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RESUMO 
 

SILVA, Narciso Amaral da. Estudos de diretrizes termo-ambientais para o 
planejamento urbano da cidade de Corrente, Piauí, Nordeste do Brasil. João 

Pessoa, 2007. Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana) – Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Urbana, Centro de Tecnologia, Universidade 

Federal da Paraíba. João Pessoa, 2007. 

 

Utilizando-se de séries de dados horários, de temperatura e de umidade relativa 

do ar, de velocidade e de direção do vento medidas, simultaneamente, em três 

estações meteorológicas instaladas na malha urbana da cidade de Corrente-PI e 

noutra, padrão do INPE (estação de referência), fora da malha urbana, na qual 

além das séries de dados já mencionados, mediram-se séries de radiação solar e 

de precipitação acumulada durante o ano de 2006, objetivando avaliar o padrão 

de ocupação do solo desta cidade e suas inter-relações com as variáveis termo-

ambientais medidas, havendo-se chegado à conclusão da inadequação do seu 

padrão de ocupação do solo ao clima local, detectando-se ilha de calor da ordem 

de 5ºC, a partir do que se definiram algumas diretrizes visando ao seu 

crescimento sustentável. 

 

Palavras-chave: planejamento urbano, conforto ambiental, ocupação do solo 

urbano. 
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ABSTRACT 
 

SILVA, Narciso Amaral da. Study of thermal-environmental guidelines for the 
City of Corrente’s Urban Planning – Piauí, Brazilian Northeast. João Pessoa, 

2007. Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana) – Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Urbana, Centro de Tecnologia, Universidade Federal 

da Paraíba. João Pessoa, 2007. 

 

Making use of a series of hourly-checked data, of temperature and relative air 

humidity, wind’s speed and direction, measured simultaneously in three 

meteorological stations installed in the urban mesh of the Corrente-PI and in a 

INPE’s standard station (for reference), located outside of the urban mesh, in 

which, besides the series of data already mentioned, also measured a series of 

solar radiation and accumulated precipitation during the year of 2006, objecting to 

evaluate the occupation’s standard of the city’s landscape and its inter-relations 

with the variable thermal-environmental measured, having reached the conclusion 

that it’s soil occupation pattern is inadequate to the local climate, detecting an heat 

zone in the order of 5ºC, from which some guidelines were defined to allow a 

sustainable development. 

 

Key words: urban planning, environmental comfort, urban soil occupation. 
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1.1 – Introdução 
 

A maioria das cidades brasileiras, por não terem sido projetadas e devido ao seu 

rápido crescimento a partir da década de 1960 (IBGE, 2007), desenvolveram-se 

de forma espontânea e caótica, espraiaram-se do centro para seus arredores, em 

forma de tentáculos, ocupando, muitas vezes, áreas alagadiças e de encostas 

muito íngremes, sem quaisquer preocupações ambientais. Este crescimento 

desordenado, associado a políticas habitacionais mal sucedidas, resultaram nos 

graves problemas atuais, tais como: falta de infra-estrutura, tecido urbano muito 

extenso, poucas áreas verdes, grandes vazios, trânsito caótico, uso excessivo do 

automóvel, poluição, favelização, entre outros, conduzindo à insustentabilidade 

das.  

 

Com a cidade de Corrente-PI, não foi diferente, uma vez que surgiu 

espontaneamente e continua crescendo sem controle, pois não dispõe de 

instrumentos de ordenamento urbano.   

 

Este trabalho buscou detectar questões ligadas às alterações climáticas 

provocadas pelo crescimento desordenado da cidade de Corrente, através da 

instalação de três estações meteorológicas distribuídas na sua malha urbana e 

uma fora da cidade (estação de referência), programadas para coletarem dados 

horários, simultaneamente, de temperatura e de umidade relativa do ar, de 

velocidade e de direção do vento. A partir dos resultados obtidos, buscou-se 

sugerir caminhos capazes de minimizar as questões ligadas à expansão urbana 

desta cidade, visando seu crescimento ordenado.  

 

1.2 – Objetivos 
 

1.2.1 – Objetivo geral 
 

Estudar diretrizes termo-ambientais para o planejamento urbano da cidade de 

Corrente, Piauí, Nordeste do Brasil, com ênfase na ventilação intra-urbana.  

 

Capítulo 1 - INTRODUÇÃO 



19 

Narciso Amaral da Silva                                                                                                                                       PPGEU/UFPB 

1.2.2 – Objetivos específicos 
 

 Detectar as alterações micro-climáticas provocadas pelo padrão de 

ocupação do solo urbano da cidade de Corrente-PI. 

 

 Contribuir com subsídios específicos locais para a elaboração da legislação 

urbanística da cidade. 

 

 Iniciar a criação de uma base de dados climáticos que permita sua 

aplicação em questões ligadas aos projetos urbanísticos e dos edifícios.  

 

1.2.3 – Meta 
 

Contribuir para o crescimento sustentável da cidade de Corrente-PI. 

 

1.3 – Estrutura da dissertação 
 

Esta dissertação é estruturada em 7 capítulos. No primeiro, faz-se a introdução e 

expõem-se seus objetivos e meta.  

 

O capítulo 2 foi destinado a um breve histórico da formação das cidades ao longo 

da história.  

 

Já no capítulo 3, faz-se uma revisão bibliográfica do tema.  

 

O capítulo 4, refere-se aos procedimentos metodológicos.  

 

No Capítulo 5, descreve-se o objeto de estudo.   

 

Capítulo 6, analisam-se e discutem-se os resultados obtidos.  

 

No Capítulo 7, conclui-se o trabalho, são sugeridas diretrizes termo-ambientais 

para o planejamento urbano da cidade e fazem-se as considerações finais. 
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2 – Breve histórico da formação das cidades 
 

A preocupação com o conforto ambiental está presente, como demonstrado por 

Alan Guyot e Jean-Louis Izard (1980), desde a pré-história quando os trogloditas 

utilizavam materiais com grande inércia térmica para criar abrigos mais 

confortáveis.  

 

Os agrupamentos urbanos surgiram com o fim da última glaciação que tornou 

possível a sedentarização humana. Esse fenômeno climático, caracterizado pela 

intensa diminuição de temperatura global, ocorrida entre 100.000 a.C. a 10.000 

a.C., obrigou a migração de animais e de seres humanos para lugares onde havia 

abundância vegetal, levando-os a ocupar diversas regiões do planeta. A 

domesticação de animais e o cultivo de plantas caracterizaram uma mudança 

profunda na história humana, tradicionalmente conhecida como “revolução” 

neolítica ou agrícola (10.000 a.C. a 4.000 a.C.). Ao deixar de depender da coleta 

de víveres e passar a garantir o seu sustento, alguns grupos humanos abriram 

caminho para uma organização social e política mais complexa, envolvendo 

populações cada vez maiores, fixadas em áreas férteis, notadamente às margens 

de grandes rios. O desenvolvimento técnico aplicado à agricultura possibilitou um 

aumento da produção e consequentemente um aumento populacional. Da 

necessidade de garantir a defesa e a produção de extensas áreas agrícolas, 

habitadas por várias tribos, surge a organização de estados, abrindo caminho 

paras as civilizações egípcia e mesopotâmica (VICENTINO e DORIGO, 2005).  

 

No Egito, as cidades foram construídas às margens do rio Nilo, chamado de berço 

da vida. Nestas cidades havia uma grande preocupação com o rigor climático, 

caracterizado por altas temperaturas durante o dia e baixas durante a noite, por 

ventos quentes e secos que sopram do deserto do Saara e por uma intensa 

radiação solar. Buscando amenizar estes problemas, as construções eram 

orientadas de tal forma que pudessem aproveitar os ventos frescos do vale do 

Nilo. As casas, por menores que fossem, possuíam pátio interno e as construções 

utilizavam pedra e adobe, materiais com grande inércia térmica, a exemplo da 

cidade de Kahun (Figura 2.1), construída a, aproximadamente, 2000 a.C., e 
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planejada para que as suas construções recebessem a ventilação fresca vinda do 

vale do rio Nilo amenizando os rigores do clima desértico local (CARVALHO, 2006 

e SILVA, 1999). 

 

 

Figura 2.1. Cidade de Kahun, no antigo Egito. 

Fonte: condor.depaul.edu/~sbucking/extra/290Dover4.htm. Acesso: 25 de janeiro de 2007. 
 

Na Grécia o viver em cidade ganha um novo sentido, o de pré-requisito para o 

exercício da liberdade. Para os gregos a cidade é, sobretudo, ponto de encontro, 

local de ampla sociabilidade, onde são facilitadas as relações que perpetuam a 

espécie. Para eles, ser um homem livre em uma polis independente era um 

grande orgulho e em nome disso eram capazes de dar a sua vida. Eles 

acreditavam que a liberdade passava pela prática da política, através do exercício 

da democracia e para isso era fundamental o encontro de cidadãos em praças 

públicas, onde os problemas eram discutidos e onde se propunham soluções 

(VICENTINO e DORIGO, 2005).  Segundo Morris (1984) o clima influenciou de 
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maneira determinante e benéfica a base de vida na antiga Grécia, onde apesar do 

inverno ser rigoroso nas montanhas, nas outras estações é ameno. O calor do 

verão não chega a ser insuportável, pois o ar é seco e as brisas procedentes da 

terra e do mar atenuam-no.  

 

Na Grécia Clássica, o arquiteto e urbanista Hipódamo de Mileto (500 a.C. a ?), 

cria as cidades em malhas quadriculadas refletindo a visão de democracia grega, 

cidades sem hierarquia e igualitária (Figuras 2.2 e 2.3). Para os gregos a cidade 

ideal deveria ser fortificada e possuir até 10 mil habitantes, quando ela excedia 

este número, a população excedente migrava, criando, assim, as novas cidades, 

as quais eram projetadas adotando-se o sistema de malha.  

 

Figura 2.2. Planta de Mileto, por Hipódamo, 
Séc. V a.C. Fonte: www.itiscannizzaro. 

net/art/urbanistica/grecia/urbanisticagrega.htm. 
Acesso: 25 de janeiro de 2007. 

Figura 2.3. Planta da Acrópole de Mileto, por 
Hipódamo, Séc. V a.C. Fonte: www.itiscannizzaro. 

net/art/urbanistica/grecia/urbanisticagrega.htm. 
Acesso: 25 de janeiro de 2007 

 

A partir do século III, sob impacto de profunda crise econômica, as cidades 

romanas espalhadas por toda a Europa começaram a se esvaziar. O avanço dos 
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bárbaros, a posterior queda de Roma no ano de 476, ocupada pelos hérulos, e o 

clima de insegurança que se estabeleceu a partir de então, resultou num 

prolongado período de ruralização em toda a Europa. Somente por volta do 

século X é que se inicia o processo do renascimento urbano, com a fundação de 

cidades e o deslocamento de populações para os centros urbanos. Estas novas 

cidades eram bem diferentes das cidades gregas e romanas em função, 

essencialmente, da atividade econômica do comércio e da produção artesanal. 

Os muros destinados à defesa limitavam a área disponível para a ocupação 

urbana, o que gerava a tendência à verticalização, ocupação de todos os espaços 

para a construção, ruas estreitas, igrejas com torres altas e delgadas, poucas 

praças e pouca ou nenhuma área verde (Figura 2.4). Limitações de 

abastecimento d’água, esgoto a céu aberto e grandes concentrações 

demográficas, contribuíram para fazer das cidades medievais campo fértil para a 

proliferação de grandes epidemias, como a da Peste Negra, que no século XIV, 

foi responsável pela morte de 25 milhões de pessoas em apenas cinco anos. 

 

 

Figura 2.4. Cidade Medieval de Carcassone, França, construída entre os séculos XII e XIII. Fonte: 
http://www.geographie.uni-freiburg.de/ikg/mitarb/michna/exkursion/katalonien/ exk_katalonien.html. 

Acesso: 25 de janeiro de 2007 
 

Nos séculos XVI, XVII e XVIII, os espanhóis implantaram inúmeras cidades em 
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toda a América. Antes de fundar uma cidade eles reconheciam de imediato o 

local, determinavam a posição mais estratégica para sua implantação, visando à 

segurança contra ataques, analisavam o regime de ventos dominantes e a 

proximidade de fontes de água. Para eles, a fundação de uma cidade era um ato 

litúrgico, que santificava a terra recém-apropriada. Era mais do que um mero 

exercício de cartografia, o planejamento urbano era o veículo para o transplante 

de uma ordem social, política e econômica que deveria refletir um projeto 

burocrático de simetria: Igreja, palácio de governo e prisão deveriam dominar o 

espaço central da cidade. O urbanismo refletia a mística religiosa que estava no 

centro do pensamento ibérico. O plano em malha quadriculada ortogonal foi o 

usado em larga escala na América espanhola (Figura 2.5).  

 

 
 

Figura 2.5. Plano da cidade de Buenos Aires, 1750. Fonte: http://www.la-floresta.com.ar/ 
cronologia.htm. Acesso: 25 de janeiro de 2007 

 

A partir da segunda metade do Século XVIII, impulsionado pela máquina a vapor 

desenvolvida por James Watt, em 1785, e pela invenção do tear mecânico de 

Richard Arkwright, em 1769, inicia-se na Europa a chamada Revolução Industrial 

Capítulo 2 - BREVE HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DAS CIDADES  

http://www.la-floresta.com.ar/cronologia.htm
http://www.la-floresta.com.ar/cronologia.htm


26 

Narciso Amaral da Silva                                                                                                                                       PPGEU/UFPB 

que culminou com a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado, 

baseado na utilização de máquinas. Esta revolução modificou totalmente a 

imagem das cidades medievais européias e estimulou um novo êxodo rural, já 

que as máquinas passaram a substituir o trabalho braçal, também, no campo. 

Durante o século XIX as cidades “explodiram” em tamanho e população. No 

entorno de grandes fábricas surgiram os bairros operários e, mais tarde, no 

entorno das cidades industriais, interligadas através de estradas, trens e metrô, 

surgiram as chamadas cidades dormitório.  

