que: 

dentro das temperaturas mais elevadas, o índice ficou na casa dos 22,3ºC e para 

as temperaturas mais baixas, 13,7ºC. Todavia, boa parte da irradiação solar 

recebida dentro da área onde o sensor ficou instalado possibilitou que as 

temperaturas se mantivessem elevadas uma vez que sua superfície é de alta 

impermeabilização, refletindo o espectro solar e ao mesmo tempo, conservando a 

superfície aquecida no período vespertino, e mediante a proximidade das pistas 

do aeroporto onde o movimento de pousos e decolagens influencia na emanação 

de gás e calor favorecendo ainda mais as altas temperaturas em seu entorno. 

Os micro climas se dão de forma diferenciada em cada meio ambiente 

específico, e pertinente a este primeiro ponto de análise, que apesar de estar em 

uma área urbana, detém características próprias, por se tratar das dependências 

que abrangem o AISP, a mesma possui áreas abertas e descampadas e a troca 

de energia, relativo ao calor e URA se dão nas superfícies planas, já a 

configuração dos micro climas urbanos ocorrem em uma camada de larga 

espessura que se pode ter como altura aproximada as rugosidades urbanas, 

como, prédios e cobertura arbóreas sendo significativamente mais densa 

chamada de dossel urbano (UCL), (GRIMOND  e  OKE , 1999; ROTACH, 

1999; HARMAN,  2003). 

 

A B 
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 Figura 13. Gráfico originário do sensor DATALOGGER HT500 - Ponto 1. 

 

          Para se chegar aos resultados do ponto 01, o mapa de uso do solo 

referente a 2017 (Figura 9) foi utilizado para localização do ponto exato da 

classificação LCZ e consecutivamente aonde foi realizada a coleta.  

 As temperaturas de superfície aferidas pelo sensor foram importantes para 

se reconhecer as variações de temperatura em função do uso e ocupação do solo 

como já descrito anteriormente nesta conclusão e resultados. O espaço 

geográfico no que diz respeito a grandes transformações, parece neste momento 

pouco relevante, uma vez que as fotografias das imagens de satélite demonstram 

atividade pouco expressiva nas alterações antrópicas, porém, o movimento e 

circulação de automóveis dentro dos trajetos que levam até as dependências do 

aeroporto, e o intenso fluxo de voos se mantiveram ascendentes, refletindo maior 

possibilidade na elevação da temperatura a partir da emanação de gás e calor. 

Como se podem observar na figura 14 as projeções para os próximos sete 

anos convergem para um aumento significativo nas operações aeroportuárias 

podendo chegar a 600 milhões de aeronaves trafegando no AISP.  
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Figura 14. Demanda prevista do Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos. 

Fonte: Moser (2007). 

 

As Figuras 15 e 16 demonstram que não houve significativas alterações da 

paisagem quando se confrontam os anos de 2014 e 2017, todavia fornecem 

informações empíricas no processo de análise.  

 

 

Figura 15. Fonte: Google Earth (2017).  
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Figura 16. Fonte: Google Earth (2014). 

 

 Levantamentos do Instituto de Aviação Civil (IAC, 2005) revela que a região 

Sudeste do Brasil corresponde a maior demanda de movimento dos aeroportos 

do Brasil. Tal afirmação se dá a partir da correlação de fatores que estão ligados 

ao setor econômico do País correspondendo a 55% do movimento de 

passageiros em âmbito nacional. Destaca-se o Aeroporto Internacional de São 

Paulo Guarulhos (SBGR), onde somado as operações do Aeroporto Internacional 

do Galeão, corresponde mais de 90% dos voos internacionais destacando 

tamanha importância destes aeroportos. A tabela acima demostra através das 

projeções o aumento da demanda nos próximos sete anos uma vez que os 

estudos foram iniciados para uma prospecção em 2010 avançando até 2015.  

Neste caso, não se tem dados de 2017, porém indicam os números futuros em 

2025 dos 19 principais aeroportos do Brasil, em destaque os dados do SPGR. 

 É importante ressaltar que quando analisamos o Ponto 01 e 

correlacionamos com as questões aeroportuárias, não é possível deixar de sinalar 

que: O embarque de Passageiros corresponde em voos domésticos e 

internacionais a uma parcela entre voos de mais de 30 milhões de pessoas, 

sendo estimado um aumento de quase 90% para 2025, chegando a mais de 56 

milhões de passageiros dentro das operações de rotina. Sendo assim é passível 

correlacionar o transito de cargas e malas postais nos processos de aumento das 
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operações aéreas, que contribuem de forma ascendente à emissão de gás e 

calor, sendo esse os pontos sensíveis desta discussão de resultados.  

 No que se referem aos fatores climáticos, as correntes de ar incidem sobre 

as amplitudes térmicas da superfície, e através de movimentos de convecção 

entre o fluxo de ar sobre a interferência da rugosidade urbana em sentido 

horizontal e vertical, cria-se um comportamento distinto da temperatura de 

superfície nas variadas paisagens geográficas. Outro ponto são as distancias das 

barreiras antrópicas e também no que se refere ao tamanho, forma e quantidade.  

A Figura 17 demonstra que o grau de desenvolvimento dos lugares, podem 

alterar as temperaturas de superfície dependendo do grau de transformação que 

incide nas camadas de mistura, a partir de centímetros até centenas de metros do 

solo. Nas áreas rurais ou de grandes extensões de área e menor interferência da 

rugosidade antrópica como no caso do ponto um, a zona de mistura entre as 

correntes de ar se dão nas camadas do dossel urbano, já nos demais pontos de 

análises, as zonas de mistura podem estar na camada superficial mais próxima as 

rugosidades e/ou copa urbana (microescala), e que dependerá também da 

distância entre barreiras podendo alterar o sentido e velocidade do ar acelerando 

ou retardando sua passagem e concentração térmica (Oke, T.R., 1987).  
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Figura 17. Representação esquemática da Camada Limite Urbana (CLU), 

incluindo escalas e camadas verticais Fonte: Adaptado de Piringer et al. (2002). 

 

Os resultados apresentados dos pontos: 2, 4, 6, e 11 (Tabela 2) foram 

analisados de maneira coletiva por pertencerem às mesmas fisionomias 

geográficas conforme figura 8 correspondentes a LCZ Urbanização baixa e 

compacta. Os pontos ora em questão correspondem as seguintes localizações 

dentro do Município de Guarulhos: Pontos: 2 Jd. Irene, 4 Jd. Adriana, 6 Vila 

Rosália e 11 Cidade Satélite. 

 
 

Data 

 

Local 

 

ºC 2014 dia 

 

ºC 2017 dia 

 

≠ entre 2014 e 2017 dia 

 

ºC 2014  noite 

 

ºC 2017  noite 

 

≠ entre 2014 e 2017 noite 

25e26/08 02 25,9ºC 24,9ºC     1,0ºC> 17,4 ºC 14,2 ºC      3,2 ºC > 

28e29/08 04 25,0ºC 27,7ºC     2,7 ºC < 17,3 ºC 15,0 ºC      2,3 ºC > 
02ª04/09 06 25,6ºC 24,0ºC     1,6 ºC > 17,4 ºC 13,6 ºC      3,8 ºC > 

04ª06/10 11 26,0ºC 25,3ºC     0,7 ºC > 17,2 ºC 15,6 ºC      1,6 ºC > 

Tabela 2. Aferições dos anos de 2014 e 2017, LCZ baixa e compacta. 
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 Dentro da literatura Cientifica, a classificação da zona climática, 

Urbanização baixa e compacta corresponde a: mistura densa de construções de 

altura baixa (1 a 3 pavimentos); poucas ou nenhuma árvore; e superfície 

pavimentada na maior parte, construído com pedra, tijolo, azulejo ou concreto. As 

(figuras 18 a/b), correspondem à rua Dr. Arthur Bernardes- Jd. Santa Francisca 

Guarulhos, demonstram algumas dessas características fazendo referencia aos 

quatro pontos pertencentes a esta classificação, (2, 4, 6 e 11) ressaltando que as 

edificações são as rugosidades mais marcantes nesta LCZ, visto que a vegetação 

pode variar nas regiões, a partir de condições sócio econômicas e também pelo 

grau de investimentos Públicos (Stewart e Oke, 2012). 

