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Resumo: 

É na cidade que ocorre o “impacto máximo da atração humana sobre a organização 

da superfície terrestre e na deterioração do ambiente” (Monteiro, 1976). Assim, nessa 

temática, o que temos é o crescente aumento dos efeitos da ação antrópica; aumentando a 

incidência dos fenômenos conseqüentes da mesma cada vez em maior escala; entrando 

neste contexto a maioria das grandes cidades e também as cidades médias, como o caso 

da cidade de Rio Claro – SP. O tema a ser desenvolvido encontra-se direcionado para 

estudar a variabilidade temporal e especial na cidade de Rio Claro, com base nos dados 

obtidos no Laboratório de Climatologia do Departamento de Geografia nos últimos dez anos 

(Unesp – Rio Claro, SP); tendo em vista os efeitos da ação antrópica. 

Palavras-chaves: clima urbano, ação antrópica, variabilidade climática. 

Abstract: 

Is in the cities that happens the " maximum impact of the human attraction about the 

organization of the terrestrial surface and in the deterioration of the atmosphere " (Monteiro, 

1976). About thid we have the crescent increase of the effects of the human action; 

increasing the incidence of the consequent phenomena of the same every time in larger 

scale; entering in this context most of the great cities and also the medium cities, as the case 

of Rio Claro city - SP. The theme to be developed is addressed to study the temporary and 

special variability in Rio Claro city, with base in the data obtained at the Laboratory of 

Climatology of the Department of Geography about last ten years (Unesp - Rio Claro, SP); 

interdiry like a part of view. 

 Key-words: urban climate, human action , climatic variability. 
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O processo de criação urbano é resultado direto das relações e problemas 

econômicos-sociais correspondentes às diversas necessidades de organizações sociais. O 

processo de urbanização que caracteriza o século XX é marcado, sobretudo na etapa mais 

atual, pela origem de grandes e gigantescas áreas urbanas, tanto nos países desenvolvidos, 

quanto naqueles em via de desenvolvimento. 

 Assim, temos a cidade entrando no contexto atual como um espaço marcado pela 

implosão demográfica e pela reprodução das atividades de acumulação de capital; levando 

ao que Castells (1979, pág. 169) chamaria de “a projeção da sociedade no espaço” (se 

referindo a desordem urbana, explicada pela sua ligação com a estrutura social); 

apresentando o fenômeno urbano atingindo grandes proporções; criando o que Milton 

Santos chamou de “meio geográfico artificial” (Santos, 1991: 43). 

 No cenário da urbanização mundial, a quantidade de cidades de porte médio e 

pequeno, suplanta em mérito a quantidade de cidades grandes e metrópoles. “No Brasil tais 

áreas urbanas constituem uma importante rede de cidades, sendo notável sua participação 

no contexto sócio-econômico e político da nação” (Mendonça, 1994:23). 

 É sabido que é “na cidade que se dá o impacto máximo da atração humana sobre a 

organização da superfície terrestre e na deterioração do ambiente” (Monteiro, 1976). Ao se 

apropriar da superfície terrestre, o capitalismo passa a agir como produtor do ambiente. 

“Como este ambiente é “vivo” e regulado por processos e dinâmicas próprias, responde às 

alterações impostas pelo sistema, resultando em níveis de produção dos ambientes naturais 

e sociais dos mais variados”.(Sant’Anna, 2001:56). As cidades médias e pequenas atestam 

assim embora em níveis inferiores aos das grandes cidades, problemas ambientais. 

 Quando o homem tomou consciência dos efeitos de sua ação antrópica sobre a 

cidade e sobre a sua qualidade de vida, iniciaram os estudos sobre clima urbano. O clima 

urbano é, segundo Lombardo (1985), “um mesoclima que inclui topoclimas e microclimas”; 

considerando como definição desses conceitos: topoclima (“climas dependentes das 

características do Substrato, tais como topografia, tipos de solo, ocupação vegetal, etc.); e, 

microclimas (“climas de áreas reduzidas junto ao solo, nas quais há grandes variações 

verticais e horizontais dos valores dos vários elementos climáticos” ). (Alcoforado, 1993:11). 

 O clima urbano é derivado da alteração da paisagem natural e da sua substituição 

por um ambiente construído, o que faz com que “nas áreas urbanas altera-se a composição 

química da atmosfera. As propriedades térmicas e hidrológicas da superfície terrestre, assim 

como seus parâmetros aerodinâmicos são modificados pelos processos de urbanização e 

industrialização. Os pântanos são drenados e as superfícies naturais são substituídas por 

superfícies pavimentadas, ruas e telhados de prédios” (Ayoade, 1983:300). Assim, nesse 

novo ambiente o balanço de energia sofre profundas modificações; sendo dentre os 
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elementos climáticos os mais observados tem sido a temperatura e a umidade relativa do ar 

(efeito ilha de calor), os ventos (provocando a dispersão da poluição) e, sobretudo nas 

cidades tropicais, a precipitação (inundações). 

 O modo de produção capitalista territorializa distintas formas de uso e ocupação do 

espaço, definidas por uma lógica que não atende aos critérios técnicos do desenvolvimento 

sustentável; fazendo com que “dentro da cidade e em razão da divisão territorial do trabalho, 

também ajam paisagens funcionalmente e estruturalmente distintas” (Santos, 1991:69). 

