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Resumo 

Nos dias atuais as questões relacionadas às mudanças climáticas se difundem amplamente 
nos meios de comunicação, referindo-se especialmente as catástrofes climáticas globais, 
também em escala local, ocorrem alterações no tempo atmosférico, refletindo na saúde e 
qualidade de vida dos seres humanos, sobretudo nos espaços urbanos. Em função do 
adensamento populacional que engendram, as cidades suscitam alterações que se 
manifestam nas formas de impactos, como inundações e alagamentos, poluição 
atmosférica, ilhas de calor, entre outros. Neste sentido destaca-se como objeto de estudo a 
cidade de Montes Claros, situada no norte do Estado de Minas Gerais, apresentando uma 
população superior a 300.000 habitantes, possuindo um relativo adensamento populacional 
na área urbana, o que implica em maiores alterações na relação de apropriação do espaço, 
na relação homem/natureza, perceptível nas formas de concreto e edificações, e acrescido 
de um número maior de circulação de veículos automotores, que indica transformações e 
impactos ambientais que afetam de modo negativo à qualidade de vida de seus habitantes. 
A proposta deste trabalho justifica-se na contribuição do debate acerca da urbanização e da 
saúde. A metodologia empregada foi o levantamento bibliográfico minucioso que trata 
sobre as alterações das variáveis do tempo atmosférico, a saúde e suas repercussões nas 
cidades. Foram utilizados, ainda, os dados de umidade relativa da Estação 
Agrometeorológica da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), e 
considerando as características climáticas da região de forma a associá-los ao número de 
internações de indivíduos por doenças respiratórias decorrente da umidade do ar no período 
de agosto de 2006 a agosto de 2008 ocorridas no Hospital Universitário (HU) Clemente 
Farias. 
 
Palavras-chave: Urbanização, Climatologia, umidade relativa, qualidade de vida, doenças 
respiratórias. 
 
Introdução 
 Em análise sucinta da história física do planeta Terra, percebe-se que em milhões de 
anos o planeta passou por diversas mudanças climáticas, que por vezes modelou a 
superfície terrestre e alterou o modo de vida dos seres vivos, inclusive da espécie humana. 

A atmosfera terrestre, um dos principais elementos de existência de vida, é 
restritamente caracterizada por ser uma fina camada onde se encontra em forma gasosa uma 
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mistura mecânica de nitrogênio, oxigênio, argônio, dióxido de carbono, ozônio e vapor 
d’água, além de possuir outros gases em menores proporções como o hélio, neônio. Assim 
esta é de suma importância, pois lhe confere ou não condições a ser habitada por 
comunidades humanas. Deste modo a atmosfera é o objeto de estudo da meteorologia e da 
climatologia, disciplinas que tendem a concentrar os estudos dos fenômenos atmosféricos. 
 É notório que diversos fenômenos estão ligados às novas condições climáticas dos 
grandes centros urbanos, como a poluição atmosférica, alterações na quantidade e na 
intensidade das chuvas que, por sua vez, ocasionam inundações, desabamento das encostas, 
de moradias e problemas de saúde pública que surgiram mediante um crescimento urbano 
desordenado e acelerado. Nas metrópoles, o cotidiano dos citadinos está em consonância 
com as alterações do tempo atmosférico, acarretando doenças respiratórias, desconforto 
térmico entre outros. Como aponta Neto e Souza (2005) as doenças respiratórias são, na 
atualidade, uma preocupação do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente por ser a 
segunda maior causa de morbidade, perdendo apenas para as internações por partos e 
gestantes. Assim é plausível e de máxima importância a discussão do tema, bem como o 
conhecimento dos elementos atmosféricos, suas repercussões e implicações. 
 
Geografia Médica 
 

 A Geografia Médica é a disciplina que estuda a Geografia das Doenças, e à luz dos 
conhecimentos específicos desta ciência busca-se associar a distribuição das patologias, às 
condições e alterações no quadro humano e natural do globo. Conhecida também como 
Patologia Geográfica, Geopatologia ou Medicina Geográfica, constitui um ramo da 
Geografia Humana, ou da Biogeografia. Neste sentido Lacaz (1972), afirma que a 
Geografia Médica resulta da interligação dos conhecimentos geográficos e médicos, 
mostrando a importância do “meio geográfico” no aparecimento e distribuição de uma 
determinada doença, visando também fornecer bases seguras para os programas de saúde 
pública. 