 As temperaturas máximas e mínimas de cada ponto de aferição neste 

grupo denominado a partir de agora como A/UBC mostrou que o ambiente 

transformado incidiu sobre as variações térmicas e nos graus de elevação. Os 

resultados aqui expressos desta classificação mostra forte interação do meio ao 

qual esta localizada os pontos de coletas, uma vez que, o espaço esta na quase 

totalidade produzido e modificado pela ação do ser humano, com grande 

extensão de ruas e avenidas pavimentadas, e uso de materiais da construção civil 

como ferro e concreto, que detém alto poder na retenção de calor. Para se 

compreender de forma mais abrangente a questão do comportamento térmico nas 

edificações, é necessário se entender como se dá essa dinâmica das trocas 

térmicas entre os corpos, uma vez que para se possibilitar tal fenômeno, duas 

condições são necessárias. Temperatura diferente entre dois corpos, pois, 

enquanto um corpo que está frio e ganha temperatura, o outro está quente e 

perde temperatura.  

 O segundo fator é a radiação solar, que no caso especifico dos resultados 

obtidos nos pontos analisados, estão sob frequente irradiação. A radiação é um 

meio para se possibilitar a troca de calor entre dois corpos independentes da 

distância que possa existir entre eles. É a capacidade da absorção 

eletromagnética que uma vez retida é armazenada como energia térmica, sendo 

possível emiti-la sem a necessidade de um meio especifico para sua propagação 

(FROTA, 2003). 

 Processos de intensa urbanização desordenada se tornam comum quando 

uma grande parcela da população sem perspectivas sócio/econômico se 

deslocam para as áreas mais afastadas dos grandes centros, vindos de setores 



    38 
 

desagregados e periféricos. Apropriam-se do espaço e segmentam uma nova 

forma de reconhecimento e identidade social no espaço geográfico. Em 

Presidente Prudente um programa habitacional que tem, dentro das 

características básicas de edificação, a construção de pequeno porte com baixa 

ou inexistente infraestrutura. Iniciou-se a partir daí, um processo de 

(desfavelamento) de áreas irregulares consideradas favelas (MARACCI,1999).  

 As características dos mencionados pontos indicam algumas causas pelas 

quais as temperaturas aferidas pelo sensor, sofreram interferências térmicas. Não 

é certo, porém, correlacionar que essa interferência ocorreu em todos os pontos 

de análise que de alguma forma possam gerar aferições incompatíveis.   

 

6.2.2. Ponto 2 

  Permanecendo dias 25 e 26 de agosto de 2017, as coletas foram 

realizadas pelo sensor DATALOGGER HT500 em um espaço de superfície 

revestida de piso cerâmico conforme (Figura 19) em pavimento superior ao nível 

da rua com boa ventilação e irradiação solar constante. As temperaturas foram 

registradas estando dentro dos parâmetros esperados demonstrando que, apesar 

da E.M (estação móvel) não estar fixa em um espaço sem revestimento 

superficial e nem barreiras antrópicas, as temperaturas se mantiveram mais 

baixas em relação a 2014. O gráfico de temperatura (linha Vermelha) mostrou 

que, houve queda de temperatura mais expressiva durante o período noite, sendo 

verificado até 3,0°C mais baixos em 2014. 

 As definições de Oke, 1987; vem ao encontro da analise do grupo A/UBC, 

pois define que: Quando se analisa níveis de temperatura, é correto pensar que 

as causas que interferem os resultados são complexas, uma vez que, a 

rugosidade urbana traduz resultados diferentes em diferentes escalas, tendo 

alguns pontos destacados que contribuem a essas oscilações. 

• modificações no balanço radioativo devido à geometria urbana, aos materiais de 

construção e às cores predominantes. 

• emissão de calor de origem antrópica. 

• acumulação diurna de calor nos edifícios e materiais de construção, o qual é 

liberado durante a noite. 

• modificações na composição da atmosfera urbana. 

• redução da velocidade média do vento, devido às rugosidades. 



    39 
 

•redução da evapotranspiração, devido à escassez de vegetação e ao predomínio 

de superfícies impermeabilizadas.  

 As colocações de (Oke 1987) não serão mais citadas na sequencia dos 

resultados dos pontos do grupo A/UBC por se tratarem de feições e rugosidades 

equivalentes.                                                                                                                             

 Nos próximos pontos analisados, e exemplificados pela Figura 18, 

comparativamente são espaços geográficos transformados e ocupados por um 

tipo comum de edificações e que em boa parte estão relacionadas a áreas 

residenciais/comerciais e pertencentes às aglomerações urbanas. São 

edificações de baixos pavimentos que normalmente não cumprem um papel de 

dispersores das altas temperaturas nem intensificam as correntes de ar, estas 

edificações aumentam a rugosidade da paisagem e interfere na qualidade de vida 

de seus moradores. Tal colocação tem base de sustentação amparado na tese de 

Doutorado de (DUMKE 2007), que, estudou o aglomerado urbano da Região 

Metropolitana de Curitiba como exemplo de uma Cidade que, apesar de toda sua 

logística urbana com características de uma região organizada, tem na 

intensificação dos espaços ocupado forte aglomeração urbana que resulta em um 

espaço estratificado onde seus moradores sentem o clima de maneira distinta. 

 

            

Figura 18. Classificação LCZ- Zonas Climáticas Urbanas, ZCUs (OKE 2012).                                                                                   

 

 

A B 
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Figura 19. Ponto 2 - Gráfico Sensor Datalogger (a), Imagem de Google Earth 

2016 (b) e Local da instalação (c). 
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6.2.3. Ponto 4 

   Dentro das coletas que foram registradas no ponto 4 conforme identificado 

na Figura 20d, onde a estação móvel permaneceu para as coletas, é de superfície 

impermeabilizada revestida em piso cerâmico, observa-se aumento de 

temperatura na aferição do período dia,  indicando 2,7ºC (Figura 20a) em relação 

ao mesmo período de 2014. Estas aferições foram realizadas em 28 e 29 de 

agosto de 2017.  

   É provável que, a causa para esta pontual elevação das temperaturas 

esteja relacionado ao local que o sensor foi instalado, sendo vários os fatores que 

corroborarão para a citada alteração como: 

- Superfície totalmente impermeável, Figura 20d. 

- Altura dos muros da edificação acima da altura do sensor, Figura 20c. 

- Alta irradiação solar por quase todo o período do dia. 

- Retenção das altas temperaturas nas estruturas de concreto, metais e no 

aprisionamento do ar quente dificultando o processo de convecção, figura 20c. 

 

 No ponto 4 a estrutura dos muros que cercam todo o espaço e o portão 

fechado em chapa de aço dificulta o movimento e entrada de ar, sendo assim, o 

processo de convecção que acontece quando há um aumento da velocidade do 

vento e quando há diferentes temperaturas da superfície possibilitando uma 

mudança de temperatura dos elementos se torna pouco expressiva no caso do 

ponto 4 (Gartland, 2010). Estes elementos foram influenciadores sensíveis para a 

elevação da temperatura no período dia, conforme as definições de (Oke, 1987). 

    Já no período noturno, as temperaturas foram de encontro às estimativas 

que indicaram 2014 como um ano mais quente, visto que, 2014 registrou uma alta 

de 2,3ºC mais quente que o mesmo período de 2017. Neste caso as influências 

supracitadas anteriormente não causaram nenhuma alteração nos parâmetros, 

pois, a temperatura acumulada durante o dia é perdida com a chegada da noite, 

porém diferentemente das áreas rurais. Não há propriamente um fenômeno de 

inversão térmica, pois o ar quente fica preso na altura do dossel urbano onde está 

à zona de mistura do ar, aproximadamente 200m da superfície que, 

gradativamente vai sendo resfriado assumindo um novo padrão termal. No ponto 

4 a estrutura dos muros que cercam todo o espaço e o portão fechado em chapa 



    42 
 

de aço restringiu a entrada de ar com temperaturas mais brandas e assim, o 

processo de convecção se tornou dificultado (Gartland, 2010). 

 

 

Figura 20. Ponto 04 - Gráfico Sensor Datalogger (a), Imagem de Satélite Google 

Earth 2016 (b), Local da instalação visão externa (c) e Local da instalação visão 

interna (d). 