 

Diante da exploração dos trabalhadores pelos seus patrões e das péssimas 

condições de habitabilidade das cidades, surgiram fortes revoltas populares, 

como as ocorridas em toda a Europa em 1848. As cidades industriais foram 

campo fértil para a proliferação de doenças, como a Febre Espanhola, 

responsável por 20 milhões de vítimas no início do século XX.  

 

Após a Primeira Guerra Mundial, surgiu na Europa o movimento de Arquitetura 

Moderna. Seus idealizadores propunham que as cidades deveriam ser funcionais, 

a propriedade privada do solo urbano deveria estar submissa aos interesses 

coletivos, os componentes das construções deveriam ser padronizados e 

industrializados, deveria haver limitação do tamanho e da densidade das cidades 

e as edificações seriam concentradas, porém com amplas áreas de vegetação. 

Deveria haver separação da circulação de veículos das de pedestres e as cidades 

deveriam se organizar para atender as quatro necessidades básicas da 

população: habitar, trabalhar, recrear e circular. Com o fim da Segunda Guerra 

Mundial, as cidades européias foram reconstruídas adotando-se estes princípios 

que, rapidamente transformaram-se em modelo universal que se espalhou por 

todo o mundo.  

 

Contudo, as idéias modernistas postas em prática foram desastrosas, as grandes 

distâncias, provocadas pela setorização funcional, um dos pilares da organização 

das cidades modernistas, implicaram no uso excessivo do veículo e em grande 

consumo de combustível. O modelo universal de uso e ocupação do solo 

proposto, mostrou-se inadequado, já que ele interagiu de maneiras distintas ao 
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relacionar-se com o clima de lugares distintos. Por exemplo, o afastamento 

excessivo dos edifícios e seu invólucro envidraçado, em climas tropicais, tornaram 

os edifícios “verdadeiras estufas” ao ficarem mais expostos à incidência do sol, 

implicando grande consumo de energia no controle térmico.  

 

A maior realização urbanística modernista foi a cidade de Brasília, inaugurada em 

1961, no Brasil (Figura 2.6), onde para manter o agradável cenário planejado da 

capital da República, as massas populares, com sua espontaneidade tão contrária 

ao espírito racional, foram mantidas longe do centro, nas chamadas cidades-

satélite, verdadeiras periferias miseráveis. 

 

 
Figura 2.6. Vista panorâmica do Eixo monumental urbanístico da cidade de Brasília. Fonte: Acervo 

do autor, 2005. 
 

A visão modernista começa a ser questionada no início da década de 1970 com a 

primeira crise do petróleo (principal matriz energética mundial), que atingiu altos 

preços. O mundo então se dá conta que os recursos naturais são esgotáveis e o 

seu uso irracional pode comprometer a vida em todo o Planeta. 
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No início da década de 70, o Clube de Roma, grupo composto por cientistas de 

vários países, que havia sido fundado em 1968, com o objetivo de estudar 

soluções para os complexos problemas decorrentes das crescentes pressões 

demográficas que eram percebidas sobre o equilíbrio dos ecossistemas do 

planeta, começa a divulgar documentos e trabalhos de cientistas reconhecidos 

contendo sérios alarmes que anunciam a insustentabilidade do desenvolvimento 

planetário pelos caminhos percorridos pelos países desenvolvidos. 

 

Em 1972, as Nações Unidas organizam a Conferência de Estocolmo, onde se 

discute os problemas da pobreza e o crescimento da população e são elaboradas 

metas ambientais e sociais, centrando sua atenção nos países em via de 

desenvolvimento. Um dos resultados desta Conferência foi a criação do Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente – Pnuma. 

 

Com a finalidade de reexaminar os problemas críticos do meio ambiente, 

desenvolvimento do planeta e formular propostas realistas para solucioná-los, foi 

criado, em 1983, pela Assembléia das Nações Unidas, a Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD). Esta Comissão foi composta por 

pessoas eminentes, sendo presidida pelo então Primeiro Ministro da Noruega, 

Gro Harlem Brundtland.  Em 1987, a Comissão publica o relatório intitulado Our 

commom future (Nosso futuro comum), registrando falhas e sucessos do 

desenvolvimento mundial.  

 

As conclusões deste relatório fundamentaram-se numa análise comparativa entre 

a situação do mundo no começo e no final do século XX. Entre os resultados 

positivos estavam: expectativa de vida crescente, mortalidade infantil decaindo, 

maior grau de alfabetização, inovações técnicas e científicas e, aumento da 

produção de alimentos. Apontava como principais problemas: o aumento da 

erosão do solo e a expansão das áreas desérticas, a poluição do ar, os 

desmatamentos crescentes e a ameaça à camada de ozônio. 

 

Em dezembro de 1989, a Assembléia Geral das Nações Unidas convocou um 

encontro global para elaborar estratégias de reversão dos processos de 
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degradação ambiental, realizado em 1992 na cidade brasileira do Rio de Janeiro, 

a “Eco 92” ou “Cúpula da Terra”. Um dos documentos produzidos neste Encontro 

foi a Declaração do Rio, que ficou conhecido como Agenda 21, composto por 27 

princípios inter-relacionados, ratificado por mais de 170 países, no qual se 

estabeleceram, pela primeira vez, as bases para alcançar o desenvolvimento 

sustentável em escala global, fixando direitos e obrigações individuais e coletivos, 

nos âmbitos do meio ambiente e do desenvolvimento. 

 

Baseado nos princípios da Agenda 21 sobre mudanças climáticas, em 1997 é 

elaborado o Tratado de Kyoto, que estabeleceu metas de redução de gases 

poluentes para os países industrializados, tendo sido ratificado, somente, em 

2005, já que os Estados Unidos da América do Norte, país considerado o maior 

poluidor global, recusou-se assiná-lo. 

 

Diante dos problemas ambientais, a Arquitetura e o Urbanismo são obrigados a 

buscarem soluções sustentáveis. Exemplos como o do Milan Fiera Masterplan,  

desenvolvido pelo escritório Foster and Partners em 2004, onde a concepção 

urbanística e a disposição dos edifícios são influenciados diretamente pelas 

variáveis climáticas e topográficos locais, o que resultou na adoção de soluções 

específicas e locais para as disposições e desenhos dos edifícios, apontam um 

novo caminho (Figura 2.7 e 2.8).   

 

No que se refere ao planejamento urbano, no Brasil, apesar das grandes 

diferenças climáticas regionais, os planejadores e administradores parecem 

indiferentes às determinantes climáticas locais já que as legislações urbanísticas 

são, na maioria das vezes, muito vagas e abrangentes e, não seguem modelos 

científicos. 

 

Um avanço ocorrido neste aspecto, foi a promulgação em julho de 2001 da Lei 

10.257/01, denominada Estatuto da Cidade. Esta Lei regulamenta os artigos 182 

e 183 da Constituição Federal de 1988 e estabelece diretrizes gerais de políticas 

urbanas que tratam do planejamento e do desenvolvimento da cidade de modo a 

evitar e corrigir distorções do seu crescimento urbano e seus efeitos negativos 
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sobre o meio ambiente. Esta lei obriga cidades com mais de vinte mil habitantes a 

criarem planos diretores discutidos com a população, abrindo vias populares de 

participação direta. Desta forma, criou-se a possibilidade de discutir as cidades 

dentro dos seus contextos ambientais regionais e micro-regionais, possibilitando o 

surgimento de novas alternativas de ocupações urbanas contextualizadas com as 

realidades climáticas ambientais específicas de cada lugar.   

 

 

Figura 2.7. Milan Fiera Masterplan. Fonte: Foster and Partners, 2005. 
 

 
Figura 2.8. Esquemas de: insolação, ventilação e estratégias paisagística do Milan Fiera 

Masterplan. Fonte: Foster and Partners, 2005. 
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3 - Revisão bibliográfica 
 

Os estudos sobre as questões ligadas a variáveis termo-ambientais e sua relação 

com o planejamento urbano no Brasil, podem ser considerados relativamente 

recentes, embora as conseqüências da carência deste embasamento científico 

quando da tomada de decisões por parte das administrações públicas se façam 

sentir de forma direta sobre as cidades e suas populações. A abordagem da 

importância e interferência de elementos naturais e/ou construídos sobre a 

possível modificação do microclima nos espaços exteriores urbanos ou ainda 

como artifícios para o auxílio ao controle climático ambiental, fizeram-se 

presentes, entre outros, nos trabalhos de pesquisadores brasileiros como 

Monteiro (1975), Tarifa (1977), Lombardo (1985),  Ribeiro (1993),  Silva (1999, 

2001 e 2006) e Carvalho (2006). 

 

Monteiro (1975), reitera a importância da compreensão da forma como se 

relacionam clima e sociedade, enfatizando que o comportamento atmosférico em 

conjunto com outras esferas e processos da natureza organizam espaços 

climáticos no sentido das escalas superiores para as inferiores, enquanto o 

homem e suas ações o fazem na direção oposta. Desta maneira, forma-se um 

clima próprio, denominado então clima urbano, resultante de alterações 

significativas nos balanços hídrico e energético da cidade, provenientes, por sua 

vez, do conjunto de fatores que ocorrem de forma conjunta no meio urbano. 

 

Tarifa (1977) encontrou valores bastante divergentes entre campo e cidade em 

análise feita em São José dos Campos, detectando umidades relativas com 

valores reduzidos na média diária (de 2 a 12%) para a área urbana em relação à 

área rural e temperaturas mais elevadas na zona urbana (de 1 a 3,4 oC) do que 

na zona rural. 

 

Lombardo (1985) faz uso de imagens termais de satélite meteorológico, 

combinadas com dados terrestres, para a verificação da ocorrência de ilha de 

calor na cidade de São Paulo. Este estudo relata diferenças de temperatura acima 

dos 10°C entre a área rural e o centro desta metrópole, relacionando ainda a ilha 
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de calor à concentração de poluentes, sobretudo nos locais onde se 

apresentaram temperaturas mais altas. Ela admite que a interação existente entre 

a estrutura urbana e a atmosfera é influenciada de forma significativa pelo 

aspecto tridimensional da área edificada do aglomerado urbano, resultando em 

diferenças de temperatura, de velocidade do vento, de umidade e de pureza do 

ar, entre outros, visto que as condições climáticas de uma área urbana com 

grandes extensões se diferenciam expressivamente daquelas que ocorrem nos 

espaços abertos que a circundam. 

 

Ribeiro (1993) estuda os aspectos estruturais da forma urbana e suas influências 

na concentração de poluentes e evidencia os efeitos advindos das características 

morfológicas urbanas sobre os padrões de vento locais no que concerne ao 

controle de poluentes. 

 

Silva (1999) desenvolveu uma metodologia de análise dos escoamentos de vento 

na estrutura urbana a partir de experimentos em túneis aerodinâmicos de camada 

limite atmosférica. Esta metodologia permite, dentre outras aplicações, avaliar as 

condições de ventilação natural urbana, externa e interna a edificações. Ele 

aplicou esta metodologia para o bairro do Bessa, na cidade de João Pessoa-PB, 

concluindo, dentre outras coisas, que a velocidade do vento sofre uma redução da 

ordem de 50% a partir da orla em direção ao centro da cidade, o que favorece o 

surgimento de ilhas de calor.  

 

Utilizando-se da metodologia desenvolvida por Silva (1999) vários estudos foram 

desenvolvidos: Montenegro (2003) analisou o padrão de ocupação do solo no 

bairro de Intermares, Cabelelo-PB, quanto às possíveis alterações do vento local 

em função da legislação vigente, que adota um padrão de escalonamento em 

altura, a partir da orla em direção ao continente e verificou, que mantidas as 

condições atuais, haverão alterações climáticas locais, com possível formação de 

ilhas de calor; Peregrino (2005), estudou o padrão de ocupação do solo nos 

bairros de Cabo Branco e Tambaú, em João Pessoa-PB, em função dos gabaritos 

em altura, recuos e afastamentos entre edifícios e larguras de ruas,  constatando 

que, mantida a legislação atual, os bairros sofrerão com redução da ventilação 
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intra-urbana; Guerra (2005) verificou a influência do padrão de ocupação do solo 

urbano no topo de parte da falésia do Cabo Branco, em João Pessoa-PB, 

constatando que o padrão de ocupação permitido pela legislação deste município 

para a área, é prejudicial à ventilação intra-urbana da cidade e, Queiroga (2005), 

verificou a eficiência do dimensionamento de aberturas para ventilação natural, 

nos bairros de Cabo Branco e Tambaú, João Pessoa-PB. 

 

Carvalho (2006), adaptando a metodologia desenvolvida por Silva (1999), 

desenvolveu uma metodologia para a observação e análise climática de cidades 

ou parcelas destas que possibilite investigar como o fenômeno da urbanização 

influencia no clima local e é influenciado por ele. 

 

Bittencourt (2006) estudou a interação térmica entre edifícios inseridos na malha 

urbana verticalizada do bairro de Boa Viagem, Recife-PE, constatando que 

edifícios verticais com fachadas confrontantes geram interações térmicas que 

influenciam o clima da cidade.  

 

Santos (2007) estudou a eficiência dos ângulos de céu obstruídos decorrentes da 

ocupação do solo nos bairros de Cabo Branco e de Tambaú, João Pessoa-PB, 

decorrentes da ocupação atual e os relativos aos adensamentos propostos por 

Peregrino (2005), constatando que em função desta variável a legislação local 

está equivocada. 

 

As alterações promovidas sobre o clima em escala local amplificam os seus 

efeitos e se fazem notar principalmente através de manifestações ligadas ao 

conforto térmico, à qualidade do ar, aos impactos pluviais e ainda através de 

outros efeitos indesejáveis capazes de intervir de forma danosa no funcionamento 

da cidade, bem como prejudicar substancialmente a qualidade de vida dos seus 

habitantes. 

 

Assim sendo, faz-se mister conceder ao clima a importância que lhe cabe frente 

aos diversos componentes que influenciam e determinam os níveis de qualidade 

do meio urbano, assegurando respostas cada vez mais satisfatórias às ações 
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implementadas pelo homem sobre o seu habitat, através de estudos relacionados 

às alterações climáticas, níveis de contaminação da atmosfera, qualidade do ar, 

níveis de conforto térmico, nos impactos pluviais e ainda no uso racional das mais 

variadas fontes de energia, Silva (1999) e Carvalho (2006). 