Assim, para um espaço construído de maneira distinta, temos problemas de origem 

climática também distintos. Daí, a importância de se considerar num estudo de clima 

urbano, os fatores e condições climáticas derivadas diretamente não só do sítio urbano 

como da estruturação e funcionalidade urbana, gerando paralelamente ao clima das cidades 

“bolsões climáticos intra-urbanos diferenciados (ilhas de calor, ilhas de frio, mesoclimas, 

topoclimas, microclimas)”. (Mendonça, 1994:24). 

 Nesse contexto, temos o papel das cidades de pequeno e médio porte. Esses 

centros urbanos que ganharam uma progressiva importância, em termos sócio-econômicos 

e políticos, após a década de 70; são pouco estudados, em relação as grandes cidades, 

principalmente no que se relaciona aos estados intra-urbanos e considerando, mais de uma 

dimensão de abrangência. 

Desse modo, o que temos é o crescente aumento dos efeitos da ação antrópica; 

aumentando a incidência dos fenômenos conseqüentes da mesma cada vez em maior 

escala; entrando neste contexto a maioria das grandes cidades e também as cidades 

médias, como o caso da cidade de Rio Claro – SP. 

O tema a ser desenvolvido encontra-se, assim, direcionado para estudar a 

variabilidade temporal e espacial na cidade de Rio Claro, com base nos dados obtidos no 

Laboratório de Climatologia do Departamento de Geografia e do CEAPLA nos últimos dez 

anos (Unesp – Rio Claro, SP); dentre os elementos obtidos cita-se a umidade relativa, 

temperatura, e velocidade e direção dos ventos. 

1.1 - Levantamento Bibliográfico: 

 Desde o advento da Revolução Industrial, no século XVIII a humanidade tem 

vivenciado um processo histórico, cada vez mais acelerado, de concentração nos centros 

urbanos. Tal concentração trouxe consigo uma transformação quase que completa da 

paisagem natural substituída pelas edificações urbanas (casas, indústrias, ruas etc.); fato 

que trouxe uma considerável transformação no clima. 

 A percepção de que o desenvolvimento dos organismos urbanos cria sobre as 

cidades condições climáticas peculiares é bem antigo, datando dos fins do século XVIII. 
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Tornou-se célebre o trabalho de Howard, 1833, que comparou a temperatura de Londres 

com os arredores, verificando a existência de uma “ilha de calor” sobre a cidade, fato, aliás, 

que o francês H. Renow, em 1862, teve também a oportunidade de constatar para Paris 

(Jauregui, 1974 apud Camargo e Tavares, 1985). 

  O primeiro crescimento real da climatologia urbana vem com o trabalho de Schimidt 

(1917), que introduziu veículos a motor e bicicletas na pesquisa de clima urbano, e nos 

trabalhos de Schmauss (1927), que já alertava para a influência da atmosfera urbana no 

aumento das chuvas (Landsberg, 1981). 

 Segundo Geiger (1961), foi no período após a Segunda Guerra Mundial (década de 

50), período de intenso crescimento da industrialização, que a climatologia urbana ganhou 

uma enorme importância. Segundo ele, foi nesse período que A. Kratzer publicou uma 

monografia sobre o clima da cidade, de que apareceu em 1956 a segunda edição, contendo 

563 referências bibliográficas. Landsberg (1956) publicou uma revisão muito clara, tendo em 

especial atenção às experiências americanas. Esse período, possui ainda, descrições de 

cidades isoladas, das quais muito se pode aprender, como por exemplo já em 1951 a 

monografia sobre Upsália de Sundborg (1951) e os extensos trabalhos de grupo sobre 

Viena (1955 – 1959) e Linz (1959). 

 O crescimento da importância dos estudos climatológicos, segundo Monteiro (1976), 

se deveu a necessidade de um equacionamento dos fatores climáticos e econômicos; 

quando ao atingir a segunda metade do século XX, as regiões desenvolvidas ingressando 

na chamada civilização pós-industrial, defrontam-se com regiões fornecedoras de matérias-

primas lutando pela emancipação política e pelo desenvolvimento econômico que as 

coloquem na fase por aquelas já ultrapassadas. Agora, defrontava-se o problema do 

exaurimento de recursos numa natureza degradada e poluída, com um ritmo vertiginoso de 

crescimento e num mundo de relações político-econômicas cada vez mais globalizantes. 

 Na década de 60, os estudos de clima urbano tiveram um grande crescimento e se 

firmaram no âmbito da ciência geográfica; através de avanços nas técnicas estatísticas e de 

quantificação e dos grandes progressos na observação meteorológica, sobretudo com o 

desenvolvimento dos satélites meteorológicos. 

 Na década de 70, os trabalhos passaram a revelar uma tendência quantitativa, de 

acordo com as tendências quantitativas, da denominada Geografia Teorética. 