 

A 

B 

C 
D 
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6.2.4. Ponto 6 

Localizado sobre base de um telhado residencial o sensor foi instalado no 

dia 02, permanecendo até 04 de novembro de 2018. Por ter sido fixado sobre um 

telhado conforme indica à Figura 21c, a irradiação solar foi constante e também 

as possibilidades de resfriamento por estar totalmente em um espaço aberto sem 

nenhuma barreira antrópica em proximidade. 

 

Figura 21. Ponto 06- Gráfico Sensor Datalogger (a), Imagem de Satélite Google Earth 

2017 (b), Local da instalação (c). 

 

Alusivo aos resultados do ponto 6 e de acordo com Peralta (2006), as 

telhas cerâmicas desenvolvem um comportamento térmico pelo qual a incidência 

solar quando irradiada por um longo período do dia, faz com que o material 

cerâmico mantenha-se em altas temperaturas visto ser este um isolante térmico 

de alta emissividade e refletância inferior a 40%. A refletância depende da 

irradiação incidente, e, a energia absorvida ou refletida, do comprimento de onda. 

A 

B C 
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 Cada tipo de material traduz uma forma de absorver ou refletir a irradiação 

solar, no caso da telha cerâmica, por ser um material opaco e sua cor ter 

refletância inferior a 40%, (Figura 21) são indicados como materiais que mais 

absorvem energia térmica. Sendo a telha opaca, ela absorve uma quantidade de 

energia (ondas curtas) e outra parte é refletida, porém, mesmo a energia 

absorvida novamente é irradiada em forma de ondas longas (Givoni 1981). 

       

 

Figura 22. Representação das trocas de calor de um telhado. Fonte: Akutsu 

(2003) apud Peralta (2006). 

  

 Durante a noite há um resfriamento radioativo em noites de céu limpo, 

fazendo com que as temperaturas da superfície do telhado possam estar mais 

baixas que a temperatura do ar, sendo assim, a proximidade do sensor com o 

telhado cerâmico, que por sua vez tem características de alta absortância, se 

torna relevantes nas confrontações da diferença de temperatura do Ponto 6 no 

período da noite (Peralta 2006).  

 

6.2.5. Ponto 11 

 Ultimo ponto de análise da classificação LCZ baixa e compacta, o Ponto 11 

localizado a extremo sul do município de Guarulhos, está sobre forte influência e 

pertencente a uma área que tem em seu entorno, várias influências climáticas 

locais. Sua classificação é endossada pelo mapa de uso e ocupação do solo por 
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baixa e compacta (Figura 9) que em sua elaboração, seguiu fielmente os 

parâmetros aos quais foram sugeridos. 

O ponto 11 foi escolhido por alguns motivos que podem ser entendidos 

como: face sul do Município de Guarulhos a qual é uma região intensamente 

ocupada por grandes indústrias, todavia, em suas características geográficas há 

uma mescla paisagística que se funde entre áreas com extensa 

impermeabilização de solo, vegetação arbórea, Vegetação densa, corpo d’agua, 

urbanização alta, compacta, baixa compacta e indústria pesada, ou seja, em uma 

extensão relativamente pequena em metros, muitas paisagens se misturam de 

acordo com as classificações de zonas climáticas, e cada uma delas corrobora de 

alguma forma às alterações nos limites da subcapa de rugosidade da 

microescala. 

O ponto 11 é uma área miscigenada por edificações térreas, espaçadas, 

outras de mais de dois pavimentos; também recebe influência das áreas que 

emanam vapores e poluentes por dutos industriais. Estes aspectos são sensíveis 

ao aquecimento quando se analisa o conjunto de fatores antrópicos, contudo, a 

pouco mais de 1.200m do ponto 11 está o Rio Tiete, um afluente expressivo que 

atravessa parte do município, e a 2.000m o Parque ecológico do Tietê, uma 

reserva de mata densa o que pode influenciar positivamente no abrandamento 

das altas temperaturas (Figura 23). 
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Figura 23. Extensão do ponto 11 até o Rio Tietê e Parque Ecológico do Tietê 

Imagem de Satélite Google Earth 2017.   

 

 

A circulação das massas de ar são fatores importantes para os resultados 

do ponto 11, pois, as propriedades de seu entorno leva crer, que, esta área está 

sujeita as elevações térmicas antrópicas e baixas temperaturas com grande 

umidade relativa do ar, tal resfriamento se dá a partir das influências provenientes 

do Rio Tietê e Parque Ecológico do Tietê (Figura 23). 
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Figura 24. Ponto 11- Gráfico Sensor Datalogger (a), Imagem de Satélite Google 

Earth 2017 (b), Imagem de Satélite Google Earth (c) e Local da instalação (d). 

 

Quando analisado as possibilidades do ponto 11 receber influência dos 

corpos d’água urbanos, baseia-se sobre uma ótica de que, a evaporação que 

acontece dentro destas áreas aquáticas que são normalmente abertas e livres de 

rugosidades, o que favorecem a formação de zonas de ventilação e dispersão de 

poluentes presentes na atmosfera, produzindo menores amplitudes térmicas, e 

assim, renova com mais intensidade o ar urbano que no caso do ponto 11 se 

localiza em um espaço geográfico com forte pressão antrópica (MASIERO et 

al.,2013). 

Em relação às correntes de ar na mesoescala, o ponto 11 está sobre forte 

influência da continentalidade e maritimidade sendo exposto por conflitos de 

massas de ar oriundo a posição geográfica intertropical e frentes polares do sul, 

sendo essas as características climáticas naturais do Município de Guarulhos.    

(Nunes et al., 2009). 
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6.2.6. Ponto 3 

Classificado como vegetação densa, o ponto 03 corresponde a uma 

localização entre áreas mais preservadas de vegetação nativa, resiliente e 

urbanização local espaçadas em pequenas edificações não muito desenvolvidas, 

miscigenando o ambiente natural preservado de característica rural. A figura 

(Figura 25) localiza-se na face oeste da serra da Cantareira pelo ponto de 

visagem que está localizado na Av. Benjamin Harris Hunicutt no primeiro ponto 

das obras (Rodoanel Norte), reforça de maneira empírica os condicionantes que 

traduzem esta Divisão de Zona Climática (LCZ), mata densa, intrínsecas as 

classificações dispostas em Oke (2012).  

 

           

Figura 25. Classificação LCZ- Zonas Climáticas Urbanas, ZCUs (OKE 2012).  

 

Esta LCZ pode ser descrita como: Paisagem densamente arborizada com 

árvores decíduas e/ou sempre verdes. Superfície permeável na maior parte 

(plantas baixas). Função da zona é floresta natural, cultivação de árvores ou 

parque urbano, (Simões, 2017). 

Quando instalado o sensor devidamente acoplado no M4FAW nas 

dependências da propriedade particular denominado Fazendinha, já nos primeiros 

momentos verificou-se que o ambiente era propício a uma coleta que 

sensivelmente iria indicar uma elevada umidade relativa do ar, bem como quedas 

acentuadas nos níveis de temperatura; e assim foram constatados pelas 

aferições. Datado o inicio das coletas em 26 de agosto, com finalização em 28 de 

agosto de 2017, o sensor foi posicionado em uma superfície de cobertura natural 

apesar de antropizada devido o manejo do solo perante as atividades que ali são 

exercidas ligadas ao entretenimento. 
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Apesar de estar em uma área aberta, e sem barreiras artificiais próximas 

que poderiam causar interferências na velocidade do vento ou irradiação solar, o 

ponto 03 está sobre forte influência de sua rugosidade natural (elevadas copas de 

árvores) característico da LCZ em que está inserido. Sob o mesmo ponto de vista, 

essas barreiras naturais e a topografia do relevo mais acentuado em relação ao 

seu entorno, favorece a concentração de áreas mais úmidas e temperaturas mais 

amenas como visível na (Figura 26), gráfico gerado pela estação móvel, resultado 

das aferições realizadas. 

 

 

Figura 26. Ponto 03-  Gráfico Sensor Datalogger (a) Imagem de Satélite Google 

Earth 2017 (b), e Local da instalação (c). 