 

Pesquisadores como Chandler (1976) e Landsberg (1981), abordaram em seus 

estudos uma grande diversidade de fatores e fenômenos capazes de influenciar 

no clima urbano, a saber, regime de ventos e de chuvas, insolação, 

permeabilidade do solo, cobertura vegetal, orografia e rugosidade, entre outros.  

 

Landsberg (1981) atribui à urbanização as alterações no balanço energético 

relacionadas diretamente às características da superfície urbana tais como as 

radiativas, as térmicas, as aerodinâmicas e as de umidade.  

 

Diversos estudos apresentam dados comparativos atestando as variações entre 

os balanços energéticos de áreas rurais e áreas urbanas, entre eles o de 

Schmaltz (1984, p. 103 apud SILVA, 1999, p. 7), que comprovam diferenças 

bastante relevantes, mesmo consideradas as discrepâncias naturais existentes 

entre algumas variáveis e sua ocorrência ou intensidade nas respectivas áreas 

(Tabela 3.1). 

 

Para Oke (1987), comparando-se as temperaturas do ar entre uma zona urbana e 

a zona rural adjacente, a principal característica é o reduzido resfriamento na área 

urbana no início da noite, ao tempo em que, na zona rural, a temperatura do ar 

diminui rapidamente após o por do sol.  

 

Comparações entre as condições de conforto em zonas urbanas e suburbanas 

através de medições sobre superfícies com diferentes coberturas (pavimentos e 

gramados), foram efetuadas por Clarke e Bach (1971). Os resultados, 

dependendo da hora do dia, chegaram a apresentar variações de 2 graus a 7 

graus, de um local para o outro na cidade de Cincinnati, nos Estados Unidos da 

América (EUA). 
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Em estudos específicos voltados para a cidade de Salvador, Sampaio (1981), 

estabelece a correlação entre o uso do solo e a elevação das temperaturas no 

meio urbano, fazendo uso de tais correlações para o estudo da variável 

temperatura, dos indicadores do solo e dos fatores do meio físico. Desta maneira, 

dados obtidos na estação meteorológica de Ondina e outros obtidos através de 

levantamentos no meio urbano e em áreas livres, apresentam diferenças 

expressivas e confirmam a relação de intensificação da presença do fenômeno da 

ilha de calor como decorrência da urbanização. 

 
Parâmetros Dimensão característica Comparação com o campo 
Poluição do ar Condensação 

Impurezas em forma de gás 
10 x mais 
5 - 25 x mais 

Radiação  Radiação Global 
UV (Inverno) 
UV (Verão) 
Duração da Insolação 

15 - 20 % menos 
30 % menos 
5 % menos 
5 - 15 % menos 

Temperatura Média anual Inverno 
Verão 

0,5 - 1,5 ºC + alta 
2 - 6 ºC + alta 

Velocidade do Vento Média anual 
Calma 
Turbulência 

10 -20 %. reduzida 
5 - 20 % mais  
elevada 

Umidade Relativa Inverno 
Verão 

2 % menos 
8 - 10 % menos 

Nuvens Cobertura 
Névoa (inverno) 
           (verão) 

5 - 10 % mais 
100 % mais 
30 % mais 

Precipitações Total pluviométrico 
Chuva 
Neve 

5 - 10 % mais 
10 % mais 
5 % menos 

 
Tabela 3.1. Modificação dos elementos do clima no meio urbano em relação ao meio rural. Fonte: 

SCHMALTZ, 1984, p. 103 apud SILVA, 1999, p. 7. 
 

O conforto térmico enquanto definição mostra-se envolto em subjetividades, tanto 

que diversos autores buscam formas de explicitá-lo e são unânimes em afirmar 

que a grande dificuldade em consegui-lo reside no fato de que as sensações 

humanas não são passíveis de quantificação direta, simples e sem discordâncias. 

Assim sendo, a sua sistematização não deve considerar aspectos generalistas 

que desprezem fatores de influência como adaptação ao meio ambiente, tipo de 

atividade desenvolvida e nível de vida, por exemplo. Conforto térmico pode ser 

definido como a situação de satisfação psicofisiológica com as condições térmicas 

de um determinado ambiente onde a manutenção da homeostase humana é 

obtida. 
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Olgyay (1963), nos Estados Unidos, buscou, dentro de uma seqüência de 

variáveis interdependentes (clima/ biologia/ tecnologia/ arquitetura), encontrar o 

método que compreende, inicialmente, uma análise de dados climáticos, 

acompanhada de uma avaliação psico-biológica, o que resultou na elaboração da 

primeira carta bioclimática. O uso desta carta era apropriado a regiões com 

menos de 300m de altitude em relação ao nível do mar, e Latitude de 

aproximadamente 40 graus, em zonas de clima moderado. Algumas revisões 

foram feitas nesta carta de conforto, pelo próprio autor, em 1968, procurou 

adaptá-la para regiões mais quentes, ao desenvolver um trabalho para a 

Colômbia. O avanço obtido nesta nova carta encontra-se na sua maior 

flexibilidade.  

Koenigsberger et al (1977), baseando-se em estudos realizados na Austrália, 

elaboram revisão na carta original de Olgyay, adaptando-a a países com altas 

temperaturas. A mudança estabelece novos limites da área de conforto, das 

linhas de umidade relativa de 30%-65% para 16%-78% e os limites de 

temperatura de bulbo seco de 20,0°C/ 27,7°C para 21,0°C/30°C, avaliados sob 

aspectos tanto fisiológicos devido a aclimatação, quanto subjetivos. Porém, a 

maior alteração efetuada foi na diminuição da zona de ventilação, onde eliminou 

as linhas integradas às temperaturas altas com baixa umidade, adotando a 

velocidade do ar limite para 1m/s.  

Givoni (1976) aperfeiçoou a carta de Olgyay, por perceber que em decorrência da 

inércia térmica da envolvente da edificação, poderiam ocorrer diferenças 

consideráveis entre as temperaturas exteriores e interiores, ocasionando 

modificações nas temperaturas dos ambientes internos. 

 

Fanger (1972), relaciona além da temperatura do ar, outros cinco parâmetros, 

como fatores de interferência para o conforto, desenvolvendo então uma equação 

de conforto que, segundo o seu modelo, estabelece que quando qualquer 

combinação dessas seis variáveis (temperatura do ar, temperatura média 

radiante, velocidade do ar, umidade relativa, nível de atividade e resistência 

térmica do vestuário) atender às condições de conforto térmico, a maior parte das 
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pessoas se encontrará em neutralidade térmica e portanto, termicamente 

confortáveis. 

 

Amostras superiores a 1300 pessoas foram expostas a diferentes condições de 

temperatura, umidade e velocidade do ar, desenvolvendo uma atividade 

sedentária e com vestimentas leves, em câmaras climáticas objetivando a 

quantificação do conforto necessária para o estabelecimento dos índices 

representados nas cartas bioclimáticas (Fanger, 1972). Efetivamente, esta 

quantificação se deu através do Predicted Mean Vote – PMV (voto médio 

estimado). Este voto médio estimado representa a sensação térmica média 

declarada pelas pessoas em determinado ambiente e caso não ocorram 

diferenças significativas, pode ser considerada representativa para o grupo. 

Obtido o PMV, este é utilizado para determinar a Predicted Percentage of 

Dissatisfied - PPD, ou seja, a percentagem de pessoas insatisfeitas.  

 

As pesquisas realizadas em câmaras climatizadas não englobam fatores como 

hábitos e cultura dos indivíduos, direcionando-se apenas ao estudo dos efeitos do 

ambiente físico sobre o conforto do homem. As câmaras climáticas não incluem a 

variável tempo, enquanto os estudos de campo (questionários) usualmente se 

restringem ao instante de medição (PATRÍCIO et al, 1997). 

 

Ainda sobre esta lacuna existente nas pesquisas realizadas em câmaras 

climatizadas, Silva (1999, p. 12) destaca que a teoria assenta no fato de se 

basear apenas em investigações laboratoriais, quando existem estudos de campo 

que comprovam claramente a capacidade de adaptação dos indivíduos ao meio 

em que estão inseridos. Esta tendência adaptativa inerente aos seres vivos dota-

os de uma capacidade de aceitação de situações térmicas, as quais 

aparentemente poderiam ser tomadas como extrapolando os limites considerados 

de conforto. 

 

Esta capacidade do ser humano de se adaptar às condições climáticas se torna 

evidente, por exemplo, quando ocupantes de edificações ventiladas naturalmente 

nos climas mais quentes, aceitam de forma mais apropriada as maiores 
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amplitudes térmicas diárias. 

 

Givoni, apud. Patrício (1997), também observa que indivíduos de climas 

extremamente quentes, vivendo em edifícios não climatizados, são capazes de 

tolerar altos níveis de temperatura e umidade, ainda que estes sejam 

considerados, pelas cartas bioclimáticas, desconfortáveis. 
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4 – Procedimentos metodológicos 

 
Visando ordenar a execução deste trabalho de pesquisa, optou-se por, 

metodologicamente, dividi-lo em cinco etapas: 

 
Etapa 1 – Esta etapa objetivou coletar informações sobre a situação física da 

cidade de Corrente-PI e explorar o que já havia de escrito sobre suas 

características climáticas. Subdividiu-se em cinco fases: 

 
Fase 1 – Revisão bibliográfica.  

 

Fase 2 – Levantamento fotográfico da cidade e de informações junto 

aos órgãos públicos a seguir: 

 
 Prefeitura Municipal de Corrente – obtendo-se as plantas 

georeferenciada e a topográfica da cidade, uma série de mapas 

do estado do Piauí, produzidos pela Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba – 

CODEVASP, e informações históricas do município;  

 

 Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) –

séries de dados de pluviometria de 1987 a 2005;  

 

 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) – informações sobre os aspectos 

ambientais do município;  

 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) –

informações estatísticas do município (população, renda, grau 

de escolarização e atividades agrícolas, comerciais e 

empresarias); e 
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  Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Piauí – séries de 

dados climáticos referentes ao estado do Piauí e à estação 

meteorológica do Instituto de Pesquisas Espaciais – INPE, 

instalada no Campus Avançado de Corrente da Universidade 

Estadual do Piauí – UESPI.  

 
Fase 3 – Geração do mapa hipsométrico (Figura 4.1), através do 

software da Autodesk AutoCAD 2004, a partir da planta 

georeferenciada e da planta topográfica da cidade.  

 

 

Figura 4.1. Mapa hipsométrico da zona urbana da cidade de Corrente-PI. 
 

Fase 4 – Através de séries de dados horários de direção e de 

velocidade do vento, de temperaturas e de umidades relativas do ar, de 

radiação solar, e de pluviometria acumulada, coletados na estação 

meteorológica do INPE (de referência) (Figura 4.2), foram geradas 
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Rosas-dos-ventos mensais e anual, utilizando-se do software da 

Autodesk AutoCAD 2004. Foram gerados gráficos e tabelas das 

médias horárias mensais da velocidade do vento, da temperatura e da 

umidade relativa do ar, da radiação solar e da pluviometria acumulada 

mensal utilizando-se dos softwares, versão 2003, Microsoft Excel e 

Word, procedendo-se a verificação do rigor climático a que se submete 

a cidade em estudo.  

 

 

Figura 4.2. Estação meteorológica do Instituto de Pesquisas Espaciais - INPE 1(de 
referência). 

 

Fase 5 – De posse do mapa hipsométrico e de imagens de satélite da 

cidade de Corrente, obtidas através do Google Map, via Internet, 

detectaram-se acidentes geográficos (rios, riachos, morros, etc), 

capazes de canalizar, direcionar ou obstruir os escoamentos dos 

ventos locais, do que resultou na detecção das entradas naturais dos 

ventos na cidade, bem como em uma análise de sua orientação 

geográfica. 

                                            
1 O Sistema de Coleta de Dados é constituído pela constelação de satélites SCD1, SCD2 e CBERS2 (Segmento 
Espacial), pelas diversas redes de plataformas de coleta de dados espalhadas pelo território nacional, pelas 
Estações de Recepção de Cuiabá e de Alcântara, e pelo Centro de Missão Coleta de Dados.  
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Etapa 2 – De posse das informações levantadas na etapa anterior, e após suas 

análises, procederam-se aos levantamentos de séries de dados climáticos em 

pontos na malha urbana da cidade.  Esta etapa subdividiu-se em três fases: 
 

Fase 1 – Levantamento e escolha de pontos na malha urbana da 

cidade onde foram feitas medidas de características térmicas globais, 

condições de exposição à radiação solar direta, de sombreamento e de 

ventilação. Estes pontos foram escolhidos levando em consideração as 

características de ocupação do solo da cidade e da área. Dos pontos 

levantados, foram escolhidos três ambos localizados nas proximidades 

de órgãos públicos ou privados que possuíam vigilância noturna, já que 

as estações meteorológicas seriam instaladas nas calçadas a um 

metro e meio de altura, o que as tornaria elementos de fácil 

depredação. A primeira estação meteorológica foi instalada em frente à 

agência do Banco do Brasil, com cota altimétrica de 440 metros acima 

do nível do mar, a segunda em frente à Delegacia de Polícia, com 450 

metros e, a terceira, em frente à sede operacional da Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER, a 445 metros de 

altitude. 
 

Fase 2 – Instalação, nos três pontos na malha urbana da cidade, das 

estações meteorológicas, modelo WS-2310 da La Crosse Technology 

Ltd. (Figura 4.3), dotadas de sensores de temperatura e de umidade do 

ar, de velocidade e de direção dos ventos. Para a instalação das 

estações meteorológicas, foram construídas três bases metálicas, 

pintadas com tinta automotiva branca, com altura de um metro e 

sessenta e cinco centímetros, no topo das quais foram instaladas 

caixas metálicas, pintadas, também, com tinta automotiva branca, 

medindo trinta por trinta por quinze centímetros, destinadas a abrigar 

os datalogs das estações, protegendo-os das intempéries e do 

vandalismo (Figura 4.4).  