 Não foi difícil detectar que o crescimento não planejado das cidades impactavam 

além das questões sociais, o clima das mesmas; dando-lhe um clima particular. Na década 

de 80, já haviam estudos conclusivos sobre esse fenômeno. Changdon (1983) já contatava 

que especialistas já haviam comprovado as modificações feitas pela urbanização nos 
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seguintes elementos: temperatura, precipitação, circulação dos ventos, umidade, 

nebulosidade, visibilidade e radiação reemitida. 

 Contudo, nesse período, devemos ressaltar que a maioria das pesquisas em clima 

urbano ainda eram realizadas apenas em cidades de latitudes médias e em países 

desenvolvidos. Até 1980, os estudos em cidades de clima tropical representavam apenas 

2% do total anual (Oke, 1981). 

 No Brasil, os estudos de clima urbano iniciaram-se em meados da década de 70. Em 

1976, Monteiro produziu um estudo pioneiro destacando o clima urbano. Este estudo de 

cunho teórico utilizou a análise sistêmica para relacionar o ambiente urbano com suas 

transformações atmosféricas. 

 Juntamente com os estudos de clima urbano, a análise das características térmicas, 

topográficas e higrométricas fez com que se iniciasse, no Brasil, estudos de clima urbano, 

relacionando o fenômeno das ilhas de calor (nos trópicos úmidos a intensidade da ilha de 

calor é compreendida como a diferença entre a maior temperatura da área urbana e a 

menor temperatura da zona rural). Mais aspectos sobre o fenômeno das ilhas de calor serão 

analisado nos próximos itens. 

 Várias cidades brasileiras já se tornaram objeto de estudo de pesquisadores 

interessados nesta questão. Algumas como São Paulo (Lombardo, 1985), Rio de Janeiro 

(Nishizawa e Sales, 1983), Salvador (Sampaio, 1981), Porto Alegre (Danni, 1980 e 1987), 

Curitiba (Danni – Oliveira, 1992a e 1992b), Florianópolis (Sezerino e Monteiro, 1990) e 

Cuiabá (Maitelli, Zamparoni e Lombardo, 1991) são grandes metrópoles ou capitais 

estaduais. Outras como Marabá (Monteiro e Tarifa, 1977), na Amazônia; São José dos 

Campos (Tarifa, 1977), Rio Claro (Camargo e Tavares, 1985), Presidente Prudente (Fonzar, 

1986) e Piracicaba (Tavares e Lastória, 1992), no estado de São Paulo; Patos e Campina 

grande (Imamura – Bornstein, 1991), na Paraíba; Maringá (santos e Ribeiro, 1991), no 

Paraná; Rondonópolis (Sette e Tarifa, 1993), no Mato Grosso, são cidades de médio porte. 

Em todos os estudos concluiu-se pela influência da urbanização na elevação da 

temperatura, ainda que com intensidades e feições diversificas pelas peculiaridades e 

localização de cada cidade e pela ocasião dos experimentos (Tavares, Viadana, Prochnow, 

Yamada, Utimura, 1995). 

Como podemos analisar pelo levantamento acima, foi na década de 90 que a climatologia 

urbana teve seu período de maior crescimento no Brasil. Juntamente com esse aumento do 

interesse pelos estudos climáticos, em particular do clima urbano, observou-se uma procura 

maior de métodos e equipamentos que possam fornecer dados para as análises de 

pesquisadores (Cruz, 1995). Tal interesse pode ser traduzido nos usos de imagens de radar, 
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satélite e de fotografias aéreas; além do desenvolvimento de equipamentos de medição de 

temperatura e de umidade do ar móveis. 

No período atual, podemos citar a informatização da coleta de dados, como um dos mais 

consideráveis avanços, pois a torna o menos manual o possível. Isto se traduz no avanço 

das pesquisas de instrumentação computadorizada, sendo desenvolvidos hardwares e 

softwares para medição de grandezas ambientais; tais como: temperatura, umidade, índice 

pluviométrico etc. 

Com isto, podemos dizer que para o futuro da climatologia urbana, os dados se tornarão 

cada vez mais precisos, levando a conclusões sobre os fenômenos climáticos com cada vez 

mais certeza e menos tempo; auxiliando melhor, assim, os trabalhos de planejamento. 

II- Objetivos e Justificativas: 

Segundo Alcoforado (1993, pág. 11), o clima é uma noção abstrata, construída pelo 

espírito humano para representar, por uns poucos valores numéricos, o conjunto de estados 

de tempo a que o homem está sujeito e que, esses sim, são concretos para ele. A partir 

desse conceito surgiram várias escalas espaciais de trabalho em Climatologia, onde 

podemos destacar a ação dos topoclimas (climas dependentes das características do 

substrato, tais como topografia, tipos de solo, ocupação vegetal etc.) e dos microclimas 

(climas de áreas reduzidas junto ao solo, nas quais há grandes variações verticais e 

horizontais dos valores dos vários elementos climáticos). 

 Nesse contexto, foram iniciados os estudos de clima urbano (o clima urbano, 

segundo Lombardo, é um mesoclima que inclui topoclimas e microclimas); quando o homem 

tomou consciência dos efeitos de sua ação antrópica na cidade e ao perceber a diferença da 

atmosfera da cidade em relação ao campo. 