 

O ponto 3 como já comentado anteriormente está sobre influência das 

rugosidades naturais, e para expressar uma análise que contemple esses 

influenciadores, foi prudente levar em consideração que os dados levantados 

como médias climáticas do ano de 2014, estão sob uma análise conjunta de todos 

os meses do ano, de tal modo que, para este ponto, os números levantados de 

temperatura tanto para o dia como para o período da noite foi comparado com 

aferições individuais mediante a estação do ano ao qual se fez os levantamentos 



    50 
 

com a estação móvel (Inverno período Noite e Dia). Temperaturas registradas em 

2017 foram: 20,5 ºC durante o dia, e 10,5 ºC durante à noite. 

 Pertencente a APA (Área de Preservação Ambiental) Cabuçú/Tanque 

Grande, o ponto 3 está localizado na denominada Mata Atlântica, sendo esta, a 

reserva da biosfera do cinturão verde da cidade de São Paulo (RBCV), por 

consequência, está sobre uma ótica maior na preservação e fiscalização de 

órgãos ambientais a aqueles que fazem o uso terra, (Andrade 2009). 

 Instituída sob Lei Municipal Nº 6253, a Apa, Cabuçú/ Tanque Grande é 

uma unidade de preservação de uso sustentável (Guarulhos, 2007), e que tem 

elevado grau de importância por compor uma faixa de mata atlântica que está em 

grande proximidade de um dos maiores aglomerados urbanos de País, e também, 

por estar ligada ao Parque Estadual da Cantareira e formar uma das maiores 

APAS urbanas do mundo, (Andrade 2009). 

 Os números do ponto 3 indicaram que as temperaturas do período do dia 

no ano de 2014 se mantiveram nos mesmos patamares das temperaturas de 

2107, não obstante, as  aferições da noite mostraram  que as temperaturas de 

2014 se mantiveram em grande elevação em relação a 2017, com diferença de 

4,8ºC, resultado este a fatores intrínsecos à dinâmica da paisagem.   

 Relativo ao clima mais específico do ponto 3 e não apenas considerando o 

clima do município de Guarulhos como Mesotérmico Brando que está diretamente 

ligado a posição latitudinal do trópico de Capricórnio como relata (NIMER 1989),  

as características do relevo, e da altitude podem ser considerados pontos que 

influenciam os panoramas climáticos do ponto 3, sendo estes; O Clima Tropical 

Úmido de altitude do Planalto Paulistano devido a formação de morros baixos, 

morrotes, colinas e planícies fluviais; Clima Tropical Úmido da Serra da 

Cantareira/ Jaraguá que por sua altitude vária de 800 à 1200 favorecendo o clima 

mais abrandado segundo  Tarifa; Armani (2001). 

 Pesquisa voltada a um estudo detalhado da temperatura do ar realizada no 

Pantanal do Mato Grosso do Sul MS, na Reserva Particular do Patrimônio 

Nacional (RPPN) SESC Pantanal, indicou que mata densa e mata com acuri, 

representam dentro das estruturas de vegetação características basais 

semelhantes, ou seja, as coberturas por metro quadrado foram similares entre os 

dois tipos de folhagens. Utilizando Datalogger como equipamento de aferição de 

temperatura e URA, verificou-se o comportamento das variações climáticas locais, 
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e a partir dos procedimentos de cinco regressões lineares se estabeleceu as 

amplitudes térmicas dos micro climas, entre eles; as de matas densas e as das 

matas com acuri. Como resultado verificou-se que as matas de acuri e densas 

desenvolveram temperaturas semelhantes, (Holfmann 2008).  

 O ponto 3 pertencentes a LCZ mata densa tem como indicador às baixas 

temperaturas, a pouca penetração do vento e da irradiação solar sendo pouco 

expressiva na superfície do solo permanecendo úmido e fresco, (GEIGER 1965, 

apude Xia, y.et al., 1999). Há uma inversão térmica no período da noite. É 

possível afirmar que a partir da elevada umidade relativa que chegou ao ponto 3 a 

96% durante a noite atrelada ao efeito da inversão térmica, correlacionar que: 

quanto mais abundante a vegetação arbórea, maior seu efeito de atenuação das 

altas temperaturas durante o dia e que a noite apesar de baixas temperaturas, o 

aprisionamento do ar quente o diferencia de outros micro climas pertencentes às 

LCZs.    

 

6.2.7. Ponto 5 

Urbanização Alta Compacta; Esta é uma classificação climática local que 

se refere diretamente a atributos de forte urbanização e intensa atividade 

antrópica. Localizado na porção central do município, e adentro das dependências 

da universidade de Guarulhos, (Figura 27)  este ponto caracteriza-se como um 

espaço altamente impermeabilizado e com proximidade de várias construções 

que exercem um papel modelador da temperatura da superfície, uma vez que, os 

materiais de construções que estão em seu entorno, (ponto 5), retardam ou 

aceleram a refletância solar pelas edificações como apartamentos de elevada 

altura, incidindo diretamente nos resultados, bem como, a circulação das 

correntes de vento que mudam seu curso natural devido às rugosidades 

paisagísticas.   

A permanência da estação móvel foi acomodada sobre uma superfície não 

impermeabilizada, e assim, observou-se o comportamento das amplitudes e 

exiguidades térmicas associado à classificação LCZ e especificidades  

demostrado na figura 08 por Oke, T.R., (1987).    

Estando o ponto 5 em uma posição onde o movimento aparente do sol 

nascente leste e poente Oeste, promoveram radiação permanente sobre a 

estação móvel, os números de aferições indicaram temperaturas mais acentuadas 
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decorrentes a coleta do dia 30/08/17 com médias no período do dia em torno dos 

27,7ºC, o ano de 2014 registrou no mesmo período do dia, temperaturas  na casa 

dos 24,3ºC. Já no período da noite, as temperaturas no ano de 2017 registraram 

18,5ºC, e respectivamente em 2014, 16,2ºC. (figura 27a) 

 Uma das condições favoráveis para as temperaturas de 2017, se dão em 

parte, devido ao solo ser recoberto por grama que em tese corroboraria para uma 

temperatura de superfície mais amena devido à capacidade de resfriamento por 

parte da superfície gramada (Figura 27d)  como em pesquisa realizada por 

Vecchia (2005), que comparou temperaturas internas a partir da instalação de 

uma CLV (cobertura verde leve) nas dependências do campus da USP em São 

Carlos, verificando que: as temperaturas internas de superfície apresentaram 

indicadores menores em 2,1ºC do que as máximas registradas das temperaturas 

do ar, sendo: 26,7ºC da temperatura de superfície interna e 28,8ºC de 

temperatura máxima do ar, melhorando consideravelmente o conforto térmico. 

 Nota-se que a cobertura verde é favorável à redução das altas 

temperaturas, porém no caso do ponto 5, a metragem da superfície gramada de 

pequena extensão não foi capaz de reter tamanha irradiação do espectro solar 

incidente, e as amplitudes térmicas registradas pelo sensor Data Logger não 

foram influenciadas. 

Outro ponto a se discorrer está ligado a fisiografia do entorno, pois o ponto 

5 tem a norte e nordeste uma elevada barreira antrópica que faz parte das 

edificações do Campus Univeritas / Universidade de Guarulhos em terreno 

íngreme, a leste, oeste e sul, construções alta compacta, conforme classificações 

LCZ. 

Quando analisados os pontos de analises, é perceptível que cada qual 

obedece a padrões geográficos distintos, porém as características fisiografias 

estão relacionadas de forma direta com as atividades do ser humano sobre uma 

ótica modeladora da superfície, e assim, os padrões de comportamento termal 

serão intensificados ou retardados como no ponto 5 que é sustentado dentro da 

metodologia das zonas climáticas urbanas de OKE (2012) no que refere-se 

mistura densa de prédios altos até dezenas de lojas poucas ou nenhuma árvore 

Superfície pavimentada na maior parte construído com concreto, aço, pedra e 

vidro, localizada na rua Luzia Balzani, Vl. Moreira, Guarulhos (Simões, 2017). 
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O panorama descrito do entorno desta LCZ em relação ao ponto 5, se 

localizam em distâncias que variam de partir de 70 a 200 m, exceto as 

dependências do Campus que estão a 30mt, conforme (Figura 27b) e o prédio k 

reconhecidamente a edificação com maior proximidade da estação móvel, há não 

mais de 4m. 

Figura 27. Ponto 05- Gráfico Sensor Datalogger (a) Imagem de                    

Satélite Google Earth (b), Local da instalação (c e d). 