 

Fase 3 – Sistematização das séries de dados horários colhidas nas 
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estações meteorológicas citadas, nos meses de julho (mês mais frio) e 

de setembro (mês mais quente), instaladas na malha urbana da cidade, 

do que resultaram Rosas-dos-ventos, gráficos e tabelas das médias 

horárias mensais de temperatura e de umidade relativa do ar e de 

velocidade do vento em cada ponto. 
 

 
 

Figura 4.3. Estações meteorológicas WS-2310 da La Crosse Technology Ltd. Fonte: 
http://www.weathershack.com/images/lacrosse/ws2310-weather-station.jpg. Acesso: em 

15 de fevereiro de 2007. 
 

 

 

Figura 4.4. Base para abrigar as estações meteorológicas. 
 

01 – Pluviômetro 
02 – Sensor de 
temperatura e umidade 
relativa do ar 
03 – Sensor de direção e 
velocidade do vento 
04 - Datalog 

01

02

03

04
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Etapa 3 – Correlação entre os elementos do clima medidos utilizando-se do 

método de análise de correlação linear de Pearson, através do software SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), versão 11.5, da Statistical Product 

and Service Solutions Inc, com confiabilidade de 99%. 

 

Etapa 4 – Para as análises e interpretações das correlações dos elementos do 

clima, adotou-se, além da análise de correlação linear de Pearson (r) não causal, 

subjetiva (LEVIN, 1987), análise de regressão linear múltipla (R2)2, causal.  

 

Etapa 5 – Com base nos dados analisados foram definidas diretrizes termo-

ambientais para o planejamento urbano da cidade.  

                                            
2 As análises de regressão linear múltipla são feitas elevando-se o coeficiente de correlação linear de Pearson 
(r), ao quadrado R2 = (rxy)2, onde: x – variável independente e y – variável  dependente e 0 ≤ R2 ≤ 1 ou 0 ≤ R2 
≤ 100%, sendo, as variáveis envolvidas nas correlações explicadas em função das suas causas e não apenas 
de correlação simples, não causais. 
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5 – Objeto de estudo: a cidade de Corrente-PI 

A cidade de Corrente está localizada na Depressão Interplanaltina de Parnaguá, 

Mesoregião do Sul do estado do Piauí, Nordeste do Brasil (Figura 5.1), fazendo 

parte da microrregião das Chapadas do Extremo Sul Piauiense, área de transição 

entre os biomas da Caatinga, do Cerrado e da Floresta Amazônica. A área total 

do município é de 3.033,7 Km2, com altitude média de 470 metros acima do nível 

do mar (NOGUEIRA, 2002, p. 53). A área urbana do município está situada 

geograficamente a 10°26’ Latitude Sul e 45°09’ Longitude Oeste, com cotas 

altimétricas variando de 440 a 505 metros de altitude.  

Corrente limita-se a Norte com os municípios de São Gonçalo do Gurguéia e 

Riacho Frio, a Sul com Cristalândia do Piauí e Sebastião Barros, a Leste com 

Parnaguá e Sebastião Barros e, a Oeste, com Barreiras do Piauí e o estado da 

Bahia.  

Sua população, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE de 2000, é de 

23.226 habitantes, sendo a urbana 12.552 habitantes, correspondendo a 54,04% 

da população total do município. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do 

município é de 0,679 (Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD, 2000), enquanto 

que o do estado do Piauí é 0,656.  

 

Corrente é sede administrativa do Parque Nacional das Nascentes do Rio 

Parnaíba, criado em 16 de agosto de 2002, com uma área de 729.813,55 

hectares, que se estende por quatro estados: Maranhão (46,2%), Piauí (35,8%), 

Tocantins (14,6%) e Bahia (3,4%) e abrange, além do município de Corrente, os 

municípios de Barreiras do Piauí-PI, São Gonçalo do Gurguéia-PI, Gilbués-PI, 

Alto Parnaíba-MA, Formosa do Rio Preto-BA, São Felix-TO, Mateiros-TO e 

Lizarda-TO. O parque está localizado no divisor das bacias hidrográficas dos rios 

São Francisco, Tocantins e Parnaíba.  

A cidade abriga dois campi universitários, um da Universidade Estadual do Piauí 

(UESPI) inaugurado em 1992 e outro da Universidade do Cerrado Piauiense 

inaugurado em 2000. Corrente é centro microrregional compreendido por 17 
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municípios com uma população superior a 100 mil habitantes. 

 

 

 Figura 5.1. Localização da cidade de Corrente, no mapa de Geomorfologia do estado do Piauí. 
Fonte: PLANAP – CODEVASF/OAE, 2005. 

 

Corrente 

Teresina - Capital 

Capítulo 5 – OBJETO DE ESTUDO: A CIDADE DE CORRENTE-PI 



50 

Narciso Amaral da Silva                                                                                                                                       PPGEU/UFPB 

A cidade compõe-se de doze bairros (Figura 5.2). 

 

 

Figura 5.2. Planta da cidade com seus respectivos bairros. 
 

Historicamente, o município de Corrente é fruto do processo de expansão da 

criação bovina nos séculos XVII e XVIII, quando criadores expandiram suas 

fazendas do vale do São Francisco rumo ao Oeste da Bahia e ao Sul do Piauí.  

 

Oficialmente, o povoado de Corrente foi criado pela Lei Provincial nº 500, de 07 

de agosto de 1860. Fazia parte da então Comarca de Parnaguá (primeira vila da 

Capitania do Piauí, maior comarca do Estado) e pertencia à Paróquia de Nossa 

Senhora da Conceição. O lugar que deu origem ao povoado correspondia à 

fazenda Corrente de Cima, localizada às margens do rio Corrente.  Em 10 de 

dezembro de 1872, pela Lei Provincial do Piauí nº 782, o povoado foi elevado à 

categoria de Vila e elevada à categoria de cidade, através do Decreto-Lei 311, de 

07 de março de 1938 (OLIVEIRA, 2006).  
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A cidade surgiu de forma espontânea ao longo de duas ruas, uma chamada de 

Rua Grande, atual Avenida Getúlio Vargas e outra chamada de Rua Baiana, atual 

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, tendo como orientações geográficas, 

azimutes da ordem de 113o e 13o, respectivamente. Ambas convergiam para o 

antigo Largo dos Nogueira, atual praça Joaquim Nogueira Paranaguá. À época, 

estavam separadas pelo chamado riacho Pouca-vergonha. Com a construção de 

uma ponte sobre este riacho, a vila passa a ser dividida em dois bairros: o Bairro 

de Cima e o Bairro de Baixo.  

 

A expansão urbana deu-se de forma lenta e compacta até a década de 1980, 

quando foram criados os bairros do Aeroporto, Morro do Pequi e Vermelhão, 

afastados do centro da cidade, desprovidos de infra-estrutura básica e ocupados 

por pessoas de baixa renda. No início da década de 1990 foi criado o bairro Nova 

Corrente, este já planejado, contudo, não ocorreu a implantação da infra-estrutura 

necessária para sua ocupação e as poucas casas lá construídas, ficaram isoladas 

e cercadas por terrenos baldio. Somente em 2005 e 2006 é que ocorreram obras 

de melhoramento infra-estruturais no bairro, o que amenizou a sua situação 

precária, no entanto, não chegando a solucionar seus problemas infra-estruturais 

(drenagem pluvial, pavimentação, esgoto, distribuição de água, energia elétrica, 

etc) (Figuras 5.3, 5.4 e 5.5). 
 

Figura 5.3. Vista panorâmica do centro da 
cidade para o norte. Fonte: acervo do autor, 

2006. 

Figura 5.4. Vista panorâmica do centro da 
cidade para o leste. Fonte: acervo do autor, 

2006. 
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Figura 5.5. Imagem de satélite de Corrente. Fonte: http://maps.google.com. Acesso: 20 de 
novembro de 2006. 
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6.1 – Análise das correlações 
 

Os resultados, a seguir, foram obtidos das correlações feitas entre séries horárias 

de dados climáticos de temperatura e de umidade relativa do ar e de velocidade 

do vento, medidos na estação meteorológica do INPE (de referência) e nas três 

estações distribuídas na malha urbana da cidade de Corrente-PI, nos meses de 

julho e setembro de 2006, utilizando-se dos métodos de correlação linear de 

Pearson (r) e de análise de regressão (R2), com nível de significância P=0,01 

(confiabilidade de 99%).  As correlações foram analisadas na seguinte ordem: 

INPE/INPE; INPE/Banco do Brasil (BB); INPE/Delegacia de Polícia (DP); 

INPE/EMATER; Banco do Brasil (BB)/Delegacia de Polícia (DP); Banco do Brasil 

(BB)/EMATER e Delegacia de Polícia (DP)/EMATER. 
 

6.1.1 – Análise das correlações do mês de julho 
 

Da observação da Tabela 6.1, tendo-se adotado a temperatura do ar como fator 

independente para todos os casos analisados, pode-se perceber que na estação 

do INPE, esta correlacionou-se com a umidade relativa do ar com um fator r = -

0,964 (correlação negativa forte, quase que perfeita) e fator R2 = 92,87%, o que 

significa dizer que a temperatura influencia de forma direta e significativa a 

umidade relativa do ar, sendo responsável por 92,87% da sua variação. Já a 

velocidade do vento correlacionou-se moderadamente com tendência a forte, 

positivamente, com a temperatura do ar, com fatores r = 0,739, e R2 = 54,63%, 

sendo a causa direta de 54,63% da sua variação. Demonstrou com isso, que a 

sensibilidade do vento à variação da temperatura é menor do que a sensibilidade 

da umidade relativa do ar à mesma variação de temperatura. 

 

Quanto às correlações entre as séries de dados climáticos das estações 

meteorológicas INPE/BB, as temperaturas do ar correlacionaram-se com fatores r 

= 0,895 e R2 = 80,08% (correlação positiva moderada com tendência a forte), a 

temperatura do ar/umidade relativa do ar com fatores r = -0,892 e R2 = 79,52% 

(correlação negativa moderada com tendência a forte) e, a temperatura do 

ar/velocidade do vento, com fatores r = 0,168 e R2 = 2,82% (correlação positiva 
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fraca). A maior correlação observada entre as variáveis, ocorreu entre as séries 

de temperatura do ar.  
 

  CORRELAÇÕES Temp1 UR1 Vv1 Temp2 UR2 Vv2 Temp3 UR3 Vv3 Temp4 UR4 Vv4 
Correlação de 
Pearson (r) 1,000 -0,964 0,739 0,895 -0,892 0,168 0,946 -0,936 0,112 0,912 -0,921 0,184

Temp1 
  

Regressão (R2) (%) 100,00 92,87 54,63 80,08 79,52 2,82 89,45 87,61 1,26 83,17 84,81 3,40
Correlação de 
Pearson (r) -0,964 1,000 -0,737 -0,855 0,914 -0,178 -0,905 0,963 -0,126 -0,877 0,945 -0,201

UR1 
  

Regressão (R2) (%) 92,87 100,00 54,38 73,15 83,61 3,18 81,94 92,72 1,58 76,83 89,33 4,04
Correlação de 
Pearson (r) 0,739 -0,737 1,000 0,770 -0,806 0,267 0,787 -0,793 0,236 0,830 -0,833 0,365

Vv1 
  

Regressão (R2) (%) 54,63 54,38 100,00 59,28 64,90 7,13 61,98 62,93 5,58 68,88 69,36 13,30
Correlação de 
Pearson (r) 0,895 -0,855 0,770 1,000 -0,959 0,199 0,973 -0,926 0,155 0,968 -0,934 0,241

Temp2 
  

Regressão (R2) (%) 80,08 73,15 59,28 100,00 92,06 3,95 94,61 85,73 2,39 93,78 87,26 5,82
Correlação de 
Pearson (r) -0,892 0,914 -0,806 -0,959 1,000 -0,220 -0,947 0,975 -0,173 -0,947 0,981 -0,275

UR2 
  

Regressão (R2) (%) 79,52 83,61 64,90 92,06 100,00 4,85 89,62 95,12 3,00 89,69 96,18 7,57
Correlação de 
Pearson (r) 0,168 -0,178 0,267 0,199 -0,220 1,000 0,191 -0,203 0,176 0,231 -0,234 0,210

Vv2 
  

Regressão (R2) (%) 2,82 3,18 7,13 3,95 4,85 100,00 3,65 4,12 3,10 5,32 5,46 4,41
Correlação de 
Pearson (r) 0,946 -0,905 0,787 0,973 -0,947 0,191 1,000 -0,959 0,125 0,982 -0,954 0,209

Temp3 
  

Regressão (R2) (%) 89,45 81,94 61,98 94,61 89,62 3,65 100,00 91,99 1,56 96,34 91,05 4,39
Correlação de 
Pearson (r) -0,936 0,963 -0,793 -0,926 0,975 -0,203 -0,959 1,000 -0,140 -0,940 0,988 -0,226

UR3 
  

Regressão (R2) (%) 87,61 92,72 62,93 85,73 95,12 4,12 91,99 100,00 1,96 88,45 97,65 5,13
Correlação de 
Pearson (r) 0,112 -0,126 0,236 0,155 -0,173 0,176 0,125 -0,140 1,000 0,165 -0,172 0,278

Vv3 
  

Regressão (R2) (%) 1,26 1,58 5,58 2,39 3,00 3,10 1,56 1,96 100,00 2,72 2,96 7,74
Correlação de 
Pearson (r) 0,912 -0,877 0,830 0,968 -0,947 0,231 0,982 -0,940 0,165 1,000 -0,962 0,278

Temp4 
  

Regressão (R2) (%) 83,17 76,83 68,88 93,78 89,69 5,32 96,34 88,45 2,72 100,00 92,63 7,73
Correlação de 
Pearson (r) -0,921 0,945 -0,833 -0,934 0,981 -0,234 -0,954 0,988 -0,172 -0,962 1,000 -0,287

UR4 
  

Regressão (R) (%) 84,81 89,33 69,36 87,26 96,18 5,46 91,05 97,65 2,96 92,63 100,00 8,25
Correlação de 
Pearson (r) 0,184 -0,201 0,365 0,241 -0,275 0,210 0,209 -0,226 0,278 0,278 -0,287 1,000

Vv4 
  

Regressão (R2) (%) 3,40 4,04 13,30 5,82 7,57 4,41 4,39 5,13 7,74 7,73 8,25 100,00
Convenções: 
Temp1, UR1 e Vv1 – significam, respectivamente, temperatura do ar, umidade relativa do ar e velocidade do vento, na estação do INPE; 
Temp2, UR2 e Vv2 – significam, respectivamente, temperatura do ar, umidade relativa do ar e velocidade do vento, na estação Banco do Brasil (BB); 
Temp3, UR3 e Vv3 – significam, respectivamente, temperatura do ar, umidade relativa do ar e velocidade do vento, na estação Delegacia de Polícia  
(DP); 
Temp4, UR4 e Vv4 – significam, respectivamente, temperatura do ar, umidade relativa do ar e velocidade do vento, na estação EMATER 

Tabela 6.1. Correlações entre as séries de dados de temperatura do ar, de umidade relativa do ar 
e de velocidade do vento nas quatro estações, mês de julho. 