O caso específico da Ilha de Calor, constitui parte dos estudos do clima urbano, 

sendo um fenômeno complexo que resulta inúmeros processos e interações e que tem 

inúmeras conseqüências. Os estudos sobre esse fenômeno estende-se desde o século XIX 

(época em que os processos de urbanização alcançaram expressões espaciais 

significativas) com as medições de Londres documentadas por Howard, porém só foi 

definida com esse termo em 1958, por Gordon Manley (Alcoforado, pág. 151). 

No Brasil este fenômeno tem sido evidenciado já à alguns anos com uma série de 

pesquisas interessadas na questão; tendo até sido assunto para reportagens recentes em 

revistas de circulação nacional como a Scientific American of Brazil entre outras. Como 

precursores, podemos destacar os trabalhos de Monteiro (1976) e Lombardo (1985) sobre o 

fenômeno na metrópole de São Paulo. Assim, esse fenômeno evidenciado, primeiramente, 
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apenas nas grandes cidades, logo foi constatado também nas cidades médias, 

demonstrando a influência da urbanização na elevação da temperatura. 

Nesse contexto insere-se a cidade de Rio Claro – SP; considerado município de 

médio porte, com uma população de 150.000 habitantes. Cidade caracterizada por ter uma 

área urbana por volta de 45 Km², sendo que desses, pouco mais de um terço do valor 

corresponde à área densamente edificada; estando concentradas na região central as 

principais vias de circulação, assim como os arranha-céus. 

Diversos estudos sobre esse fenômeno em Rio Claro foram feitos no decorrer dos 

anos, sendo iniciados por Tavares (1985) e prosseguidos até hoje. É nesse âmbito que se 

insere esta pesquisa, buscando analisar este complexo fenômeno a partir de dados obtidos 

pelo Laboratório de Climatologia do Departamento de Geografia– Rio Claro, SP e do 

CEAPLA (Centro de Análise e Planejamento Ambiental); nos últimos doze anos, ambos 

pertencentes ao. – IGCE – Unesp, Campus de Rio Claro. 

 O presente estudo tem como objetivo geral, analisar, apoiado em instrumentos 

teóricos e técnicos, a variação têmporo-espacial da precipitação, e temporal temperatura e 

umidade relativa baseado em valores mensais cuja variabilidade são provocados pelos 

diferentes processos produtivos e de urbanização nas últimas décadas. Vale destacar que 

tal estudo se baseia numa análise do uso solo urbano, baseando-se na coleta de dados em 

diferentes postos distribuídos no sítio urbano da cidade. 

Dentre os objetivos específicos podemos destacar: 

A. Concatenar informações contidas em bibliografia dispersa a respeito de técnicas, 

conceitos e interpretações; 

B. Analisar a ocorrência de variabilidade temporal e espacial da precipitação e da 

variabilidade temporal das temperaturas médias mensais e da umidade relativa; 

C. Aprimorar os conhecimentos na área de Climatologia Geográfica e Climatologia 

Urbana 

D. Gerar indicadores que possam servir para orientar futuras pesquisas em clima 

urbano, principalmente as referentes a cidades médias e pequenas. 

E. Contribuir para o conhecimento do clima urbano no estado de São Paulo. 

III - Concepções Teórico-Metodológicas. 

A metodologia utilizada busca, em primeiro lugar, uma detalhada caracterização 

geográfica do complexo urbano como embasamento prévio para o desenvolvimento do 
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estudo de clima urbano. Esse detalhamento busca manter a dimensão qualitativa 

(geográfica) do trabalho, em mesmo nível da quantitativa meteorológica; levando em conta a 

afirmação de Monteiro (1971:13), “(...) as expressões quantitativas dos elementos climáticos 

estão indissoluvelmente ligadas à gênese ou qualidade dos mesmos e os parâmetros 

resultantes desta análise devem ser considerados levando em conta a posição no espaço 

geográfico que o define”. 

 A metodologia que melhor se adequou a esse trabalho foi à proposta por Mendonça 

(1994) como a “ Proposição Metodológica para Estudo de Clima Urbano para Cidades de 

Médio e Pequeno Porte”. Essa metodologia se encontra no âmbito dos critérios de escolha 

do SCU - Sistema Clima Urbano; elaborado por Monteiro (1976, cap. II). 

 Esta metodologia vai de encontro com a elaborada por Maitelli (1994); em estudo de 

caso para a cidade de Cuiabá. Desse trabalho, buscamos extrair a análise tridimensional, 

buscando os seguintes objetivos metodológicos: 

• Investigação de variáveis climatológicas através da análise estatística de 

série temporal referente ao período de 1993 – 2002. 

• Realização de medidas horizontais fixas de temperatura e de umidade do ar, 

em áreas urbanas e suburbanas para investigar a ocorrência de ilhas de 

calor; 

IV- Característica do Sítio Urbano de Rio Claro. 

 A cidade de Rio Claro está localizada a 22º25’ de latitude sul e a 47º34’ de longitude 

oeste. Tendo como unidade geomorfológica a média depressão periférica paulista. Seu sítio 

ocupa o interflúvio entre o Ribeirão Claro e o Rio Corumbataí, que sob o ponto de vista 

geomorfológico, corresponde a um pedimento detrítico nivelado numa latitude em torno dos 

600 metros e elaborado no início do quaternário. 
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 Em decorrência do sítio urbano, a cidade tem topografia predominantemente plana 

cortada por pequenos córregos, como o Servidão e o Lavapés, que propiciam desníveis não 

superiores a 30 ou 40 metros. 