 

Segundo Mendonça et al (2007) em subdivisão de capitulo 1.4.1 intitulado 

Escalas Espaciais do Clima, descreve os conceitos do micro clima como um dos 

mais imprecisos da conjectura climática, haja vista que, a ocupação antrópica e 

toda e qualquer rugosidade da paisagem, alteram o fluxo e a velocidade do vento 

revelando  dados locais de apenas dezenas ou até algumas centenas de metros, 

fato esse que reforça a necessidade de se avaliar as amplitudes térmicas com 

largo ponto de vista atmosférico.   

No caso do ponto 5, vários são os indicadores que incidiram sobre as 

máximas e mínimas do ano de 2017 como, por exemplo: o albedo dos materiais, 

reflexividade da energia solar, constituição física e cor dos materiais que 

A 

B C D 
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exerceram maior ou menor grau de reflexividade, calor antropogênico, entre 

outros (Teza e Baptista, 2004)  

A temperatura aferida no ponto 5 no período do dia registrou temperatura 

de 27,7ºC às 14h18min, sendo que, contrariando as estimativas de 2014, 

sobretudo pelo excedente de radiação solar que tem angulação máxima de 

radiância as 12:00, a máxima da temperatura do ar se deu as 14h:00min, período 

este de 2 horas necessárias ao processamento dos fluxos de energia, ou seja, 

independente da posição natural do sol as 12:00 com radiação total, os sensor de 

temperatura não teria  registrado a máxima energia recebida sem a defasagem de 

tempo  (Mendonça et al 2007). 

No que se refere às temperaturas da noite, em 2017 o ponto 5 apresentou 

elevação de 2,3ºC mais quente em relação a 2014. Tais números refletem as 

indicadas no período da manha que também se mantiveram mais quentes em 

2017. O ganho de temperatura pela superfície se dá a partir do amanhecer, onde, 

a energia emitida pelo sol é armazenada, porém, durante o decorrer do dia e a 

chegada da noite, há uma dissipação dessa energia que por perda solo/ar as 

temperaturas diminuem severamente, permanecendo apenas uma pequena 

energia acumulada no solo estabelecendo novas temperaturas mínimas ao 

amanhecer do dia posterior, conforme afirma Mendonça et al. (2007).        

  

 6.2.8. Ponto 7 

Dentro das chamadas cidades industrializadas, faz parte do cenário das 

paisagens urbana, aquela que em nossa dissertação está classificada como 

indústria pesada. Sendo Guarulhos uma cidade pela qual grande parte de seu 

desenvolvimento foi impulsionada pela indústria, e de fato foi à base de sua 

formação, esta LCZ nos remete pensar em uma área densamente cercada por 

indústrias, galpões, e todo tipo de dutos indústrias eliminando toneladas de 

material poluente na atmosfera; Segundo (OKE 2012), a classificação de zona 

climática pertencente ao ponto 7 (Indústria Pesada), é definida a partir das suas 

especificidades como sendo, estruturas industriais de baixa a média elevação, 

(torres, tanques, empilhamentos), poucas ou nenhuma árvore, sendo sua 

superfície pavimentada ou de chão batido na maior parte, construído com metal e 

concreto (Simões, 2017), conforme (Figura 28) 
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Figura 28. Classificação LCZ- Zonas Climáticas Urbanas – Indústria Pesada, 

ZCUs (OKE 2012). 

 

  De certa forma não está errado, pois este complexo mecanismo urbano 

mistura uma diversificada rugosidade no espaço geográfico, detalhes pelo qual o 

conjunto do material (edificações, galpões, impermeabilização do solo) com o 

imaterial, (dinâmica local, emissão de gases e calor, reflectância, absorção e 

emissão do espectro eletro magnético), dinamiza ou retardam as elevações de 

temperatura, além da localização da coleta dos dados conforme (Figuras 29 b,c).  
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Figura 29. Ponto 07- Gráfico Sensor Datalogger (a) Imagem de                    

Satélite Google Earth 2017 (b), Local da instalação (c) Distância do ponto 7 até 

Rodovia Presidente Dutra (d). 

 Quando analisado o ponto 7, verificam-se algumas particularidades 

provenientes a rugosidade, seus efeitos, e que estão diretamente ligadas a sua 

zona climática, sendo estas, relevantes para as considerações aqui explanadas. 

 Localizado a sudoeste da cidade de Guarulhos, o ponto 7 está a 100 

metros da Rodovia Presidente Dutra (BR116), dentro do trecho ainda pertencente 

a Guarulhos. Recebe influência dos deslocamentos das correntes de vento 

produzidas pelo elevado numero de veículos que trafegam na rodovia, um 

excedente de ventilação, que em estudos relacionados à produção de energia a 

partir do deslocamento do vento, produzido pelo movimento dos automóveis; 

Tema este já fomentado por pesquisadores na busca de inovações em matrizes 

energéticas renováveis. 

 A lógica da produção de energia elétrica se dá em princípio pelas turbinas 

instaladas em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Nesta proposta de 

análise interessa o fundamento da produção mecânica das correntes de vento, 

que é produzida a partir do trafego intenso destacando os caminhões, que em 

tese deslocam uma grande massa de ar, e, portanto, relaciona-se com o ponto 7 

que está a menos de 90 metros da rodovia Dutra, Ferreira et, al (2012); 

Entretanto, o local onde o M4FAW permaneceu durante suas aferições serviram 

como barreiras de proteção paras correntes de vento e que influenciaram  

diretamente nas condições microclimáticas relativas ao ano de 2017. 

 As influências atmosféricas e do esquema das escalas climáticas descritas 

em Oke, T.R (1987) (figura 32), cumpriram seu papel na dinâmica termal do ponto 

7, destacando as edificações que afunilaram a passagem de ar propiciando maior 

concentração térmica como indicado no gráfico extraído do sensor (figura 29a) 

que registrou as maiores médias em 25,8ºC, temperatura já calibrada, para o ano 

de 2017 e igualmente 25,8ºC no ano de 2014, já as mínimas permaneceram em 

17,4ºC em 2017 e 17,5ºC, respectivamente no ano de 2014. 

Esta análise fortalece a teorização de que aprisionamento do ar mais 

quente por um período prolongado do dia mantém as temperaturas noturnas mais 

elevadas por consequência da falta de circulação de ar dentro do micro clima 

local. (GARTLAND, 2010). 
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6.2.9. Ponto 8  

Localizado no estremo Nordeste do Município de Guarulhos, o ponto oito 

caracteriza-se por ser uma região afastada do centro urbano e dos principais 

bairros adjacentes que são compostos em grande parte por estruturas antrópicas, 

e que influenciam nas temperaturas de superfície. Nominado como Vegetação 

Herbácea/Arbustiva, essa paisagem geográfica tem características relevantes no 

contexto da análise do ponto 8, uma vez que, apesar de estar localizado no 

extremo nordeste da cidade ,onde a vegetação primordial é densa, pequenas 

intervenções humanas descaracterizam o meio criando um novo panorama, que 

transcende apenas o aspecto visual, mas mudam a dinâmica do micro clima local, 

A Figura 30 a/b que ao contrário da localização do ponto 8, está localizado na 

Estrada do Elenco, Parque Mikail II, Guarulhos, região densamente povoada e 

antropizada, aponta como este tipo de vegetação estando sobre vasta superfície 

do município. 

A Figura 30 define esta zona climática, onde tem-se: Paisagem levemente 

arborizada com árvores decíduas e/ou sempre verdes, superfície permeável na 

maior parte (plantas baixas). Função da zona é floresta natural, cultivação de 

árvores ou parque urbano (OKE 2012 APUD SIMÕES, 2017). 

 

Vegetação Herbácea/ Arbustiva 

                       

Figura 30. Classificação LCZ- Zonas Climáticas Urbanas - Vegetação Herbácea/ 

Arbustiva (OKE 2012). 

 

Sendo assim, partindo para os indicadores, temos no ponto oito os 

registros do ano de 2014 bem como os de 2017 que apontam possíveis razões de 
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resfriamento ou aquecimento das temperaturas de superfície a partir do uso da 

terra e seus efeitos, bem como, ações da atmosfera em detrimento ao cenário 

natural do ambiente.   