A Geografia Médica encontra suas bases na história da própria medicina, na obra 
“Dos ares, das águas, e dos lugares”, de Hipócrates, a aproximadamente 480 a.C, que 
apontava a influência dos fatores ambientais no aparecimento das doenças em geral. 

No Brasil, José Francisco Xavier Sigaud (1796-1856) destacou-se como o precursor 
da Geografia Médica, subseqüentemente vários trabalhos foram elaborados a fim de 
difundir este novo ramo geográfico. Há de se fazer menção, também, da importante 
contribuição do médico-geógrafo Josué de Castro, que com sua obra Geografia da Fome, 
publicada pela primeira vez em 1946, associou incidência de algumas doenças com déficits 
alimentares e mapeou enfermidades engendradas pela desnutrição no Brasil. 

 
Breve histórico da urbanização brasileira e o processo de urbanização de Montes 
Claros 

De acordo com Santos (2005) especialmente nas décadas de 1940/50 ocorreu a 
urbanização brasileira, promovida pelo desenvolvimento da industrialização, que 
encontrava em acelerado ritmo nas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 
Horizonte, atraindo significativos contingentes populacionais, que procuravam melhor 
qualidade de vida, destacando cada vez mais intensos fluxos de migrantes para as cidades 
supracitadas. Estes centros, ainda despreparados para o acomodamento dos expressivos 
aumentos demográficos, começaram a partir de então, a apresentar deficiências como 
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impossibilidade de oferecer infra-estrutura, moradia, educação e saúde para todos os 
citadinos. 

Quanto à esfera local, o município de Montes Claros, com área aproximada de 
4.135 km ², com altitude média de 620 a 700m, se enquadra a 16º 44’ 06”de latitude Sul e 
43º 51’ 44”de longitude Oeste, situa-se no Norte do Estado de Minas Gerais (BR), 
conforme o mapa abaixo. 
 

 

A urbanização de Montes Claros tem sua ascendência na sede da fazenda que ficava 
à margem esquerda do Rio Verde no início do século XVIII, na qual foi construída a capela 
de (Nossa Senhora da Conceição e São José), onde principiou o povoamento e com o 
conseguinte desenvolvimento transformou-se em Vila (1831). Essa Vila exerceu influência 
na região com atividades agropecuárias, especialmente com a criação de gado, transformou 
em centro de comercialização e possuía algumas características de cidade, exemplificada 
pela independência política e administrativa. Atualmente é centro polarizador do Norte de 
Minas Gerais, proporcionando um setor industrial, comercializador e prestador de serviços 
bastante desenvolvido. 

O desenvolvimento industrial montesclarense foi regido por diversas políticas e 
programas do governo, como os incentivos fiscais da SUDENE5 na década de 1970, 

                                                 
5 A SUDENE - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - é uma entidade de fomento econômico 
desenvolvimentista brasileira, destinada a promover soluções sócio-econômicas à Região Nordeste do Brasil, 
periodicamente afetada por estiagens e com populações com baixo poder aquisitivo e com pouca instrução 
educacional. 
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trazendo consigo a inevitável urbanização, processo que impressiona pela rapidez e 
intensidade com a qual transforma os ambientes naturais.  

Cavassim Júnior et al (2002) afirmam que, a ocupação desordenada do meio físico 
nas grandes cidades através do êxodo rural constitui a principal causa de degradação dos 
recursos naturais do solo, da vegetação e das águas. 

O crescimento rápido e intenso do perfil demográfico não permitiu que se pensasse 
o espaço urbano de forma adequada, assim ocorreu o “inchaço populacional” e, 
consequentemente, os inúmeros aspectos negativos advindos de um crescimento 
populacional desordenado.  