 

Nas correlações entre as séries climáticas das estações INPE/DP, obtiveram-se 

os seguintes resultados: temperaturas do ar, fatores r = 0,946 e R2 = 89,45% 

(correlação positiva moderada com tendência a forte); temperatura do ar/umidade 

relativa do ar, fatores r = -0,936 e R2 = 87,61% (correlação negativa moderada 

com tendência a forte); temperatura do ar/velocidade do vento, fatores r = 0,112 e 

R2 = 1,26% (correlação positiva fraca). Novamente a correlação mais forte 

observada ocorreu entre as séries de temperatura do ar.  

 

Diferentemente das correlações observadas entre as temperaturas do ar da 

estação INPE, com as variáveis medidas nas estações BB e DP, naquelas entre a 

estação INPE e as demais variáveis da estação EMATER, a variável que 
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apresentou maior coeficiente de correlação foi a umidade relativa do ar, com 

fatores r = -0,921 e R2 = 84,81% (correlação negativa moderada com tendência a 

forte), enquanto que, as temperaturas do ar correlacionaram-se com fatores r = 

0,912 e R2 = 83,17% (correlação positiva moderada com tendência a forte) e, 

temperatura do ar/velocidade do vento com fatores r = 0,184 e R2 = 3,40% 

(correlação positiva fraca).  

 

Outras correlações observadas são entre as séries de dados medidos nas 

estações meteorológicas distribuídas na malha urbana. Estas se correlacionaram 

com as seguintes intensidades: 

  

a) estações BB/DP. Correlação entre as temperaturas do ar, fatores r = 0,973 

e R2 = 94,61% (correlação positiva forte, quase perfeita), temperatura do 

ar/umidade relativa do ar, fatores r = -0,926 e R2 = 85,73% (correlação 

negativa moderada com tendência a forte) e, temperatura do ar/velocidade 

do vento, fatores r = 0,155 e R2 = 2,39% (correlação positiva fraca); 

 

b) estações BB/EMATER. Correlação entre as temperaturas do ar, fatores r = 

0,968 e R2 = 93,78% (correlação positiva forte, quase perfeita), 

temperatura do ar/umidade relativa do ar, fatores r = -0,934 e R2 = 87,26% 

(correlação negativa moderada com tendência a forte) e, temperatura do 

ar/velocidade do vento, fatores r = 0,241 e R2 = 5,82% (correlação positiva 

fraca);  

 

c) estações DP/EMATER. Correlação entre as temperaturas do ar, fatores r = 

0,982 e R2 = 96,34% (correlação positiva forte, quase perfeita), temperatura 

do ar/umidade relativa do ar, fatores r = -0,954  e R2 = 91,05% (correlação 

negativa forte) e, temperaturas do ar/velocidade do vento, r = 0,209 e R2 = 

4,39% (correlação positiva fraca).  

 

Quanto às correlações entre as temperaturas do ar medidas na estação INPE e 

as séries de dados das estações instaladas na malha urbana, as que tiveram 

maiores coeficientes de correlação foram: temperatura do ar INPE/DP; 

temperatura do ar/umidade relativa do ar INPE/DP, e temperatura do 
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ar/velocidade do vento estações INPE/EMATER. 

 

Entre as três estações distribuídas na malha urbana, as que tiveram mais altos 

coeficientes de correlação entre as temperaturas do ar foram as DP/EMATER, 

entre temperatura do ar/umidade relativa do ar foram, também, as DP/EMATER e, 

temperatura do ar/velocidade do vento foram as BB/EMATER.  

 
6.1.2 – Análise das correlações do mês de setembro 
 
  CORRELAÇÕES Temp1 UR1 Vv1 Temp2 UR2 Vv2 Temp3 UR3 Vv3 Temp4 UR4 Vv4 

Correlação de 
Pearson (r) 1 -0,863 0,557 0,876 -0,821 0,125 0,904 -0,826 0,026 0,846 -0,888 0,189

Temp1 
  

Regressão (R2) (%) 100,00 74,48 31,02 76,74 67,40 1,56 81,72 68,23 0,07 71,57 78,85 3,57
Correlação de 
Pearson (r) -0,863 1 -0,464 -0,721 0,904 -0,119 -0,767 0,941 -0,025 -0,784 0,821 -0,172

UR1 
  

Regressão (R2) (%) 74,48 100,00 21,53 51,98 81,72 1,42 58,83 88,55 0,06 61,47 67,40 2,96
Correlação de 
Pearson (r) 0,557 -0,464 1 0,631 -0,561 0,307 0,62 -0,514 0,137 0,758 -0,746 0,318

Vv1 
  

Regressão (R2) (%) 31,02 21,53 100,00 39,82 31,47 9,42 38,44 26,42 1,88 57,46 55,65 10,11
Correlação de 
Pearson (r) 0,876 -0,721 0,631 1 -0,875 0,204 0,988 -0,83 0,072 0,931 -0,929 0,274

Temp2 
  

Regressão (R2) (%) 76,74 51,98 39,82 100,00 76,56 4,16 97,61 68,89 0,52 86,68 86,30 7,51
Correlação de 
Pearson (r) -0,821 0,904 -0,561 -0,875 1 -0,217 -0,882 0,982 -0,077 -0,911 0,921 -0,269

UR2 
  

Regressão (R2) (%) 67,40 81,72 31,47 76,56 100,00 4,71 77,79 96,43 0,59 82,99 84,82 7,24
Correlação de 
Pearson (r) 0,125 -0,119 0,307 0,204 -0,217 1 0,186 -0,173 0,321 0,27 -0,256 0,248

Vv2 
  

Regressão (R2) (%) 1,56 1,42 9,42 4,16 4,71 100,00 3,46 2,99 10,30 7,29 6,55 6,15
Correlação de 
Pearson (r) 0,904 -0,767 0,62 0,988 -0,882 0,186 1 -0,861 0,059 0,934 -0,937 0,264

Temp3 
  

Regressão (R2) (%) 81,72 58,83 38,44 97,61 77,79 3,46 100,00 74,13 0,35 87,24 87,80 6,97
Correlação de 
Pearson (r) -0,826 0,941 -0,514 -0,83 0,982 -0,173 -0,861 1 -0,054 -0,896 0,909 -0,238

UR3 
  

Regressão (R2) (%) 68,23 88,55 26,42 68,89 96,43 2,99 74,13 100,00 0,29 80,28 82,63 5,66
Correlação de 
Pearson (r) 0,026 -0,025 0,137 0,072 -0,077 0,321 0,059 -0,054 1 0,089 -0,085 0,082

Vv3 
  

Regressão (R2) (%) 0,07 0,06 1,88 0,52 0,59 10,30 0,35 0,29 100,00 0,79 0,72 0,67
Correlação de 
Pearson (r) 0,846 -0,784 0,758 0,931 -0,911 0,27 0,934 -0,896 0,089 1 -0,962 0,278

Temp4 
  

Regressão (R2) (%) 71,57 61,47 57,46 86,68 82,99 7,29 87,24 80,28 0,79 100,00 92,54 7,73
Correlação de 
Pearson (r) -0,888 0,821 -0,746 -0,929 0,921 -0,256 -0,937 0,909 -0,085 -0,962 1 -0,287

UR4 
  

Regressão (R) (%) 78,85 67,40 55,65 86,30 84,82 6,55 87,80 82,63 0,72 92,54 100,00 8,24
Correlação de 
Pearson (r) 0,189 -0,172 0,318 0,274 -0,269 0,248 0,264 -0,238 0,082 0,278 -0,287 1

Vv4 
  

Regressão (R2) (%) 3,57 2,96 10,11 7,51 7,24 6,15 6,97 5,66 0,67 7,73 8,24 100,00
Convenções: 
Temp1, UR1 e Vv1 – significam, respectivamente, temperatura do ar, umidade relativa do ar e velocidade do vento, na estação do INPE; 
Temp2, UR2 e Vv2 – significam, respectivamente, temperatura do ar, umidade relativa do ar e velocidade do vento, na estação Banco do Brasil (BB); 
Temp3, UR3 e Vv3 – significam, respectivamente, temperatura do ar, umidade relativa do ar e velocidade do vento, na estação Delegacia de Polícia  
(DP); 
Temp4, UR4 e Vv4 – significam, respectivamente, temperatura do ar, umidade relativa do ar e velocidade do vento, na estação EMATER 

Tabela 6.2. Correlações entre as séries de dados de temperatura do ar, de umidade relativa do ar 
e de velocidade do vento nas quatro estações, mês de setembro. 

 

Da observação da Tabela 6.2 pode-se perceber que na estação meteorológica do 

INPE a temperatura (mantida como variável independente) correlacionou-se com 

a umidade relativa do ar com fator r = -0,863 (correlação positiva moderada com 

tendência a forte) e fator R2 = 74,48%, o que significa dizer que a temperatura 
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influencia de forma inversa e significativa a umidade relativa do ar. Já a 

correlação temperatura do ar/velocidade do vento, foi moderada, com fatores r = 

0,557 e R2 = 31,02%, demonstrando, como ocorrido nas correlações do mês de 

julho entre estas mesmas variáveis, que a sensibilidade do vento à variação de 

temperatura é menor do que a sensibilidade da umidade relativa do ar à mesma 

variação de temperatura. 

 

Relativamente às séries de dados coletados nas estações INPE/BB, as 

temperaturas do ar correlacionaram-se com fatores r = 0,876 e R2 = 76,74% 

(correlação positiva moderada com tendência a forte), a temperatura do 

ar/umidade relativa do ar, com fatores r = - 0,821 (correlação negativa moderada 

com tendência a forte) e R2 = 67,40% e, a temperatura do ar/velocidade do vento 

com fatores r = 0,125 (correlação positiva fraca) e R2 = 1,56%. Nestas estações a 

maior correlação observada ocorreu entre as temperaturas do ar.  

 

Entre as séries de dados das estações INPE/DP, observaram-se as seguintes 

correlações: temperaturas do ar, fatores r = 0,904 e R2 = 81,72% (correlação 

positiva moderada com tendência a forte); temperatura do ar/umidade relativa do 

ar, fatores r = - 0,826 e R2 = 68,23% (correlação negativa moderada com 

tendência a forte) e, temperatura do ar/velocidade do vento, fatores r = 0,026 e R2 

= 0,07%. Novamente a correlação mais forte observada ocorreu entre as 

temperaturas do ar. 

 

Diferentemente das correlações observadas entre as séries de dados climáticos 

coletados das estações meteorológicas INPE com BB e com DP, nas correlações 

entre as séries da estação INPE/EMATER, a variável que apresentou maior 

correlação foi a umidade relativa do ar, com fatores r = - 0,888 e R2 = 78,85% 

(correlação negativa moderada com tendência a forte). As temperaturas do ar 

correlacionaram-se com fatores r = 0,846 e R2 = 71,57% (correlação positiva 

moderada com tendência a forte) e, temperatura do ar/velocidade do vento, com 

fatores r = 0,189 e R2 = 3,57% (correlação positiva fraca).  

 

As correlações observadas entre as variáveis das estações meteorológicas 
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distribuídas na malha urbana foram as seguintes: 

  

a) estações BB/DP. Correlação entre as temperaturas do ar, fatores r = 0,988 

e R2 = 97,61% (correlação positiva forte, quase perfeita), temperatura 

ar/umidade relativa do ar, fatores r = -0,83 e R2 = 68,89% (correlação 

negativa moderada com tendência a forte) e, temperatura do ar/velocidade 

do vento, fatores r = 0,072 e R2 = 0,52% (correlação positiva fraca); 

 

b) estações BB/EMATER. Correlação entre as temperaturas do ar, fatores r = 

0,931 e R2 = 86,68% (correlação positiva moderada com tendência a forte), 

temperatura do ar/umidade relativa do ar, fatores r = -0,93 e R2 = 86,30%, 

(correlação negativa moderada com tendência a forte) e, temperatura do 

ar/velocidade do vento, fatores r = 0,274 e R2 = 7,51% (correlação positiva 

fraca);  

 

c) estações DP/EMATER. Correlação entre as temperaturas do ar, fatores r = 

0,934 e R2 = 87,24% (correlação positiva moderada com tendência a forte), 

temperatura do ar/umidade relativa do ar, fatores r = -0,94 e R2 = 87,80% 

(correlação negativa moderada com tendência a forte) e, temperatura do 

ar/velocidades do vento, r = 0,264 e R2 = 6,97% (correlação positiva fraca).  

 

Dentre as três estações distribuídas na malha urbana, as que apresentaram 

maiores coeficientes de correlação entre suas séries de temperatura do ar foram 

as estações BB/DP. Os maiores coeficientes entre as séries de temperatura do ar/ 

umidade relativa do ar foram detectados nas estações DP/EMATER, e o maior 

entre as séries de temperatura do ar/velocidade do vento, estações BB/EMATER.  