Nominado por Morro Grande, este ponto geográfico o qual foi objeto das 

pesquisas aqui representado pelo ponto 8, (Figura 31) faz parte de uma 

macrozona de preservação ambiental do município de Guarulhos com grandes 

propriedades rurais sendo que dos 190 km² de área total; participação em 

52,13km² representados em 16,33% em campos, 2,26% de reflorestamento, 

1,35% áreas de cultivo e 2,2% de chácaras e edificações rurais. Tais números 

projetam uma região minimamente alterada pelas ações do homem, e nos 

percentuais de 2,2% (Chácaras e edificações rurais), que a análise em questão 

está inserida (OLIVEIRA et al; 2009). 

    

 

Figura 31. Ponto 08- (a) Imagem de Satélite Google Earth- ponto de visão 525 

m (b) Imagem de Satélite Google Earth 2017- ponto de visão 159 m, (c) Local 

da instalação. 

 

Em meio aos números evidenciados, verificou-se que as temperaturas do 

período dia (2017), em relação (2014) se mantiveram elevadas apesar de sua 
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característica herbácea/arbustiva e cercada por mata densa, todavia, não  se 

pode negligenciar as ações antrópicas existentes na área em questão. 

A instalação do M4FAW se deu sobre uma superfície plana a uma distância 

de 4m de um corpo d’agua e desnivelamento do mesmo de aproximadamente 

2,5m de altura. Tal proximidade podem ter corroborado com que as temperaturas 

do período do dia sofressem influência do calor acumulado durante o período do 

dia, sendo liberado ao entardecer, uma vez que, seu aquecimento é lento se 

comparado aos de estrutura sólidas, porém, uma vez aquecidos, os corpos 

d’agua resfriam de forma mais lenta e contribuem para as elevações de 

temperatura de seu entorno, (MASIERO et al.,2013) 

 Em estudos realizados na Ilha do Bananal por Gomes et al., (2009), 

reforça que o saldo de radiação  solar sobre corpos d’água variam por diversos 

fatores que são: O ângulo de incidência dos raios, profundidade, turbidez entre 

outros. O gráfico gerado pelo sensor DATAOGGER HT500 (Figura 32) demonstra 

que em 16/06 ás 16h48min, a temperatura alcançou 40,2ºC e URA abaixo dos 

25%, o que demonstrou elevação constante das amplitudes térmicas e baixíssima 

umidade relativa do ar, se associado à localização de matas Herbáceas e quase 

inexistentes transformação do espaço natural.   
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                      Figura 32. Ponto 08- (a) Grafico Data logger HT 500 

 

Dentro do ponto 8, localiza-se uma lagoa como mostra a figura 31c, de 

pequeno diâmetro, mas compondo a paisagem, recebe os raios solares que 

propiciam o aquecimento das aguas superficiais principalmente onde as 

profundidades são inferiores a dez metros causando uma estratificação térmica. 

Estas ocorrências estão ligadas a alta turbidez e também as altas temperaturas 

que incidem principalmente no verão, porém não é uma regra. Este fenômeno 

pode ser explicado pelo acumulo de energia na parte superficial em relação à 

porção mais profunda da coluna d’agua, (KELLNER et al 2009). 

É certo que quando analisamos o ponto 8, e mesmo considerando as  

proximidades  da lagoa com o sensor, não se pode afirmar que a elevação das 

temperaturas registradas pelo sensor no período dia, tenha sido alterada de forma 

significativa, uma vez que, o local não possui edificações de grande vultuosidade 

que pudessem ter interferido na velocidade do vento e dificultado os processos 

convectivos do ar. Vale ressaltar que em áreas florestadas com vegetação 

herbácea e lâminas d’agua, as temperaturas se comportam de maneira mais 

moderada registrando indicies de menores amplitudes térmicas em relação a 

áreas de solos antropizados, (Gusmão et al., 2012). 

 Sendo assim atribui-se as elevadas temperaturas no período do dia que 

indicou diferenças entre 8,1ºC até 13,2ºC, às variações de incidências 

mesoclimáticas pontuais, localização do ponto de coleta estabelecidos nos anos 

confrontados (2014/2017) ou até mesmo uma disparidade na coleta do sensor. Já 

no período noite, as temperaturas se mantiveram entre faixas menos distantes,         

e assim pode-se dizer que os fatores principais são a cobertura herbácea, e 

localização do corpo d’água que proporcionou resfriamento através dos processos 

evaporativos carregados de umidade, ou seja: o fluxo de ar quente atravessa o 

meio úmido favorecendo a evaporação e reduzindo a temperatura do ar que 

reflete ao anoitecer com temperaturas mais brandas, (MASIERO et al, 2013). 

 

6.2.10. Ponto 12 

 Localizado  a Sudeste do munícipio e Guarulhos, o ponto 12 está 

posicionado nas extremidades de limites entre Guarulhos e São Paulo, 

aproximadamente 1.500 m da face Oeste da cidade de Itaquaquecetuba, recebe 
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por proximidade, as influências do território vizinho por suas características e 

rugosidades. Os dados registrados no Data Logger são apresentados na (Figura 

33). 

 

 

Figura 33. Gráfico originário do sensor DATALOGGER HT500 Ponto 12 

 

 Território urbanizado, o ponto doze tem classificação baixa /larga conforme 

definição de OKE (2012), o ponto onde a estação móvel ficou coletando os dados 

meteorológicos, situa-se nas dependências do UNIVERITAS / UNG Campus Bom 

Sucesso; a estação móvel M4FAW iniciou suas coletas em 10/10/17 as 15h00 e 

finalizou em 11.10.17 as 14h45, sendo geradas em quase 24h as informações 

que serviram como base para o resultado final da análise. 

 As edificações baixa/larga apresentam como definição conforme Stewart e 

Oke (2012),  Arranjo aberto de construções largas e de baixa estatura, poucas ou 

nenhuma árvore, superfície pavimentada na maior parte construído com aço, 

concreto, metal e pedra.  

 É correto salientar que as paisagens dentro das classificações LCZ se 

misturam entre os flancos de rugosidades naturais e antrópicas, uma vez que, 

possíveis alterações nos terreno produzidos a partir de escavações ou 

deposições de sedimentos, por obras estruturais públicas e privadas, como 

também nas construções de empreendimentos imobiliários, residenciais, 
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comerciais, de serviços e principalmente os galpões indústrias, que formam 

justamente esse panorama visual de edificações contribuem para a formação do 

micro clima local. (Figura 34). 

 

                    

Figura 34. Classificação LCZ- Zonas Climáticas Urbanas – Baixa e larga (OKE 

2012). 

 

Um aspecto relevante é a presença do shopping Bom Sucesso, que faz 

divisa com o ponto 12 e que alavancou as atividades econômicas dentro da 

região como um todo, e a partir das interações dos moradores e frequentadores 

do Shopping, um novo formato dinâmico se fez presente na região com aumento 

da circulação nos meios de transportes, e a expansão dos bairros atraídos pelo 

desenvolvimento que por consequência favorecem o calor antropogênico local.  

 As classificações LCZs podem ser divididas em subclasses, uma vez que a 

paisagem geográfica se faz diferenciada em localizações como a do ponto doze, 

não somente pelas edificações descritas anteriormente neste tópico, mas também 

por sua proximidade com áreas residenciais, vegetação arbórea, aclives e 

declives, e sendo relevantes todas as formas de rugosidade para uma análise de 

movimento das massas de ar, a dinâmica termal pode ser influenciada 

amenizando ou elevando as amplitudes térmicas, (Oke, T.R., 1987). 

Pesquisa realizada em feira de Santana sobre a divisão das zonas 

climáticas na região relacionou uma subclasse como: largo de baixa elevação 

com árvores dispersas e superfície úmida, nominada como 8Bw. Similarmente o 

ponto 12 corresponde a uma classificação que agrupa o tipo de construção 

baixa/larga com características de superfície de solo exposto e vegetação rasteira 

(Simões, 2017). 

A B 
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Observa-se na Figura 35 que barreiras antrópicas criam sobre o ponto 12 

um corredor virtual onde o vento é contido nas laterais e anteparado em uma 

extremidade criando um movimento circular sobre a estação móvel indicando 

assim os conceitos da esquematização de Oke (1987). 