 As altitudes mais elevadas encontram-se na Floresta Estadual “Navarro de Andrade”, 

sobre um “sill” de diabásio, e alcançam aproximadamente 723 metros à sudeste da cidade, 

distante pouco mais de 1 km. 

 Geologicamente, a área central e a do Distrito Industrial estão localizadas num 

interflúvio; sendo constituídas pela formação Rio Claro; as vertentes do Ri beirão Claro e do 

Rio Corumbataí encontram-se assentadas sobre a Formação Corumbataí; os vales são 

formados por sedimentos recentes ou holocênicos (Troppmair, 1978, 1992). As formações 

geológicas citadas dão origem aos solos Latossol – vermelho – amarelo - fase arenosa, no 

interflúvio; Latossol – vermelho – escuro - fase arenosa nas encostas do Ribeirão Claro e do 

Rio Corumbataí, e Hidromorfo, nos vales fluviais (Troppmair, 1978). 

 Quanto à ocupação do sítio urbano de Rio Claro, este em 1962, abrangia 16,5 Km ². 

Em 1978, esse espaço já era superior a 29 Km ²; atingindo em 1985, quase 43 Km ². Neste 

período, a cidade cresceu principalmente nas direções oeste, sul e norte, tendo sido barrada 

em sua expansão à leste pela Floresta Estadual “Navarro de Andrade”. (Castro, 1989). 

 Com relação ao processo de verticalização da cidade; pode-se observar uma 

mancha de área muito edificada na porção central da cidade, que se estende para leste, sul, 

noroeste e norte, e quase se junta à pequena mancha de área muito edificada localizada 

nas proximidades do Distrito Industrial. Estas são as áreas mais intensamente edificadas; 
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quase formando um anel ao redor delas entende-se uma área medianamente edificada. E, 

principalmente nas porções periféricas da cidade, estão os bairros espaçadamente 

edificados ou loteamentos sem edificações (Castro, 1995). 

 As áreas verdes na cidade e no seu entorno rural podem ser resumidas a Floresta 

Estadual “Navarro de Andrade”, em alguns reflorestamentos menores em volta da área 

urbana; na mata galeria ao longo do Rio Corumbataí; e nas praças e jardins públicos no 

interior da cidade; além das áreas de vegetação herbácea e arbustiva (pastagens, cultivos 

anuais e cana-de-açúcar), principalmente ao sul, oeste e noroeste de Rio Claro (Castro, 

1995). 

 Na visualização da distribuição da atividade industrial no espaço urbano de Rio 

Claro, ressalta, logo à primeira vista, o acúmulo de estabelecimentos industriais no Distrito 

Industrial, ao norte, e no centro-sul da cidade. Ladeiam ainda, o centro, duas áreas 

industriais secundárias, uma à leste e outra à oeste. 

 Outro ponto que deve ser relacionado é o fluxo de veículos na cidade. A 

concentração de edificações, de edifícios elevados, de estabelecimentos industriais (ainda 

que de pequeno porte) e de veículos motorizados, num espaço plano como a zona central 

de Rio Claro, se relacionam a geração de ilhas de calor; e todas estas condições reunidas 

podem propiciar maior intensidade e freqüência de eventos pluviais. 

V - O Clima Regional e suas feições locais em Rio Claro: 

 Segundo Monteiro (1973) o Estado de São Paulo encontra-se na confluência dos 

principais sistemas atmosféricos da América do Sul (Sistemas Inter-tropicais e Extra-

tropicais). Situa-se na transição de climas controlados por massas Inter-tropicais e Tropicais 

Marítimas e Continentais e pela invasão de Massas Polares geradoras de ondas de frio, 

onde o choque destas massas intertropicais e polares geram predominância na atuação da 

frente polar responsável por distribuir as chuvas durante o período anual. 

 A região de Rio Claro, localizada na Média Depressão Periférica Paulista; encontra-

se numa localização e posição geográfica que faz com que seja considerada palco maior do 

complexo jogo das atuações, dos sistemas atmosféricos, visto que é nessa faixa de 

transição que ocorre o confronto entre os climas controlados pelos Sistemas Tropicais e 

pelos Extra-tropicais (polares) frontológicos. É nessa faixa que, segundo Monteiro (1976), de 

oeste para norte, configura-se a vasta área paulista em que se define um período seco 

(índices pluviais mensais inferiores a 60 mm) de abril a setembro. Os efeitos cumulativos da 

diminuição das chuvas chegam a gerar um período crítico (agosto-setembro) onde as 

deficiências se acentuam de sul para norte, chegando a atingir 100 mm. 
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 Para Troppmair (1978), em Rio Claro, as massas atuam durante 25% do ano, a as 

tropicais chegam a ultrapassar os 30% de atuação anual, o que traduz então um estado de 

transição entre os sistemas tropicais e polares. Este fato, faz com que o clima de Rio Claro 

alterne um período seco (no outono) e outro chuvoso (verão); marcado pela atuação de 

massas polares, ocasionando ondas de frio e precipitações de origem frontal devido ao 

choque com as massas intertropicais, principalmente no inverno, primavera e outono 

(Penteado, 1966). Correspondendo, assim, ao clima Cw, segundo a classificação climática 

de Köppen, com média do mês mais frio girando em torno de -3º C a 18º C, com inverno 

seco e chuvas de verão (Ayoade, 1991). 