Assim o processo de urbanização determinou que na cidade Montes Claros, 
reduzisse os espaços das áreas verdes e naturais, no entanto aumentaram os espaços 
construídos (edificações, asfalto etc.) e ainda os veículos automotores, que somado as 
características atmosféricas têm produzido efeitos patológicos evidenciados na população. 

 
Caracterização do Clima de Montes Claros 
 O clima de Montes Claros de acordo com Nimer e Brandão (1989, p.111) 
caracteriza-se como Subúmido úmido, estritamente ligado à fronteira do Subúmido seco, 
pois o período chuvoso é de apenas quatro meses, em geral iniciando em novembro 
seguindo até março, enquanto o período de estiagem estende entre os meses de maio a 
setembro. Os meses em que ocorrem os maiores índices pluviométricos estão entre os 
meses de dezembro e janeiro podendo chegar a 200mm ao mês, que por sua vez satisfaz as 
necessidades hídricas das plantas, além de repor a água do solo, liga-se diretamente com o 
provimento de água dos rios, garantindo assim a manutenção dos corpos hídricos. 
 Deste modo tem-se o Clima da cidade com duas estações bem definidas um verão-
outono chuvoso, com temperaturas elevadas, enquanto o inverno-primavera caracteriza-se 
por temperaturas amenas e período seco, onde praticamente inexiste ocorrência de 
precipitação.  
 Conforme Almeida (1993) o clima de Montes Claros sofre interferência direta de 
fatores topográficos e elementos da dinâmica da atmosfera, que configura especialmente 
por estar em meio de duas unidades geomorfológicas, especialmente entre o Planalto do 
São Francisco e a Depressão Sanfranciscana, que remete a cidade a cotas altimétricas entre 
500 a 600 metros.  

Além da dinâmica atmosférica que se traduz em interferências nos índices 
pluviométricos, especialmente quando se trata das correntes perturbadas W(JT) que perdem 
a força à medida que se afasta para o sentido oeste, pelo fato do decréscimo das correntes 
perturbadas de E (EW) que diminuem do litoral para o interior, há a carência de chuvas 
trazidas pelas correntes N(CJT).  
 Desta maneira podemos inferir que o clima da cidade reflete num ambiente 
atmosférico de grande período de seca, entretanto com índices pluviométricos significativos 
restritamente nos meses de novembro a março. 
 Associado a este tipo climático, com características peculiares em relação 
principalmente ao regime pluviométrico de Montes Claros, propõe-se aqui, através dos 
dados climatológicos uma discussão acerca da relação clima /homem, na perspectiva da 
Geografia Médica. A partir destes dois ramos, serão traçadas as principais discussões e 
hipóteses acerca das condições que se referem às doenças respiratórias relacionadas, 
especificamente, a umidade no âmbito do perímetro urbano da cidade supracitada.   
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Urbanização e impactos ambientais 
O rápido e desorganizado adensamento populacional das cidades contribui para a 

alteração do ambiente urbano e, consequentemente, provoca alteração na qualidade de vida 
dos habitantes. Os impactos ambientais incidentes em cidades são vários dentre os quais 
podem ser citados os movimentos de massa, os altos índices de poluição sonora e 
atmosférica, a poluição hídrica, as enchentes e alagamentos, que contribuem para as perdas 
materiais e na qualidade de vida dos habitantes. 

 Neste sentido, discutir-se-á a seguir a urbanização da cidade de Montes Claros e 
suas principais implicações ambientais, especialmente sendo focalizando um estudo das 
relações climáticas com os problemas respiratórios na cidade entre os anos de 2006 a 
2008.  

Serrano et al (1993) citado por Neto e Souza (2005), afirmam que um dos 
aparatos do corpo humano que tem maior intercâmbio com o meio ambiente é o aparelho 
respiratório, assim as alterações e modificações na composição do ar é capaz de 
transformar as propriedades físicas da atmosfera, podendo construir um verdadeiro 
problema para o individuo/ser vivo. 