 

No que se refere às correlações entre as séries de dados de temperaturas do ar 

medidas na estação INPE e as séries das estações distribuídas na malha urbana, 

as que apresentaram maiores coeficientes de correlações foram: entre as 

temperaturas do ar estações INPE/DP; entre a temperatura do ar/umidade relativa 

do ar estações INPE/EMATER e, entre a temperatura do ar/velocidade do vento 

estações INPE/EMATER. 
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6.2 – Análise dos fatores de visão de céu  
 
Na busca de explicações capazes de esclarecer as correlações observados 

entres as séries de dados coletados nos vários pontos, fez-se necessário analisar 

as características do entorno de cada um destes pontos, em função do fator de 

visão de céu (FVC). 
 

Observou-se que os pontos que mais se assemelharam, em relação às 

obstruções representadas nas máscaras de obstrução da abóbada celeste, foram 

os pontos BB e DP, embora, percentualmente, tenham sido os pontos DP e 

EMATER (Figura 6.2.1). 
 

   
 

a) BB (FVC = 33%) b) DP (FVC = 40%) c) EMATER (FVC = 44%) 

Figura 6.2.1. Máscaras de obstruções da abóbada celeste em cada ponto. 
 

6.3 – Análise das sobreposições das máscaras de obstrução da 

abóbada celeste ao diagrama do caminho aparente do Sol.  

 
Sobrepondo-se as máscaras de obstrução da abóbada celeste ao diagrama do 

caminho aparente do Sol, observa-se que no mês de julho, a quantidade de horas 

de insolação a que se submetem os três pontos na malha urbana é significativa. 

Os horários de insolação coincidem com períodos maior de aquecimento. Os 

pontos que mais se assemelham, em termos de horas de insolação são os DP e 

EMATER, podendo, isto, justificar o alto índice de correlação entre as 

temperaturas do ar observado (Figura 6.3.1). 
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No que concerne ao mês de setembro, as horas de insolação nos pontos BB e 

DP, como pode ser constatado, na Figura 6.3.1, são praticamente iguais, podendo 

isto ser uma das causas da maior correlação entre as séries de dados de 

temperaturas do ar medidas nos pontos referidos.  

 

 
a) BB b) DP c) EMATER 

Figura 6.3.1. Máscaras de obstruções da abóbada celeste sobrepostas ao diagrama solar. 
 

6.4 – Análise das sobreposições das máscaras de obstruções da 

abóbada celestes às Rosas-dos-ventos.  

 
Uma vez sobrepostas as máscaras de obstrução às Rosas-dos-ventos de cada 

ponto, pode-se observar, claramente, as canalizações existentes nos pontos BB e 

DP e, a maior dispersão dos ventos no ponto EMATER (Figuras 6.4.1, 6.4.2 e 

6.4.3).  
 

Analisando-se a orientação da malha urbana, percebe-se que, longitudinalmente, 

seu azimute é de 113o. Rumo que praticamente coincide com a direção 

predominante dos ventos que ocorrem na estação de referência no mês setembro 

(112º5) havendo uma deflexão da ordem de 22º do observado no mês de julho 

(135º). Há que se ter em conta que a partir do mês de agosto até dezembro 

(período mais quente do ano), a dispersão do rumo dos ventos aumenta 

significativamente, atingindo, em dezembro, o rumo predominante de 315º, rumo 

este, diametralmente oposto ao observado nos meses mais frios (maio, junho e 

julho, rumo predominante 135º). 
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Esta observação evidencia os maiores coeficientes de correlação obtidos entre as 

séries de dados de temperatura do ar da estação de referência com as séries de 

temperatura e de umidade relativa do ar da estação DP.  
 

O maior coeficiente de correlação obtido entre as séries de dados de temperatura 

do ar/velocidade do vento, ocorreu entre os pontos INPE/EMATER, ponto que 

possuiu o maior fator de visão de céu. 

 

 

 

 

a)  b) 

Figura 6.4.1. Máscara de obstrução da abóbada celeste sobreposta às Rosas-dos-ventos ponto 
BB: a) julho e b) setembro. 

 

 

a)  b) 

Figura 6.4.2. Máscara de obstrução da abóbada celeste sobreposta às Rosas-dos-ventos ponto 
DP: a) julho e b) setembro. 
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a)  b) 

Figura 6.4.3. Máscara de obstrução da abóbada celeste sobreposta às Rosas-dos-ventos ponto 
EMATER: a) julho e b) setembro. 

 

6.5 – Análise da orientação do traçado urbano da cidade de Corrente 

em função dos ventos dominantes nos meses de julho e setembro de 

2006. 
 

O maior comprimento das vias que compõem a malha urbana da cidade, estão 

orientadas com azimute de 113o. Esta orientação praticamente coincide com a 

direção predominante dos ventos no mês de setembro, como visto anteriormente.  

 

Aparentemente, em função dos ventos dominantes, este deveria ser o melhor 

traçado urbano para a cidade, apesar desta não ter sido previamente planejada e 

a ocupação dos seus espaços ter-se dado de forma espontânea ao longo de mais 

de um século. Contudo, devido os ventos no mês de setembro serem quentes e 

secos, esta orientação do traçado urbano favorece a penetração destes ventos 

indesejáveis no interior da cidade, contribuindo para aumentar a sensação de 

desconforto. Já se a malha viária estivesse orientada a 135º de azimute, poderia 

melhorar a penetração dos frios, que ocorrem no mês de julho e ao mesmo tempo 

ajudar a bloquear os ventos quentes do mês de setembro.  

 

Fatores que podem ser considerados como agravantes da baixa ventilação intra-

urbana são ruas estreitas e a inexistência de recuos frontais e laterais na maioria 
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das edificações, apesar da boa profundidade dos quintais, na sua maioria 

arborizados.  

 

O conjunto destes fatores concorrem para prejudicar a canalização do vento intra-

urbano, limitando a dissipação do calor acumulado pelas superfícies, favorecendo 

o surgimento de ilhas de calor. 

 

Com relação à rugosidade provocada pela tridimensionalidade da malha urbana, 

esta quase não passa de um revestimento da orografia local por ser constituída 

de edificações, em quase sua totalidade, horizontais térreas.  

 

6.6 – Análise das curvas de temperatura e de umidade relativa do ar 

medidas nas quatro estações.   
 

Da observação do Gráfico 6.6.1, referente ao mês de julho (mês mais frio), as 

curvas de temperatura do ar comportam-se da seguinte maneira: entre 1h e 6h, 

elas praticamente sobrepõem-se; às 7h elas começam a se diferenciar e às 8h, a 

diferença entre a temperatura na estação de referência (temp1) e na estação BB 

(temp2), já alcança 5oC; às 9h esta diferença atinge quase 10oC; às 10h, a 

temperatura do ponto BB cai, diminuindo a diferença em relação a temperatura na 

estação de referência, mantendo-se praticamente igual à temperatura do ponto 

DP (temp3). A partir deste horário, a temperatura do ponto EMATER (temp4) 

passa a ser a mais elevada (situação mantida até às 17h), com diferença média 

de 5oC a mais do que a da estação de referência. Às 16h as curvas de 

temperatura atingem os pontos máximos, 40ºC na estação EMATER, 38ºC na 

estação DP, 37ºC na estação BB e 31ºC na estação INPE, mais de 9ºC de 

amplitude entre a mais elevada (EMATER) e mais reduzida (INPE). Entre as 17h 

e 18h, observa-se uma forte queda nas curvas de temperatura dos pontos.  Às 

19h a temperatura na malha urbana já é menor do que fora dela e, às 22h elas 

novamente sobrepõem-se. 

 

Desta análise pôde-se constatar que, mesmo no mês mais frio, as temperaturas 

variaram entre 15ºC e 40ºC, 6h e16h, respectivamente, com maior amplitude 
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térmica (de 25ºC) na estação EMATER. Na estação do INPE, a amplitude foi de 

16ºC, variação de 15ºC a 31ºC, ocorrida entre às 7h e 17h. Nas estações BB e 

DP, a diferença a mais entre o ponto INPE, nos horários que estas não se 

sobrepõem é, em média, de 3ºC. Outra observação realizada foi que, à noite as 

temperaturas, tanto internas à malha urbana, quanto externas à ela, são 

praticamente iguais evidenciando que o calor do interior da cidade, é dissipado.  
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Gráfico 6.6.1. Médias horárias das temperaturas e umidades relativas do ar em todas as estações, 
mês de julho de 2006. 

 

No tocante às curvas de umidade relativa, em julho, na estação do INPE é mais 

elevada desde 1h até 18h, quando as curvas da umidade nas estações 

distribuídas na malha urbana ficam mais elevadas, o que se mantêm até às 22h, 

quando, novamente, a curva da estação INPE volta ser mais elevada. Entre as 

três estações BB, DP e EMATER, nesta última é onde se registra a menor 

umidade relativa, ficando abaixo de 25% às 16h, tendo uma diferença de 10 

pontos percentuais a menos do que as da estação do INPE. Na estação do INPE, 

a curva da umidade variou de 90% a 35% (entre 8h e 17h), amplitude de 65 

pontos percentuais (Gráfico 6.6.1).  
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No mês de setembro (Gráfico 6.6.2), o comportamento das curvas de temperatura 

do ar nos quatro pontos é semelhante aos observados no mês de julho. As quatro 

curvas, entre 1h e 6h, se sobrepõem. Às 7h começam a se separarem e, a partir 

das 10h até 14h mantêm-se com distâncias quase uniformes e ascendentes. Às 

16h, as curvas das estações distribuídas na malha urbana se sobrepõem em 

40ºC, enquanto que na estação do INPE ela é de 35ºC, diferença de 5ºC. Às 18h 

as curvas dos quatro pontos se cruzam, e das 19h às 21h a curva da estação do 

INPE é mais elevada do que as das três outras estações. Às 22h as curvas 

novamente sobrepõem-se, ficando sobrepostas até às 24h.  
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Gráfico 6.6.2. Médias horárias das temperaturas e umidades relativas do ar em todas as estações, 
mês de setembro de 2006. 

 

Observa-se, que no período do dia as temperaturas no interior da cidade são 

sempre maiores do que as do seu exterior e que, no período da noite, as curvas 

das temperaturas do ar se sobrepõem, demonstrando que, durante o dia, a cidade 

absorve muito calor, mas, sua capacidade de dissipá-lo à noite é boa. Outra 

observação, é que em setembro as médias de temperatura oscilam dos 20ºC aos 

40ºC, amplitude menor do que a do mês de julho.  
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Quanto às curvas da umidade relativa do ar, a curva da estação do INPE inicia-se 

mais elevada, assim permanecendo até às 16h, quando a curva da estação DP 

iguala-se a esta. Entre as 18h e 23h a curva da estação INPE fica mais baixa do 

que as dos outros pontos, voltando a igualar-se com a curva da estação DP às 

24h. Internamente à cidade, as estações pontos que apresentaram curvas de 

umidade mais próximas às da estação do INPE, foram as do BB e DP. Entre as 

três estações BB, DP e EMATER, a estação EMATER foi onde se registrou a 

menor umidade relativa do ar, em torno de 25% às 15h. Na estação INPE a curva 

da umidade variou de 75% a 27% (entre 7h e 16h), diferença de 48 pontos 

percentuais (Gráfico 6.6.2).  

 

Uma possível explicação para tais diferenças de temperatura e de umidade 

relativa do ar pode ser atribuída ao armazenamento térmico devido aos altos 

índices de radiação solar incidentes (tabela A.5.1 – apêndice A), somados, 

principalmente, à absorção desta última pela pavimentação asfáltica das ruas, à 

massa edificada, à praticamente inexistência de arborização e de parques 

urbanos e aos reduzidos níveis de ventilação intra-urbana. 
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7.1 – Conclusões 
 

Dos resultados obtidos nesta pesquisa, pôde-se constatar: 
 

 existência de ilha de calor da cidade de Corrente, com temperatura de 5ºC, 

superior ao seu entorno; 
 

 como demonstrado nas discussões dos resultados, durante a noite o calor 

armazenado pela cidade é completamente dissipado para a atmosfera e 

mais rápido do que no entorno; 
 

 como afirma a literatura, a umidade relativa do ar registrada na malha 

urbana foi menor do que em áreas exteriores, a ela; 
 

 os ventos predominantes sopram com mais freqüência entre os rumos de 

67,5º a 180º e que penetram a cidade pelo vale do rio Corrente;  
 

 os ventos mais frescos sopram predominantemente no rumo de 135º nos 

meses de maio, junho e julho;  
 

 os ventos mais quentes sopram predominantemente no rumo de 315º, nos 

meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro; e 
 

 ocorrem distintos redirecionamentos das direções predominantes dos 

ventos na malha urbana, além da redução da sua velocidade, segundo 

cada ponto medido. 
 

Do que se pode concluir que: 
 

 o sítio onde a cidade surgiu, uma depressão, não a favorece em função 

das características do clima regional; 
 

 a malha urbana está orientada de maneira a não usufruir dos ventos 

predominantes frescos; 
 

 a cidade necessita de instrumentos legais de ordenamento urbano. 
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7.2 – Diretrizes termo-ambientais para o planejamento urbano da 
cidade de Corrente-PI 
 
7.2.1 – Diretrizes em função dos ventos 
 

Numa primeira aproximação, apesar de serem necessários estudos no âmbito dos 

impactos ambientais, da densidade populacional, da infra-estrutura urbana, entre 

outros, pode-se fazer algumas indicações quanto a ocupação ou não de áreas 

interiores e periféricas à cidade, tendo-se como referência o sistema de ventilação 

a que esta se submete em termos de entradas naturais de ventos e a topografia. 

Sugere-se: 

 

 estimular a ocupação das encostas que possuam inclinações suaves, 

pontos mais elevados da cidade, áreas que ficam localizadas, tanto ao 

norte quanto, ao sul da cidade e, ainda, não possua ocupação (Figura 

7.2.1). A ocupação destas áreas contribuirá para integrar à cidade aos 

bairros Morro do Pequi e Vermelhão. 