 Castro (1995) define o clima de Rio Claro como tropical, de outono-inverno secos, 

com sucessivos resfriamentos e primavera-verão quentes e úmidos, com resfriamentos 

esparsos, devido ao confronto entre massas de ar tropicais e polares, gerando instabilidade 

e constantes aguaceiros. 

VI – Metodologia: 

 Para a análise do período foram selecionadas as variáveis precipitação em vários 

postos; da temperatura e umidade relativa (posto da Unesp – Campus Santana) por meio de 

seus valores mensais. Também foram registrados outros elementos climáticos como: 

pressão atmosférica, direção e velocidade dos ventos; sendo que estes juntamente com os 

outros são essenciais para análise rítmica dos sistemas atmosféricos. Entretanto esses 

elementos não foram analisados para a apresentação desta pesquisa devido à 

complexidade e a impossibilidade de resumir demasiadamente diminuindo assim, a 

qualidade do trabalho final. 

 Na etapa seguinte, após o agrupamento dos dados mensais dos 10 anos foram 

realizadas as tabelas utilizando a Planilha Microsoft Excel ® Versão 7.0 (Microsoft 

Corporations). 

 Terminada essa etapa do trabalho, iniciou-se a geração de gráficos de pressão e 

precipitação utilizando a Planilha Microsoft Excel ® Versão 7.0 (Microsoft Corporations) e a 

geração de mapas de isovalores por intermédio do software Surfer® Versão 7.0 (Golden 

Software Inc.) para os dados de temperatura e umidade. As representações dos ventos foi 

realizada em formato da rosa dos ventos através do software Corel Draw® 11 (Corel 

Corporations). 

 A identificação dos sistemas atmosféricos atuantes foi realizada através de imagens 

de satélites diárias e de cartas sinóticas coletadas em levantamento bibliográfico 

pesquisados que versaram sobre o clima urbano de Rio Claro como objeto de estudos. 
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 Por fim, as análises produzidas para a área de estudo foram subsidiadas por intensa 

pesquisa bibliográfica, pelos dados e informações organizados e pelas discussões em 

laboratório onde foram levantadas as principais discussões presentes nesse trabalho. Sendo 

assim, através da análise das principais variáveis climáticas do período e da bibliografia 

buscou-se sintetizar os dados na distribuindo-os entre as 4 estações do ano. 

VII - Análise dos Dados: 

7.1 Descrição Têmporo-espacial da Pluviometria. 

 Para a análise do comportamento das precipitações nos últimos 8 anos, foram 

analisados os dados apresentados pelos Atlas anuais de 1994 a 2002. Esses dados são 

resultado das medições realizadas em Postos de Coleta distribuídos por toda a área urbana 

de Rio Claro. A maioria destes postos possui apenas pluviômetro, outros parâmetros 

climáticos como a umidade relativa, temperatura, ventos e pressão são registrados apenas 

nos postos Unesp-Santana e Unesp – Bela Vista; 

 Infelizmente, nem todos os postos tiveram coletas pluviométricas contínuas durante 

toda a série temporal em sua existência durante os últimos 12 anos; fato que fez necessário 

uma divisão da série temporal em dois períodos: 

 De 1994 a 1998. 

 De 2000 a 2002. 

Nem todos os postos pluviométricos se perpetuaram durante todo o período de 

estudo. Em 1999 houve uma diminuição no número de postos (daí não ter sido possível 

analisar esse ano); sendo substituídos por novos postos em 2000. 

 No primeiro período (1994 a 1999) foram analisados dados dos seguintes postos: 

Fig. 2: 

Mapa de Isoietas dos Postos no Perímetro Urbano 

de Rio Claro de 1994 a 1998: 
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Postos :                    Latitude                  Longitude        Altitude  

Agroceres                22°27’22”                47°34’30”            597 

Brascabo                 22°25’29”                47°33’45”            608 

N. Química              22°24’48”                47°35’17”            572 

G. Lever                  22°25’11”                47°32’55”            580 

Unesp                     22°23’59”                47°34’18”            625 

R. Paraiso               22°23’08”                47°35’14”            612 

Bombeiro                22°23’08”                47°33’27”            620 

Ferrave                   22°20’56”                47°32’50”            645 

Águas Claras          22°22’05”                47°31’48”            627 

Fepasa                    22°23’53”                47°33’30”            617 

Brastemp                22°22’34”                47°32’46”            632 

Cavalaria                22°23’00”                47°34’21”            627 

D.A. A. E.                22°24’02”                47°32’24”            575 
 

Fig. 3: 
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Mapa de Isoietas dos Postos no Perímetro Urbano 

de Rio Claro de 2000 a 2002 

 

 