 

Os veículos automotores, a poluição atmosférica e a qualidade de vida nas 
cidades 
 O transporte apesar dos benefícios, como encurtamento do tempo e do espaço, gera 
também malefícios, ou seja, impactos ambientais e sociais. No meio ambiente pode-se citar 
o consumo de metais, borracha e petróleo. No meio social vários são os impactos negativos 
à saúde humana, (acidentes, poluição) e à qualidade de vida (ruído, vibração, prejuízo à 
circulação de pedestres e ciclistas). É o que Vasconcellos (2005, p.75) trata como “efeito 
local é aquele sentido diretamente pelas pessoas, na forma de prejuízo a nossa saúde”. 
 Sabe-se que os meios de transporte causam poluição de forma direta e indireta. As 
formas diretas são duas: poluição sonora e poluição atmosférica, esta resulta da eliminação 
de gases e partículas sólidas na atmosfera, que em concentrações elevadas causam irritação, 
morbidade e em indivíduos debilitados pode conduzir ao óbito. 

O quadro 1 apresenta alguns poluentes e seus efeitos na saúde humana. 
 

Poluente Efeito 
Monóxido de carbono (CO) Fadiga, dor de cabeça, morte em doses elevadas. 
Dióxido de enxofre (SO2) Irritação respiratória, falta de ar, doenças crônicas do 

pulmão.  
Material particulado (MP) Toxidade sistêmica, função pulmonar diminuída e estresse 

do coração; associado a mortes prematuras de idosos. 
Quadro 1: Poluentes e seus efeitos na saúde humana  
Fonte: adaptado a partir de Goldemberg, 1998.      

  
O quadro demonstra que os poluentes têm efeitos diretos na qualidade de vida dos 

seres humanos, mas vale lembrar que os efeitos dos poluentes emitidos por veículos 
automotores podem ser acentuados pelas condições atmosféricas temporais. Em se tratando 
de poluição, Vasconcelos (2005) afirma que a concentração depende, principalmente, do 
volume de poluentes emitidos, do regime de ventos e da temperatura. Portanto, serão 
discutidas as condições atmosféricas temporais. 

 



 6

A relação Temperatura, Umidade Relativa e Evaporação 
 
 De acordo com Ayoade (1998, p.15) “O conteúdo de vapor d’água na atmosfera está 
estritamente relacionado com a temperatura do ar e com a disponibilidade de água na 
superfície terrestre”.  
 Esta correlaciona no caso específico com a umidade do ar, que se refere à 
quantidade de água no ar, se origina a partir da superfície terrestre pela evaporação e 
transpiração. 
 A umidade relativa 

[...] é a razão entre o conteúdo real de umidade de umidade de uma amostra de ar 
e a quantidade de umidade que o mesmo volume de ar pode conservar na mesma 
temperatura e pressão quando saturado. É geralmente expressa em forma de 
porcentagem. (AYOADE, 1998 p. 143)    
 

 Quanto à temperatura estar relacionada aos termos do movimento das moléculas, é a 
condição que determina o fluxo de calor de uma substância para outra. De acordo com 
Ayoade (1998, p.50) “A temperatura de um corpo é determinada pelo balanço entre a 
radiação que chega e a que sai e pela sua transformação em calor latente e sensível [...]”. 
  Referindo-se a evaporação o referido autor destaca que esta remete ao processo 
pela qual a água passa do estado sólido e líquido para forma gasosa, que é determinada pela 
disponibilidade de superfície de evaporação e a capacidade da atmosfera em absorver 
determinada quantidade de vapor d’água. 
 Deste modo vê-se a necessidade de cruzamento dos dados de umidade relativa do 
ar, fornecidos pela Estação Agrometeorológica da Universidade Estadual de Montes Claros 
(Unimontes) no período de 2006 a 2008, de forma a associá-los com o número de doentes, 
internados no Hospital Clemente Farias, com problemas respiratórios intensificados em tais 
períodos do ano.  
 

 
  Figura 1: Estação Meteorológica da Unimontes.  
   Autor: BRITO, M.F. Dez/2008. 
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Abaixo os gráficos apresentam dados climatológicos referentes aos anos de 2006, 
2007 e 2008 extraídos da Estação Agrometeorológica da Unimontes. Têm por base a 
umidade do ar média verificada em cada mês, em que se agruparam os trimestres para a 
melhor visualização dos períodos de maior conforto e os meses mais críticos de umidade 
relativa. 