 

 transformar a área do bairro Nova Corrente e o seu entorno em zona 

prioritária de crescimento (Figura 7.2.1), de forma a obstruir (efeito costela) 

a penetração no centro da cidade dos ventos quentes, rumos 270º a 360º, 

nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro; 
 

 nas áreas a serem ocupadas, lindeiras ao vale do rio Corrente, propõe-se 

implantar um sistema de parques que possa, primeiro, contribuir para 

amenizar o rigor climático desta porção da cidade, segundo, contribuir para 

a recuperação da mata ciliar no trecho urbano do rio e, terceiro,  impedir a 

ocupação de áreas de alagamentos sazonais (Figura D.1 e D.2, apêndice 

D);   
 

 estabelecer uma faixa não-edificável entre o rio Corrente e a cidade, 

buscando manter as entradas de ventos na malha urbana (Figura 7.2.1); 
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Figura 7.2.1. Indicações de área e usos sugeridos: 01 – ocupação norte, 02 – ocupação sul, 
03 – ocupação prioritária, bairro Nova Corrente e 04 – área não-edificável. 

 

 estabelecer recuos frontais, laterais e de fundo, para os novos edifícios, 

que possibilitem a otimização da ventilação intra-urbana;  

 

 quando da abertura de novos loteamentos, considerar, na sua implantação, 

os ventos dominantes; e 

 

 as atividades poluentes devem ser implantadas a sotavento da cidade. 

 

7.2.2 – Diretrizes em função da temperatura e umidade relativa do 
ar 
 

Em função da temperatura e umidade relativa do ar sugere-se:  
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 criar áreas verdes e parques urbanos na cidade;  

 

 arborização urbana adotando plantas perenifólias visando aumentar o 

sombreamento urbano e reduzir a absorção de calor pelas superfícies 

construídas; 

 

 criar ao longo das vias áreas gramadas dotadas de sistema de aspersão 

d’água, contribuindo para minimizar as baixas umidades relativas do ar nos 

meses mais secos e contribuir para a diminuição das áreas de absorção de 

calor; 

 

 implantar fontes de água nas praças; e  

 

 estimular o uso do piso grama em estacionamentos, visando contribuir para 

a diminuição das áreas de absorção de calor.  

 

7.3 – Indicações para novos estudos 
 

Estudos complementares  que contribuiriam com o aprofundamento desta 

pesquisa podem ser desenvolvidos, tais como, estudos de impacto ambiental do 

ecossistema para avaliar a atual ocupação do solo, suas projeções sugeridas, em 

termos de questões ligadas à destinação de efluentes, considerando a topografia 

e a proximidade do rio Corrente (contaminação do solo e da água) e, de questões 

ligadas à densidade populacional (habitantes por hectare), adensamento 

construtivo e suas decorrentes implicações frente ao conforto térmico e uso 

racional de energia elétrica. 

 

7.4 – Considerações finais 
 

O planejamento urbano é algo complexo, multidisciplinar e envolve muitos 

interesses e agentes sociais. Encontrar um ponto de equilíbrio que permita que a 

cidade cresça socialmente justa e ambientalmente correta é algo a ser buscado. 

Legislações ou planos diretores bem elaborados, por si só, não resolvem os 
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problemas urbanos, ambientais e sociais. Cabe a cada cidadão educar-se 

politicamente e se envolver como comunidade organizada tornado-se agente 

ativo, para fazer valer seu voto. Quando isto acontecer, ter-se-ão cidades 

melhores. Até lá, temos que lutar para conscientizar os governantes da 

importância do planejamento urbano para o crescimento sustentável das cidades. 

 

Este trabalho buscou contribuir, no campo do urbanismo e, mais especificamente, 

da climatologia urbana, com a identificação de um problema coletivo prático, as 

distorções provocadas pela ocupação do solo sem planejamento urbano na 

cidade de Corrente-PI, que até então não havia sido quantificado. Contribuir para 

a criação de uma base de dados que permita outras aplicações tanto, ao nível do 

planejamento urbano quanto, ao dos edifícios.  
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Apêndice A.1 - Rosas-dos-ventos anual e mensais do ano de 
2006. 
 

 
Figura A.1.1 – Rosas-dos-ventos do ano de 2006. 

 

 

 

Figura A.1.2 – Rosas-dos-ventos do mês de 
janeiro de 2006. 

 

 Figura A.1.3 – Rosas-dos-ventos do mês de 
fevereiro de 2006. 

 

 

 

Figura A.1.4 – Rosas-dos-ventos do mês de 
março de 2006. 

 
Figura A.1.5 – Rosas-dos-ventos do mês de 

abril de 2006. 
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Figura A.1.6 – Rosas-dos-ventos do mês de 
maio de 2006. 

 

 
Figura A.1.7 – Rosas-dos-ventos do mês de 

junho de 2006. 
 

 

Figura A.1.8 – Rosas-dos-ventos do mês de 
julho de 2006. 

 

 
Figura A.1.9 – Rosas-dos-ventos do mês de 

agosto de 2006. 

 

 

Figura A.1.10 – Rosas-dos-ventos do mês de 
setembro de 2006. 

 
Figura A.1.11 – Rosas-dos-ventos do mês 

de outubro de 2006. 
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Figura A.1.12 – Rosas-dos-ventos do mês de 
novembro de 2006. 

 Figura A.1.13 – Rosas-dos-ventos do mês 
de dezembro de 2006. 
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Apêndice A.2 - Médias horárias mensais das velocidades dos 
ventos (m/s) do ano de 2006. 
 
  J F M A M J J A S O N D 
01h  1,04   1,15   0,84   0,85   0,64   0,66  0,69   0,88   1,19  1,20   0,77   0,94 
02h  1,00   0,93   1,04   0,89   0,63   0,82  0,81   0,87   1,08  1,09   0,72   0,92 
03h  0,80   0,83   4,47   0,89   0,67   0,71  0,94   0,84   1,22  1,11   0,80   0,89 
04h  0,85   0,84   1,04   1,00   0,69   0,70  0,78   0,74   1,17  0,95   0,82   0,75 
05h  0,78   0,80   1,42   0,99   0,65   0,59  0,66   0,77   1,00  0,86   0,88   0,82 
06h  0,77   0,89   0,78   0,98   0,65   0,59  0,58   0,74   0,99  0,87   0,92   0,75 
07h  0,77   0,88   0,76   0,79   0,63   0,57  0,58   0,75   1,08  0,89   0,81   0,77 
08h  0,84   0,94   0,77   1,81   0,62   0,55  0,56   0,69   1,01  1,11   0,82   2,41 
09h  1,15   1,11   3,44   3,42   0,84   0,83  0,83   3,88   2,13  1,51   1,23   1,24 
10h  1,84   1,34   2,64   1,20   1,36   2,87  1,80   2,51   2,37  1,87   1,64   1,53 
11h  2,21   1,44   1,51   1,57   1,76   2,04  2,16   2,63   2,52  2,08   1,89   1,81 
12h  2,31   1,60   1,65   2,69   1,93   2,18  2,35   2,64   2,70  2,14   2,04   2,09 
13h  2,44   1,90   1,91   1,76   2,05   2,33  2,45   2,82   2,74  2,23   2,24   2,10 
14h  2,40   1,95   1,97   1,81   2,00   2,38  2,51   2,78   2,73  2,25   2,22   2,28 
15h  2,41   2,03   1,92   1,78   1,97   2,38  2,51   2,85   2,69  2,14   2,29   2,33 
16h  2,26   1,96   2,15   1,81   1,96   2,27  2,36   2,81   2,65  2,37   2,33   2,37 
17h  2,14   1,95   1,69   1,62   1,70   2,12  2,19   2,49   2,59  2,08   2,30   2,25 
18h  1,93   1,82   3,25   2,90   1,38   1,71  1,88   2,21   2,06  1,83   1,78   1,81 
19h  1,45   1,61   1,46   3,50   0,88   1,05  1,15   1,63   1,51  1,52   1,56   1,40 
20h  1,14   1,94   0,89   1,06   0,81   0,70  0,72   0,70   0,90  1,10   1,03   1,05 
21h  1,16   1,00   0,95   0,86   0,70   0,73  0,63   0,81   1,05  1,02   1,01   1,03 
22h  0,98   1,20   0,98   0,75   0,67   0,64  0,55   0,91   1,19  1,09   1,09   1,01 
23h  0,97   1,15   1,06   0,83   0,61   0,61  0,65   0,85   1,04  1,02   0,97   0,97 
24h  1,05   1,18   1,08   0,81   0,59   0,62  0,67   0,86   1,01  1,09   0,83   1,02 

Tabela A.2.1. Médias horárias mensais das velocidades dos ventos (m/s) do ano de 2006. 
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Gráfico A.2.1. Médias horárias mensais das velocidades dos ventos (m/s) do ano de 2006. 
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Apêndice A.3 – Médias horárias mensais das temperaturas do ar 
(°C) do ano de 2006. 
 
  J F M A M J J A S O N D 
01h 23,38 22,85 22,79 22,69 21,28 18,07 17,68 19,58 23,51 24,59 23,01 22,62
02h 22,74 22,54 22,59 22,53 21,04 17,60 17,25 18,62 22,55 24,20 22,66 22,23
03h 22,31 22,28 22,32 22,27 20,81 17,31 16,88 17,97 21,68 23,66 22,24 21,91
04h 21,91 22,11 22,01 22,09 20,57 16,72 16,37 17,41 21,46 23,24 21,94 21,55
05h 21,58 21,92 21,75 21,93 20,37 16,38 15,87 16,89 20,80 22,77 21,67 21,35
06h 21,32 21,71 21,63 21,78 20,21 16,11 15,40 16,36 20,20 22,52 21,33 21,12
07h 20,93 21,54 21,46 21,61 19,94 15,75 14,88 15,86 19,79 22,29 21,13 20,95
08h 21,57 21,74 21,58 21,68 20,07 15,98 14,83 15,79 20,40 23,13 22,36 21,85
09h 24,35 23,01 23,02 22,67 22,09 19,14 18,40 19,83 23,89 25,34 24,81 24,12
10h 26,96 25,03 25,25 24,42 24,53 22,81 22,84 24,82 26,94 27,19 26,87 26,50
11h 28,66 26,75 26,77 26,11 26,33 24,97 25,23 27,33 29,10 28,69 28,45 28,42
12h 30,04 28,07 28,08 27,57 27,61 26,32 26,87 28,99 30,99 30,12 29,70 29,83
13h 31,20 29,17 29,23 28,57 28,51 27,58 28,28 30,54 32,41 31,35 30,68 30,94
14h 32,23 29,79 29,89 29,27 29,10 28,56 29,48 31,93 33,56 32,46 31,34 31,83
15h 33,03 30,38 30,41 29,55 29,56 29,25 30,29 32,93 34,36 33,23 31,80 32,19
16h 33,53 30,61 29,98 29,79 29,43 29,71 30,96 33,65 34,94 33,20 31,83 31,58
17h 33,77 30,35 29,53 29,79 29,48 29,62 31,20 33,90 34,51 32,49 31,29 31,27
18h 33,43 29,44 29,02 28,77 28,98 29,03 30,86 33,56 34,04 31,75 30,66 30,65
19h 32,37 27,96 27,78 26,93 27,03 27,19 29,06 31,96 32,76 30,16 28,92 29,64
20h 29,47 26,00 25,79 24,89 24,54 23,88 25,23 28,40 30,11 28,28 26,67 27,26
21h 26,99 24,75 24,58 24,04 23,17 21,83 22,53 26,02 28,22 27,03 25,40 25,68
22h 25,57 24,00 23,85 23,56 22,32 20,52 20,70 23,98 26,62 26,19 24,65 24,68
23h 24,82 23,46 23,45 23,23 21,83 19,63 19,50 22,36 25,42 25,60 24,02 23,87
24h 24,25 23,11 23,06 22,90 21,41 18,75 18,45 20,86 24,40 25,04 23,42 23,29

Tabela A.3.1. Médias horárias mensais das temperaturas do ar (°C) do ano de 2006. 
 

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

01
h

02
h

03
h

04
h

05
h

06
h

07
h

08
h

09
h

10
h

11
h

12
h

13
h

14
h

15
h

16
h

17
h

18
h

19
h

20
h

21
h

22
h

23
h

24
h

Horas

Te
m

pe
ra

tu
ra

s 
do

 a
r (

°C
)

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

 

Gráfico A.3.1. Médias horárias mensais das temperaturas do ar (°C) mensais do ano de 2006. 
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Apêndice A.4 – Médias horárias mensais das umidades relativas 
do ar (%) do ano de 2006. 