Postos :                    Latitude                  Longitude        Altitude  

1 Agroceres                22°27’22”                47°34’30”            597 

2 Brascabo                 22°25’29”                47°33’45”            608 

3 N. Química              22°24’48”                47°35’17”            572 

4 G. Lever                  22°25’11”                47°32’55”            580 

5 Unesp                      22°23’59”                47°34’18”            625 

6 R. Paraiso               22°23’08”                47°35’14”            612 

7 unesp. B. Vista        22°23’08”                47°33’27”            620 

8  Ferrave                   22°20’56”                47°32’50”            645 

9  R. Florença             22°22’05”                47°31’48”            628 

10 Fepasa                   22°23’53”                47°33’30”            617 

11 Brastemp               22°22’34”                47°32’46”            632 

12 Cavalaria               22°23’00”                47°34’21”            627 

13 D.A. A. E.               22°24’02”                47°32’24”            575 
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Ao analisar o comportamento da precipitação no período de estudo (representado 

nas isoietas representadas nas figuras 2 e 3); verificou-se que os postos localizados na 

região sul e sudoeste da cidade de Rio Claro (Postos 1, 2 e 3) registraram um maior número 

de dias de chuva. Isto ocorre porque nesta região se dá a entrada dos ventos a sotavento 

através do quadrante sul ; decorrentes dos sistemas polares; se chocando alí, com o bolsão 

de ar quente proveniente da cidade (Ilha de calor urbana). 

Também foi registrado um maior número de dias de chuva nos postos localizados na 

região oeste da cidade (Postos 4, 7 e 13); em proximidade com a Floresta Estadual 

“Edmundo Navarro de Andrade”. Nesta região a um aumento na altitude e na umidade; 

interferindo também no número de dias de chuva. 

7.2 – Análise Tempora da Temperatura e Umidade relativa Média 

7.2.1- A Circulação Atmosférica Regional. 

 Podemos afirmar que a circulação atmosférica regional obedece a um ritmo diário e, 

este pode ser analisado através de elementos climáticos tais como: pressão atmosférica, 

temperaturas máxima, média e mínima, umidade relativa, precipitação, direção e velocidade 

dos ventos; os quais juntamente com os sistemas atmosféricos dominantes são base para a 

elaboração de gráficos de análise rítmica. 

 Para a apresentação deste trabalho, foram analisados os valores médios mensais da 

temperatura e da umidade relativa do posto meteorológico urbano localizado no Campus de 

Santana. Os dados utilizados foram obtidos através dos Atlas Climatológicos Anuais de Rio 

Claro - SP entre 1991 a 2003 que serviram de base para as a elaboração das tabelas, 

mapas e gráficos. 

 A observação da atuação de sistemas atmosféricos foi utilizada como suporte para 

algumas conclusões dessa análise, não sendo, portanto, uma fonte de dado principal. Isso 

se deveu ao grande número de cartas sinóticas (diárias) que conteria os anos de estudo; 

tornando por ora o trabalho inviável. 

 Para o procedimento de análise, foram divididos 4 períodos, correspondentes as 

estações do ano: verão, outono, inverno e primavera. Dentro de cada período buscou-se 

abranger a série temporal de 10 anos. 
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Fig.4 - Temperatura Média Mensal em Rio Claro de 1991 a 2002 

 

 Fig.5 - Umidade Relativa Média Mensal em Rio Claro de 1991 a 2002 

 

7.3 - Análise da Variabilidade da Temperatura e Umidade Relativa Durante as Estações do 

Ano: 

VERÃO 
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 A estação de verão é principalmente, marcada como o período do ano em que os 

períodos diurnos se apresentam maiores que as noites. É nesta estação que ocorrem as 

mudanças mais rápidas nas condições diárias de tempo, o que leva à ocorrência de chuvas 

de curta duração e forte intensidade; principalmente no final da tarde; provocadas, entre 

outros fatores, pelo aumento da temperatura do ar sobre o continente. 

Esta estação engloba os meses de janeiro, fevereiro e março, tendo seus valores 

máximos no mês de janeiro. Período conhecido como “mês das chuvas” é no verão que 

encontramos os maiores totais acumulados de chuva; principalmente na região sudeste área 

que recebe influência da passagem de sistemas frontais e da formação de zonas de 

convergência; como a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), cuja principal 

característica é a ocorrência de chuvas por vários dias. Essas chuvas se apresentam 

geralmente sob a forma de aguaceiros, acompanhados de trovoadas e rajadas de ventos, 

como já foi citado, quase sempre ao entardecer. As temperaturas médias mensais são 

maiores entretanto, foi assinalado que nos anos de 2001 e 2002 os valores foram maiores 

durante os meses de janeiro e fevereiro (figura 3). A umidade relativa também apresenta 

valores mais elevados sendo 1991 a 1996 os valores foram superiores com relação aos 

anos posteriores (figura 4). Neste último período, os anos de 2001 e 2002 apresentaram 

valores menores durante todo ano e evidencia correlação indireta com o aumento da 

temperaturas mensais já mencionado. 

OUTONO 

 O outono, que se inicia no dia 20 de março; é uma estação de transição entre o 

verão e o inverno, tendo portanto, características de ambas. Graças a isso, nesta estação, 

podemos verificar mudanças rápidas nas condições de tempo com maior freqüência de 

nevoeiros. 