Ano: 2006,2007e2008. 
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Para tanto, será feita a análise através de cruzamentos de dados estatísticos 
referentes à umidade relativa, e a relação da quantidade de pacientes internados, no 
Hospital Clemente Farias, por doenças respiratórias. E desatacar em quais os períodos 
determinadas doenças se agravam. 
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Os dados acima são do Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAMI) fornecidos 
pelo Hospital Clemente Farias, também chamado de Hospital Universitário (HU), e levam 
em consideração pacientes com internações relacionadas as doenças respiratórias, que 
possui o Código Internacional de Doenças (CID) no intervalo de J00 a J99.8. Ou seja,  
números de internações por doenças respiratórias, destacando-se como as doenças mais 
registradas a pneumonia, asma, bronquite, bronquiasma, bronquiolite e infecções das vias 
aéreas. 

A análise dos gráficos acima e dos dados do SAMI revelam que os trimestres que 
registram os mais expressivos números de internamentos são os períodos de seca, segundo 
e terceiro trimestres. Notadamente o ano de 2008 foi o período em que a umidade relativa 
mensal chegou a 58%, período mais crítico dentre o período pautado em estudo, entre 
2006-2008, e as doenças respiratórias somaram 773 internações, maior dentre o mesmo 
período. 

Entretanto, podem ser observadas algumas discrepâncias, como por exemplo, em 
2006 quando o mês de janeiro registra o menor índice de umidade relativa do ar, enquanto 
as internações se intensificam no segundo trimestre, fato que pode ser explicado pela 
demora de busca de auxílio médico hospitalar sendo adotado algumas medidas “caseiras” 
no intuito de aliviar os sintomas. 

Enfim, os dados revelam que os períodos em que foram registrados os mais baixos 
índices de umidade do ar nem sempre coincidem com os maiores números de internações 
por doenças respiratórias, mas não se pode desconsiderar as variáveis climáticas, bem como 
suas influências na saúde e na qualidade de vida dos cidadãos desta cidade. 

É importante salientar que estes são apenas resultados preliminares, e que outras 
variáveis deixaram de ser consideradas como, por exemplo, aumento populacional e 
aumento de número de veículos automotores trafegando nas vias, entre outros. 

Não pretende-se de maneira alguma esgotar as discussões acerca dos reflexos das 
condições climáticas na saúde dos habitantes desta cidade. Mais pesquisas acerca do 
assunto devem ser elaboradas com a possibilidade de destacar certos reflexos sobre o 
ambiente, caso elucidado das condições atmosféricas, assim ressaltando e evocando 
materiais para discussão, este por sua vez enfatizada pela Geografia ramificando para as 
disciplinas de Climatologia e Meteorologia.  

Considerações Finais 

O modelo de urbanização vigente, bem como o modelo de planejamento das cidades 
muitas vezes negligencia os fatores climáticos. As consequências desta é a baixa qualidade 
de vida da população, que não raro sofre com alagamentos, desconforto térmico e doenças 
respiratórias engendradas e/ou agravadas pelo ambiente artificial, o espaço construído. 

De tal modo Montes Claros, sendo classificada como cidade média, merece especial 
atenção quanto às alterações dos ambientes naturais. O “status” de cidade média não é 
definitivo, tendendo a se tornar uma grande cidade, deste modo por apresentar algumas 
características climáticas típicas da região devem-se reconsiderar tais fatos, especialmente 
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referentes ao número populacional, a ampliação do número de veículos automotores e 
questões de poluição atmosférica pelas atividades humanas, especialmente as industriais, 
para promovam o mínimo de alterações térmicas, uma vez que esta se agrava, por se tratar 
de um clima tropical semi-úmido, que traz por consequências o desconforto térmico e o 
aumento das doenças respiratórias. 

Assim faz-se necessário a atuação de mecanismos políticos para diminuir 
determinada situação climática especialmente destinada a minimizar os efeitos das 
poluições advindas pelos automóveis e atividades industriais na cidade para que sua 
população desfrute da real qualidade de vida e do bem-estar entre as relações entre homem 
e meio ambiente. 
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