 

  J F M A M J J A S O N D 
01h 79,29 89,61 93,19 94,73 93,77 89,67 83,68 66,55 60,90 71,13 85,60 89,52
02h 82,48 90,75 93,29 95,07 94,32 90,77 84,06 70,58 64,47 72,26 87,00 90,81
03h 85,00 92,04 93,68 95,57 94,52 90,87 84,65 73,16 67,43 74,29 88,80 91,45
04h 86,61 92,36 94,42 95,73 94,94 92,20 86,26 75,00 67,67 75,68 89,80 92,52
05h 87,55 92,61 95,16 96,03 94,77 92,63 87,32 76,90 70,27 77,45 90,87 92,71
06h 88,35 93,04 95,23 96,13 94,94 92,80 88,03 78,58 73,33 78,74 91,77 93,45
07h 89,77 93,64 95,61 96,50 95,19 93,10 89,68 80,68 74,50 80,65 92,00 93,74
08h 86,55 93,25 95,71 96,60 94,84 92,40 89,71 81,55 72,87 78,00 87,57 90,35
09h 74,10 88,25 90,61 92,97 87,23 81,50 77,42 67,68 60,40 69,42 76,40 80,42
10h 62,32 79,75 81,26 84,63 76,03 66,73 60,74 52,19 50,30 62,26 66,93 69,71
11h 56,23 72,18 74,81 76,57 67,90 58,43 53,26 44,97 43,80 57,03 61,07 62,35
12h 51,90 66,93 69,45 70,63 63,00 54,93 48,55 40,16 38,33 52,13 56,40 57,55
13h 47,81 62,79 64,68 66,27 60,03 51,13 44,45 35,58 34,33 47,74 52,80 53,61
14h 44,19 60,64 61,97 63,40 58,06 47,87 40,68 31,32 30,93 43,58 50,77 50,06
15h 41,71 58,54 59,23 62,53 56,35 45,60 38,52 28,16 28,67 41,16 49,33 48,84
16h 40,23 57,43 61,45 62,40 57,00 44,13 36,06 26,10 27,27 41,81 48,73 51,97
17h 39,39 59,04 63,74 62,17 56,74 44,03 35,00 25,16 28,57 44,77 50,60 52,68
18h 40,68 62,68 65,97 66,47 59,29 45,80 35,10 25,00 29,57 47,23 52,57 55,19
19h 44,68 67,96 71,84 75,17 68,68 53,50 40,35 27,55 31,60 52,68 59,97 59,26
20h 55,42 77,00 81,26 84,37 79,84 65,83 51,45 34,65 37,20 58,35 69,17 68,32
21h 65,03 82,46 86,74 88,73 86,68 74,70 61,45 41,39 42,70 62,48 75,27 75,71
22h 71,03 85,89 89,84 91,57 90,45 80,20 69,45 48,94 48,40 66,19 78,37 80,65
23h 73,35 87,93 91,52 93,07 92,35 84,20 75,71 55,71 53,17 68,16 81,13 85,13
24h 75,45 89,32 92,42 93,87 93,26 87,60 80,45 61,77 58,20 69,71 83,87 87,45

Tabela A.4.1. Médias horárias mensais das umidades relativas do ar dos ventos do ano de 2006. 
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Gráfico A.4.1. Médias mensais das Umidades Relativas do Ar do ano de 2006. 
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Apêndice A.5 – Médias horárias mensais das radiações solar 
(W/m²) do ano de 2006. 
 

  J F M A M J J A S O N D 
01h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07h 2,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,97 5,71 10,90 7,77
08h 83,39 40,50 37,42 26,97 41,45 35,47 31,10 32,74 76,50 102,23 137,13 113,29
09h 281,77 184,32 196,32 149,63 181,90 211,87 205,35 247,81 295,23 289,81 329,30 295,10
10h 512,16 360,54 400,16 325,77 371,71 415,93 409,48 472,23 509,00 460,06 537,50 477,55
11h 715,00 514,36 538,97 501,23 538,16 590,67 590,06 661,06 710,60 639,16 685,83 684,42
12h 820,90 612,68 663,32 657,93 690,35 691,57 698,13 782,42 839,03 753,13 775,07 791,71
13h 868,35 692,04 782,52 702,43 708,03 751,93 772,55 856,19 869,00 785,94 709,57 777,61
14h 710,97 677,64 816,65 691,27 676,42 732,50 773,16 873,26 814,27 770,06 755,80 693,81
15h 811,81 669,68 744,29 630,87 612,26 669,07 703,29 795,68 738,33 678,10 719,37 681,77
16h 669,58 536,64 547,06 559,73 484,61 550,73 591,87 677,16 601,10 514,42 593,17 517,00
17h 510,48 406,68 398,90 375,27 367,26 381,07 427,32 477,23 395,03 317,13 410,93 376,19
18h 328,74 248,79 230,16 181,93 191,35 193,37 233,84 258,84 211,17 159,61 216,00 245,45
19h 131,06 85,54 80,94 38,70 29,84 35,87 49,19 62,16 51,83 32,16 46,80 76,32
20h 7,42 4,93 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 2,03
21h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabela A.5.1. Médias horárias mensais das radiações solar (W/m²) do ano de 2006. 
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Gráfico A.5.1. Médias mensais das radiações solar (W/m²) do ano de 2006. 
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Apêndice A.6 – Médias da pluviometria acumulada (mm) mensais 
do ano de 2006. 

 

J F M A M J J A S O N D TOTAL
14,75 137,50 327,25 286,50 32,50 139,50 0,75 2,25 49,50 4,50 2,25 6,00 1003,25

Tabela A.6.1. Médias mensais da pluviometria acumulada do ano de 2006 (mm). 
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Gráfico A.6.1. Médias mensais da Pluviometria do ano de 2006 (mm). 
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Apêndice B.1 – Rosas-dos-ventos dos meses de julho e setembro 
 

 

 

 

Figura B.1.1. Rosas-dos-ventos estação 
Banco do Brasil, mês julho.  Figura B.1.2. Rosas-dos-ventos estação 

Banco do Brasil, mês setembro. 

 

 

Figura B.1.3. Rosas-dos-ventos estação 
Delegacia de Polícia, mês julho.  Figura B.1.4. Rosas-dos-ventos estação 

Delegacia de Polícia, mês setembro. 

 

 

Figura B.1.5. Rosas-dos-ventos estação 
Emater, mês julho.  Figura B.1.6. Rosas-dos-ventos estação 

Emater, mês setembro. 

Apêndice B – DADOS CLIMÁTICOS DAS ESTAÇÕES WS-2310 DA LA CROSSE TECHNOLOGY LTD, 
INSTALADAS NA MALHA URBANA DA CIDADE DE CORRENTE-PI, NOS MESES DE JULHO E 
SETEMBRO DE 2006 
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Apêndice B.2 – Médias mensais horárias das velocidades do 
vento nos meses de julho e setembro de 2006, nas estações 
instaladas na malha urbana da cidade de Corrente-PI 
 
Estações Estação 01 (Banco do Brasil)   Estação 02 (Delegacia)   Estação 03 (Emater)  
 Meses   Julho  Setembro  Julho  Setembro  Julho  Setembro 
 01h  0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,08
 02h  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
 03h  0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,02
 04h  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
 05h  0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03
 06h  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 07h  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 08h  0,00 0,16 0,00 0,09 0,00 0,43
 09h  0,08 0,41 0,16 0,17 0,37 0,84
 10h  0,12 0,48 0,30 0,08 0,48 0,49
 11h  0,05 0,26 0,09 0,07 0,69 0,62
 12h  0,33 0,35 0,17 0,14 0,69 0,36
 13h  0,34 0,22 0,36 0,03 0,62 0,29
 14h  0,30 0,45 0,09 0,10 0,24 0,45
 15h  0,19 0,28 0,19 0,05 0,22 0,21
 16h  0,06 0,25 0,08 0,00 0,39 0,30
 17h  0,02 0,13 0,00 0,03 0,11 0,12
 18h  0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,03
 19h  0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,03
 20h  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
 21h  0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03
 22h  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 23h  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
 24h  0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,01

Tabela B.2.1. Médias mensais horárias das velocidades do vento nos meses de julho e setembro 
de 2006, nas estações instaladas na malha urbana da cidade de Corrente-PI. 
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Gráfico B.2.1. Médias horárias da velocidade do vento no mês de julho de 2006, em todas as 

estações. 
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Gráfico B.2.2. Médias horárias da velocidade do vento no mês de setembro de 2006, em todas as 

estações. 
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Apêndice B.3 – Médias mensais horárias das temperaturas do ar 
nos meses de julho e setembro de 2006, nas estações instaladas 
na malha urbana da cidade de Corrente-PI 
 

Estações Estação 01 (Banco do Brasil)   Estação 02 (Delegacia)   Estação 03 (Emater)  
 Meses   Julho  Setembro  Julho  Setembro  Julho  Setembro
 01h    17,41    23,04   18,08   23,36   17,66    23,11 
 02h    17,08    22,15   17,69   22,57   17,31    22,39 
 03h    16,66    21,81   17,23   22,18   16,82    22,06 
 04h    16,22    21,19   16,78   21,59   16,34    21,38 
 05h    15,48    20,78   16,36   21,07   15,76    20,92 
 06h    14,94    20,23   15,73   20,59   15,19    20,37 
 07h    14,92    21,21   15,68   21,45   16,11    23,38 
 08h    20,35    26,89   18,49   24,28   18,73    27,70 
 09h    27,61    29,36   22,35   27,06   22,77    29,75 
 10h    25,48    30,50   24,96   29,58   27,85    31,62 
 11h    26,89    32,05   26,94   31,92   30,50    33,76 
 12h    28,35    33,89   28,78   34,10   32,42    35,98 
 13h    29,73    35,58   30,29   35,61   34,00    37,18 
 14h    30,97    36,88   32,44   36,74   35,48    37,86 
 15h    35,95    39,65   36,32   39,23   38,43    40,25 
 16h    37,19    40,71   37,98   40,84   40,26    40,15 
 17h    34,92    39,30   37,74   39,72   38,61    38,08 
 18h    29,23    33,44   31,46   34,00   28,76    32,43 
 19h    24,85    30,04   25,82   30,19   24,98    29,91 
 20h    22,28    27,98   23,56   28,42   22,73    28,10 
 21h    20,71    26,70   22,02   26,99   21,28    26,74 
 22h    19,61    25,64   20,60   26,03   20,04    25,74 
 23h    18,83    24,69   19,75   24,96   19,19    24,71 
 24h    18,14    23,95   18,96   24,22   18,47    24,03 

Tabela B.3.1. Médias mensais horárias das temperaturas do ar nos meses de julho e setembro de 
2006, nas estações instaladas na malha urbana da cidade de Corrente-PI. 
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Apêndice B.4 - Médias mensais horárias das umidades relativas 
do ar nos meses de julho e setembro de 2006, nas estações 
instaladas na malha urbana da cidade de Corrente-PI 
 

Estações Estação 01 (Banco do Brasil)   Estação 02 (Delegacia)   Estação 03 (Emater)  
 Meses   Julho  Setembro  Julho  Setembro  Julho  Setembro
 01h       74,78        61,13     71,28       57,77      72,39       59,13 
 02h       75,44        63,67     72,22       60,03      73,39       61,33 
 03h       76,00        64,47     73,17       60,97      74,44       62,20 
 04h       76,56        66,40     73,78       63,00      75,33       64,33 
 05h       77,83        67,50     74,72       64,63      76,17       65,70 
 06h       78,94        69,10     75,89       66,00      77,56       67,10 
 07h       79,17        68,17     76,17       65,10      78,67       62,43 
 08h       72,22        55,10     71,28       58,90      71,00       51,27 
 09h       49,39        47,03     60,61       51,13      59,78       45,33 
 10h       51,50        43,07     52,72       44,80      46,83       40,57 
 11h       48,61        39,53     47,83       39,43      40,61       36,07 
 12h       44,67        35,67     42,89       34,97      36,67       32,17 
 13h       40,89        32,20     38,78       30,97      32,83       29,30 
 14h       37,89        29,73     34,44       28,43      30,06       27,57 
 15h       31,56        26,63     28,33       25,30      26,11       24,70 
 16h       28,44        27,13     26,06       25,17      23,67       26,07 
 17h       31,00        28,13     25,89       26,03      24,89       27,60 
 18h       39,78        33,77     33,17       31,33      37,39       33,83 
 19h       52,61        41,30     45,78       37,90      47,39       39,13 
 20h       60,39        46,67     54,00       42,50      55,39       43,93 
 21h       65,50        50,23     58,83       46,33      60,44       47,63 
 22h       68,89        53,57     63,61       49,87      65,00       51,00 
 23h       71,17        56,83     67,17       53,63      67,89       54,77 

 24h       73,00        58,43     68,67       55,57      70,00       56,73 

Tabela B.4.1. Médias mensais horárias das umidades relativas do ar nos meses de julho e 
setembro de 2006, nas estações instaladas na malha urbana da cidade de Corrente-PI. 
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INSTALADAS NA MALHA URBANA DA CIDADE DE CORRENTE-PI, NOS MESES DE JULHO E 
SETEMBRO DE 2006 
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Apêndice C 
FOTOS DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS NOS TRÊS 

PONTOS DA CIDADE DE CORRENTE-PI 



95 

Narciso Amaral da Silva                                                                                                                                       PPGEU/UFPB 

Apêndice C – Localização das estações meteorológicas 
instaladas na malha urbana da cidade de Corrente-PI, em imagem 
de satélite do Google 

 

 

 

 

 

Figura C.1. – Localização das estações meteorológicas instaladas na malha urbana da cidade de 
Corrente-PI, em imagem de satélite do Google. 
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Apêndice C – FOTOS DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS NOS TRÊS PONTOS DA CIDADE DE 
CORRENTE-PI 
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Apêndice D 
REGISTROS DE PONTOS ALAGADOS PELO RIO 

CORRENTE 
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Apêndice D – Registros de pontos alagados pelo rio corrente 
 

 

 

Figura D.1. Alagamento na margem direita do rio Corrente ocorrida em abril de 2006. Fonte: 
acervo do autor. 

 

 

Figura D.2. Alagamento na margem esquerda do rio Corrente ocorrida em abril de 2006. Fonte: 
acervo do autor. 

Apêndice D – REGISTROS DE PONTOS ALAGADOS PELO RIO CORRENTE 
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Apêndice E 
DIAGRAMA SOLAR PARA A CIDADE DE CORRENTE-PI, 

LATITUDE 10º26’ 
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Apêndice E – Diagrama solar para a cidade de Corrente-PI, 
Latitude 10º26’ Sul 

 
 

 
 
 

Figura E.1 Diagrama solar para a cidade de Corrente-PI, Latitude 10º26’ Sul. 
 

Apêndice D – DIAGRAMA SOLAR PARA A CIDADE DE CORRENTE-PI, LATITUDE 10º26’ 
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Anexo I 
ESCALA DE INTENSIDADE DE CORRELAÇÕES DE LEVIN 
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Anexo I - Escala de intensidade de correlações de Levin. 
 

-1,00 Correlação negativa perfeita 
-0,95 Correlação negativa forte 
-0,50 Correlação negativa moderada 
-0,10 Correlação negativa fraca 
0,00 Ausência de correlação 
+0,10 Correlação positiva fraca 
+0,50 Correlação positiva moderada 
+0,95 Correlação positiva forte 
+1,00 Correlação positiva perfeita 

Tabela A I.1. Escala de intensidade de correlações. Fonte: LEVIN (1987, p 279 e 280). 
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