 Neste período, há uma redução no padrão de chuvas e as temperaturas mensais se 

tornam mais amenas devido às entradas de massas de ar frio; principalmente no centro-sul 

do Brasil. A figura 4 evidencia de forma clara a mudança dos valores em todos os anos, fato 

ligado principalmente à diminuição da entrada de energia solar no Hemisfério Sul. Da 

estabilidade da massa Tropical Atlântica ocorre o avanço das frentes frias (Frente Polar 

Atlântica ou Reflexa) geralmente associada à instabilidade. Esse processo pode sofrer 

interferências de linhas de instabilidade, nas massas de ar inter e extra-tropicais; entre 

outras interferências. 

 Segundo Tavares (1974), a Frente Polar Atlântica atua como “sistema motor” da 

circulação regional, sendo responsável de forma direta ou indireta pela sucessão dos 

estados atmosféricos. Afinal, é a Frente Polar Atlântica o sistema que provoca a quebra da 

estabilidade da massa Tropical Atlântica, daí decorrendo, sucessivamente, o estados 
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atmosféricos propiciados pelos demais sistemas meteorológicos, até voltar ao domínio da 

massa tropical. 

INVERNO

 O inverno, que se inicia por volta do dia 20 de junho, compreende principalmente os 

meses de julho, agosto e setembro . Nesta estação as temperaturas registradas são 

amenas e, nos anos de 1996 e 1997 os valores registrados foram os menores durante o 

período de análise. Após a passagem das frentes frias observa-se a entrada de massas de 

ar frio que, dependendo da sua trajetória e intensidade provocam grandes quedas de 

temperatura que estão evidenciadas na figura 3. Com relação a precipitação, a Região 

Sudeste assinala o período menos chuvoso do ano. Deste modo pode-se correlacionar 

diretamente aos valores da umidade relativa que são os menores principalmente nos meses 

de agosto e setembro pois, além das temperaturas começarem a se elevar, o índice de 

pluviosidade é o menor favorecendo a diminuição da umidade relativa. Deve-se ressaltar 

que o principal sistema meteorológico está ligado as incursões da frentes frias. Este sistema 

é, geralmente, de fraca intensidade, embora em sua expressão mais intensa cause chuvas 

generalizadas na Região Sul e Sudeste 

 Desse modo, as características gerais do tempo em Rio Claro – SP; estão 

associadas principalmente sob domínio das massas polares, polares tropicalizadas e 

tropicais. 

PRIMAVERA 

 A primavera, que se inicia por volta do dia 22 de setembro; marca uma mudança no 

regime de chuvas e temperatura em todo o país. 

Nessa estação as chuvas passam a ser mais intensas e freqüentes, marcando o 

período de transição entre a estação seca e a estação chuvosa. Conseqüentemente os 

valores da umidade relativa são maiores que o período anterior (figura 4). É durante a 

primavera que se iniciam as pancadas de chuva no final da tarde ou noite, devido ao 

aumento do calor e da umidade que se intensificam gradativamente no decorrer desta 

estação. Essas chuvas podem se manifestar como tempestades, ocorrendo raios, ventos 

fortes e queda de granizo. 

Nessa estação, as temperaturas tendem a aumentar gradativamente (figura 3); 

porém. Nesse período, ainda podem ocorrer incursões de massas de ar frio intensas o que 

pode causar um declínio acentuado da temperatura. 

Conclusões 
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 Considerando o período estudado observamos que tempo em Rio Claro – SP é 

influenciado durante quase todo o ano pelos sistemas polares (Frente Polar Atlântica e da 

Massa Polar Atlântica , principalmente). Os parâmetros analisados durante 10 anos 

denotam a variabilidade temporal e espacial (precipitação) demonstrando ferramenta útil 

para analisar o predomínio dos sistemas atmosféricos atuantes em diferentes sazões. 

Segundo Tavares (1974), a Frente Polar Atlântica atua como “sistema motor” da 

circulação regional, sendo responsável de forma direta ou indireta pela sucessão dos 

estados atmosféricos. Afinal, é a Frente Polar Atlântica o sistema que provoca a quebra da 

estabilidade da massa Tropical Atlântica, daí decorrendo, sucessivamente, o estados 

atmosféricos propiciados pelos demais sistemas meteorológicos, até voltar ao domínio da 

massa tropical. 

  Sendo assim, podemos afirmar que a alternância desses sistemas atmosféricos, 

associado a outros fenômenos que lhe causam instabilidade, como o caso de frentes 

quentes e de outras massas de ar ; afetam diretamente a temperatura, a umidade relativa e 

a precipitação, influenciando diretamente no regime das chuvas e nos períodos secos. 

Vale ressaltar, que muitas das diferenciações climáticas presentes neste estudo não se 

esgotam na questão do clima urbano de Rio Claro e nem nos sistemas frontais; sendo esse 

o caso da influência de anomalias climáticas como o El Nino e o La Nina que incidiram sobre 

o continente exatamente nos anos dessa análise. 

Assim, temos que uma análise do clima urbano de Rio Claro não se esgota na análise 

dos dados, sendo necessárias a utilização de outros parâmetros e mapas para obter-se uma 

melhor análise espacial dos fenômenos. 
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