 

 

Figura 35. Fluxo de vento ponto 12- Imagem de Satélite Google Earth 2017 

 

Verificar o curso do vento de forma concreta é possível através de 

modelagens matemáticas largamente usadas por projetistas que adotam estas 

ferramentas na concepção de empreendimentos e que para este fim, traduzir o 

comportamento do vento indica melhores condições de execução, além da 

maximização do conforto térmico, (TOLEDO; PEREIRA, 2004).   

Nesta analise foi comparadas variações das temperaturas do ar a partir de 

um termohigrômetro DATALLOGER HT 500 tendo em primeiro momento as 

aferições para comparações entre os anos de 2104 e 2017, no sentido de buscar 

uma real identidade com as temperaturas de superfície, e verificar se o uso e 

ocupação do solo foram indicadores para as mudanças no micro clima local, para 

tanto, identificamos não somente as imagens de satélite levantadas no ano de 

2018 (Figura 36), mas também, imagens de satélite retroativa ao ano de 2001, 

(Figura 37), onde é nítido as alterações de superfície que engloba o ponto 12 e 

suas adjacência. 
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Figura 36. Imagem de Satélite Google Earth 2018. 

 

 

Figura 37. Imagem de Satélite Google Earth 2001. 
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Vale ressaltar que do ponto de vista topográfico, o terreno onde o sensor 

DATA LOGGER permaneceu coletando os dados de temperatura é mais elevado 

se comparado ao da Av Juscelino Kubitschek de Oliveira, que dá acesso às 

dependências do Campus UNIVERITAS/UNG, pode-se dizer que tal 

distanciamento favorece as temperaturas mais amenas considerando a menor 

incidência de calor antropogênico produzido nas imediações, (Teza e Baptista, 

2005). 

 

6.2.11. Ponto 13 

 Como ultimo ponto de análise e discussões de resultados, o ponto 13 está 

na face subcolateral Leste/Nordeste do Município, e que foi intensamente 

transformada pelo homem, pois a região do Cecap historicamente foi uma das 

mais antropizadas da cidade de Guarulhos. Tal indicação se da quando 

rapidamente verificam-se os fatores históricos, que explicam os processos de 

urbanização que foram iniciados na década de 60, tendo como propósito, um 

alavancamento nos programas habitacionais, sendo um dos mais arrojados que 

se implantava em um território Metropolitano além das fronteiras Paulistanas. 

Relativo ao ponto 13 a (Figura 38) busca fortalecer a conclusão dos 

resultados e personifica ainda mais o espaço geográfico em que foram aferidas as 

temperaturas. As imagens externas são do Conjunto Habitacional Zezinho 

Magalhães Prado, (Parque Cecap), e tem como característica marcante, suas 

construções de três pavimentos com grandes espaços, que favorecem a 

circulação de ar, e promove conforto térmico excedente se comparado com 

edificações de conjuntos habitacionais similares. Na literatura Cientifica legitimada 

por OKE (2012) esta LCZ é definida como: Arranjo aberto de construções de 

altura baixa (1a 3 lojas), abundância de superfície permeável (plantas baixas, 

árvores dispersas). Construído com madeira, tijolo, pedra, azulejo e concreto. 
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Figura 38a e Figura 38b. Classificação LCZ- Zonas Climáticas Urbanas – Baixa 

espaçada  (OKE 2012). 

 

Caixa Estadual de Casas Para o Povo- (CECAP), uma instituição voltada a 

programas de habitações populares que foi instituída em 1949 durante o governo 

do então gestor Adhemar de Barros Pereira, uma autarquia que não operou até 

1960 e posteriormente foi regulamentada em 1964 onde passa e gerir as 

primeiras atividades operacionais. Três anos após em 1967, nasce o Conjunto 

Habitacional Zezinho Magalhães Prado, localmente conhecido por Parque Cecap, 

onde as primeiras unidades seriam entregues em 1972, (DIAS, 2015). 

 Tal incorporação se projeta como uma resposta otimista aos paradigmas 

habitacionais da época como exemplo o Conjunto Habitacional da COHAB Cidade 

Tiradentes, o maior da América Latina, e o CDHU Iguatemi que naturalmente 

expunham o aspecto negativo de um formato habitacional que não traduzia 

planejamento territorial e uma estrutura social harmônica. O Conjunto Tiradentes 

como exemplo, foi concebido aos poucos uma vez que o Estado foi adquirindo 

glebas de Terra de forma fragmentada, resultando assim em um cenário pouco 

dinâmico de bem estar e precarização da vida cotidiana de seus moradores,             

(USINA 2003). 

A área total do Parque Cecap totaliza uma superfície de 1.780.000.000 M² 

com uma área de várzea pertencente ao Rio Baquirivú-Guaçu, na época rodeada 

por casas precárias e irregulares, onde por muitas vezes famílias de migrantes de 

outras partes do País se sentiam atraídos pela localização às margens do rio 

Baquirivu-Guaçu objetivando o cultivo e formação de uma pequena renda familiar, 

(DIAS, 2015).      

Seus limites territoriais dentro do município se dão a Norte- Vila Barros, 

Sul- Várzea do Palácio, Leste- Aeroporto Internacional e a oeste- Vila Fátima, 

A B 
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(Figura 39), onde por consequência urbana recebe as influências da dinâmica dos 

lugares podendo amenizar ou elevar as temperaturas de superfície. Se por um 

lado o ponto 13 recebe as influências das grandes aglomerações urbanas como 

nos bairros localizados a Norte e Oeste, que produzem elevado calor 

antropogênico através dos veículos automotores e intensa impermeabilização do 

solo, do outro; A Sul e Leste, temperaturas mais amenas recorrentes as próprias 

características geográfica que combina áreas de várzea, vegetação arbórea e de 

mata densa conforme classificação LCZ dos bairros supracitados (Vecchia 2005). 

Não obstante as características geográficas que certamente estão 

atreladas ao comportamento do micro clima local do parque Cecap, um ponto a 

se discorrer com forte relevância, se da pela proximidade com as áreas abertas 

do Aeroporto internacional de Guarulhos, que favorecem ao ponto 13, incidência 

das correntes de vento viabilizando os processos convectivos das massas de ar, 

e conforto térmico. 

   

 

Figura 39.  Divisas territoriais Parque Cecap, Imagem de Satélite Google Earth 

2017. 

 

O ponto específico onde à estação móvel permaneceu para a aferição das 

coletas de temperatura Cond. Minas Gerais está dentro do conglomerado do 

Parque Cecap, localizado a leste do conjunto habitacional, Figura 40, destacado 

da área total. Os resultados obtidos nesta análise em questão pode ser divergente  
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se aplicado em um outro ponto no interior do próprio complexo de apartamentos, 

reconhecendo que, as incidências externas em uma fronteira oposta podem 

correlacionar números dispares.  

 

 

Figura 40. Localização Condomínio Minas Gerais, Imagem de Satélite Google 

Earth 2017. 

Todavia, o conjunto habitacional é em termos gerais harmônico, 

obedecendo aos padrões estruturais fidedignos em cada bloco de apartamento, 

em imagem de satélite (Figura 41) é possível observar a disposição dos blocos de 

apartamento diferenciando-se apenas na posição das fachadas dos que estão 

mais voltadas a leste e oeste. Tal posicionamento caracteriza menor incidência 

solar (fachadas) e consecutivamente menor amplitude térmica no interior dos 

apartamentos podendo ser analisado da seguinte forma: o calor incidente 

recebido durante o dia não penetra de forma completa atravessando o interior das 

paredes, mas sim, é acumulado no interior dos blocos que são gradualmente 

liberados ao fim da tarde, variando mediante a espessura, densidade e calor 

específico, conforme RIVERO (1986) distingue como atraso térmico.    
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Figura 41.  Conjunto Habitacional Parque Cecap Imagem de Satélite Google Earth 

2017. 

 

 Durante o período de 13/10 a 15/10 de 2017 a estação móvel permaneceu 

coletando os dados de temperatura e URA com precisão de registro a cada oito 

minutos pelo sensor DATA LOGGER HT 500 acoplado ao protótipo M4FAW 

instalado em um local protegido das irradiações solares diretas, mas com grande 

ventilação o que possibilitou que as coletas das temperaturas de superfície não 

tivessem interferência térmica excedente. 

Entre máximas de 31,8ºC e mínimas de 16,4ºC, dados extraídos do gráfico 

gerado pelo sensor, (Figura 42), demostraram que em 2017 as médias de 

temperatura no mês de outubro classificado pelos indicies da estação climática 

Primavera, foram de 25,6º, e no ano de 2014 considerando as mesmas 

especificidades, as temperaturas atingiram 27,2ºC. A diferença de 1,6ºC 

demonstra que as temperaturas se mantiveram mais elevadas em 2014, 

fortalecendo a indicação de ser o ano mais quente conforme já mencionado em 

outras análises, sendo que no ponto 13 em especifico as indicações termais 

foram amenas se comparadas a outras localizações do município com maior grau 

de preservação e florestamento. 
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Figura 42. Gráfico originário do sensor DATALOGGER HT500 Ponto 13 

 

O segundo ponto está ligado a posição geográfica, sendo praticamente 

divisa com as áreas mais descampadas do AISP, e que por sua vez é 

caracterizada pela ausência de rugosidades que poderiam criar barreiras 

elevadas, mudando drasticamente o curso do vento quando direcionado Leste 

para oeste. Neste aspecto o conforto térmico pela constante incidência de 

ventilação, se fez presente no ponto 13, além de ter sido instalado no terceiro 

andar, onde a posição elevada ao pavimento térreo preservou o equipamento de 

proximidade a veículos que são naturalmente emissores de calor por saídas de 

escapamentos (OKE 1987). 

 Finalizando esta análise apoiado em dados técnicos e de estudo recente, 

sobre as questões climáticas que envolvem o perímetro do AISP ao qual o bairro 

do Cecap faz divisa, COSTA (2008), levantou dados relacionados ao 

comportamento das correntes de vento, sendo este um determinante para a 

segurança das operações aeroportuárias. Resultados mostram que se dividido em 

setores o vento sopra com mais frequência nos setores de leste, 30,9% sudeste e 

sul em média 30,1%,. Outro aspecto importante se relaciona as rajadas de vento, 

constatou-se que elas acontecem com mais intensidade nos períodos da 

Primavera e Verão, (Figura 43), com registro de rajadas em 1999 de até 96km, 

tais informações possibilitam uma melhor compressão dos indicadores do ponto 

13 que estão sobre forte influencia do AISP e confirma os resultados de 

temperaturas mais amenas apesar do alto grau de atropização, (COSTA 2008) 
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      Figura 43. Rajadas de vento/ Mês de Outubro. Fonte:  Costa (2008) 
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 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analizando os dados levantados, e os resultados obtidos, pode-se concluir 

que os procedimentos utilizados para o levantamento das temperraturas de 

superficies terrestre no Muniícipio de Guarulhos a partir de termohigrômetro, 

DATA LOGGER HT 500,  foram satisfátoria se analisarmos a ausência de 

estações metereológicas em quase toda Bacia Hidrográfica que comporta o 

Municipio de Guarulhos.  

Foi desenvolvido autoralmente um protótipo que serviu como abrigo  para o 

sensor de temperatura, e que foi de vital importância para o uso nos mais 

variados terrenos e superfície, uma vez que, o equipamento foi exclusivamente 

projetado para a acomodação do sensor DATA LOGGER HT 500 e se mostrou 

eficiente na adaptação dos pontos de colétas por sua praticidade e proteção 

física, o que evitou radiações diretas, fato este que influênciaria os registros das 

classificações climáticas locais. O protótipo intitulado M4FAW é um equipamento 

idealizado e construido, como uma resposta viável de se possibilitar aferições de 

temperaturas nos pontos determinados da pesquisa, frizando que, o grau de 

complexidade em se estabelecer parâmetros termais entre anos distintos, 

propósito desta pesquisa, impulsionaram ainda mais os cuidados necessário para 

que o equipamento uma vez exercendo o papel de uma estação móvel, pudesse 

apresentar dados confiáveis e concretos tornando concebivel a continuidade do 

experimento. 

Os pontos de análise que foram designados como áreas de estudo 

seguiram parâmentros distintos em suas escolhas que levaram em consideração 

as  LCZs descrita em (OKE 2012). As temperaturas de superfície, foram 

diferenciadas cada LCZs, uma vez que, sua características fisiográficas 

estabeleceram padrões de comportamento variados nas temperaturas, bem como 

as ações antrópicas pelo uso e ocupação da terra, exercendo papel trasformador 

nos índicies climáticos. 

 Sendo a base da pesquisa, verificar uma relação direta entre os anos de 

2014 e 2017, os levantamentos evidenciaram que, em áreas com aglomerados 

urbanos, as temperaturas apresentaram maiores elevações termicas. Tal fato se 

dá quando avaliado as zonas climáticas que indicam espaços geográficos com 

funcionalidades diferentes e compostas por superfícies edificadas com materiais 
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de construção diversos: concreto, ferro, telha cerâmica entre outros, o que eleva a 

absorção das radiações e diminui a dispersão espectral. 

 Outros aspectos que favorecem as altas  concentrações térmicas se dão 

em virtude da geometria superficial, insidência solar, textura e estrutura dos 

corpos; Vale ressaltar que a ausência de vegetaçao influência nos processos de 

evapotranspiração, diminuindo significativamente a umidade relativa do ar, bem 

como nos processos convectivos das massas de ar que se tornam dificultados. 

Aglomerados urbanos em grande parte são mal distribuidos e pouco projetados, 

afunilando os espaços e concentrando maior insidência térmica. 

 Em LCZs  identificadas com estruturas superficiais mais organizadas como 

conjuntos habtacionais e construções espassadas, as temperaturas de superfície 

se mantiveram mais amenas, a principio, pelos recuos entre as edificações que 

permitem maior circulação de vento, sendo dencrito na esquematização climática 

de circulação vertical e horizontal, em (OKE; 1987). Para tanto considera-se  a 

composição dos materiais, incidência solar e de ventilação sobre a zona de 

mistura que se encontra mais proximo as rugosdades. 

 Já nas áreas preservadas de mata densa ou de vegetação harbórea, as 

temperaturas se apresentaram mais baixas em relação às áreas urbanizadas, 

central e periférica, e a variação entre os períodos do  dia e noite apresentaram 

certa similaridade se mostrando homogêneas e estabelecendo uma relação direta 

com as coberturas vegetais que inibem a penetração do  raios de sol, mantendo o 

solo umido e fresco, conservando as baixas temperaturas consernente do periodo 

noturno. Vale registrar que em um dos pontos abundante em cobertura vegetal, 

registrou-se pico de temperatura que dentro da média geral não acarretou 

desníveis térmicos abruptos uma vez sendo pontual, mas indicou que pode ter 

havido inconsistência pontual na aferição e indica há a necessidade de novos 

experimentos e calibrações com o prototipo, minimizando futuros possíveis erros 

de coléta.  

 Conclui-se que para novos estudos é de vital importância que o protótipo 

que serviu como base de fixação para DATA LOGGER, seja calibrado em 

multiplas estações metereológicas automáticas, a fim de, se verificar o 

comportamento em ambientes diferenciados, pois, em pontos de colétas onde 

houve excedente de radiação solar, deve-se verificar a eficácia das aletas de 
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proteção, na busca  de potencializar sua funcionalidade, e do quanto possa 

influênciar nos dados coletados.   

 Quanto ao uso dos polígonos na elaboração do mapa de uso e ocupação, 

as divisões LCZs se apresentam com certas disformidades quando se 

estebeleceu algumas classificações, sendo que, as características mais 

acentuadas por vezes estariam de acorto com outras classificações.  

 Guarulhos se apresenta nesta pesquisa como um território rico em 

diversidade paisagistica, sendo suas divisões territoriais bem definidas entre o 

ambiente urbano antropizado, e sua face norte ainda com bons perímetros 

preservados de mata densa e resiliente, confererindo a este município um grande 

celeiro de pesquisas, visto sua grandeza, e especificidades geomorfológicas e 

Paisagisticas. 

 É correto afirmar que o clima é um fenomeno complexo de se avaliar, com 

muitos enfoques e necessidades, é uma linha condutora de pesquisa inesgotável 

e certamente muitos experimentos foram construidos no impeto de desvendar 

causas e suas consequencias.   

O experimento utilizando um termohigrômetro acoplado a uma estação 

móvel para aferições de temperatura, mostrou-se eficiente, o que possibilitou a 

pesquisa, sendo que os resultados apesar de não conclusivos corroboraram para 

um pequeno avanço nesta linha de experimentos ambietais.  
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