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Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro*

1. Introducao (Dos Objetivos).
Em TEORIA & CLIMA URBANO (MONTEIRO, 1976), tentamos urn
quadramento teorico para conduzir analises de clima urbano
Brasil. 0 conteudo teorico reflete naturalmente uma
geral, universal
gacao e

(NOMOT~TICA)

enno

preocupacao

presidida pela logica da

investi-

carater peculiar daquela proposta de pesquisa

geogra-

fica. Embora muito "citado" 0 conteudo daquela obra tem

revela-

0

do antes sinais de pouca percepcao ou entendimento.
Se os propositos teoricos sao universalizantes as

condi-

coes tecnicas, os recursos disponiveis - face a realidade

da

cidade brasileira - tornam a analise urn problema local. A disparidade entre complexidade urbana, limitacao de recursos

finan-

ceiros e, conseq6entemente, recursos tecnicos, levaram-nos a optar, doze anos apos aquele tratamento teorico, pela pratica

de

solucoes experimentais simples (MONTEIRO, 1987).
A atual limitacao de nossa atividade direta de

orientacao
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na pos-Graduacao a par do interesse pelo assunto e aurnento

de

solicitacoes, levaram-nos - quase diria "forcaram-nos" - a

pro-

duzir 0 presente esquema. Infelizmente em nossa realidade

uni-

versitaria, parece que

0

mais util e eficiente e

0

que se reves-

te do carater de "receita" (para nao dizer "cartilha" ou

"cate-

cismo"). Uma pratica que induz mais a passividade repetitiva

em

vez da atividade criadora nos repugna profundamente. Contrariando, pois, toda uma postura e principios que caracterizam

ate

hoje nossa atividade docente, atrevemo-nos a suqerir, na presente nota, urn roteiro de estrategia para a abordagem da analise do
campo termico nas cidades brasileiras.

2.

om

Passivel Roteiro Estrategico

2.1. Do ca.riter Eventual do. Exper1JDentos e sua Projecao

Tempo-

ral
Em termos ideais de sistematica de analise os

resultados

confiaveis so poderiam advir de uma serie de mensuracoes

reali-

zadas nas quatro estacoes do ano, multiplicadas em varios
e abrangendo urn espectro de amostragem express iva das

anos
princi-

pais condicoes de tempo (meteorologico) .
Em termos praticos urn experlmento inicial deve conter,

no

minimo, dois eventos em estacoes opostas - verao e inverno - obtidas ambas as mensuracoes em condicoes de tempo

meteorologico

equivalentes, em situacoes relativamente neutras tais como aqueIe estado de TRANSIC1i.O, como foi apresentado no "evolucao de urna
onda de frio" (MONTEIRO, 1963) no esquema da circulacao do Brasii Meridional.
A duracao do experimento deve ser minima de 24 horas.
termos ideais com leituras bora.rias, ou, pelo menos de duas
duas horas ao longo de urn periodo de 24 horas. Em se

Em

em

tratando

de sondagem de temperatura e considerando a importancia que

0

ambiente edificado exerce nas trocas termicas seria
aconselhavel que - para melhor exibir 0 resfriamento noturno - as medidas
se iniciassem as 12 horas de urn dia atingindo ate as 12 horas do
dia seguinte.
As medidas do experimento - feitas com aparelhagem
(caso mais real) ou mesmo sofisticadas, devem ser
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simples

referenciadas

a observacao

meteorol6gica padrao da cidade. Urn posto no minimo.
Havendo dois ou mais na cidade ou arredores (aeroporto,
estacao agricola, etc.) tanto melhor.
Oois experimentos - sazonalmente contrastantes - servem
a
uma melhor analise. Se, forcosamente, nao for possivel mais que
uma, que ela seja de "inverno", pelas mesmas razoes
apontadas
atras no caso do resfriamento "noturno".
No caso de apenas urn experimento ficara claro que o experidiferenmento sera va lido apenas para detectar as variacoes e
cas encontradas nos pontos do espaCo focalizado.
2 • 2. Da Insercao Escalar daCidade nas Unidades SUperiores

do

Clima

Qualquer experimento aplicado a urna (qualquer) cidade principia por ser urna sondagem na escala "local" e, dai para
as
suas subdivisoes.
As condicoes de tempo meteorologico reinantes na
ocasiao
do(s) experimento(s) sao geradas por urn mecanismo de circulacao
atmosferica que (sinoticamente) se configura em termos regionais,
variando setorial e localmente atraves dos diferentes pontosoantidos naquele grande conjunto.
Alem da imprescindivel docurnentacao obtida no posto meteorol6gico local, no mesmo segmento temporal do evento focalizado,
sera desejiivel que se possa inseri-Io nurn segmento maior. A variacao diaria dos elementosclimaticos ao longo de urn mes na cidade em foco, deve ser comparada aquelas de duas outras. Uma tal
comparacao permite aferir-se as "constantes" devidas aos sistemas meteorol6gicos regionais e as "variaveis" impostas pelas caracteristicas "locais". Por exemplo: no caso da cidade de
Sao
Paulo, ela pode ser colocada entre Santos e Campinas.

o experimento realizado na cidade, nele mesmo, ja objetiva
revelar as feicoes identificaveis no contexto local. Tanto pelas
caracteristicas topograficas (ou geo-ecologicas) do sitio, quanto pelas diferencas geradas pela propria estrutura urbana.
2 • 3. Da Reve1acio do Especificcmento Urbano no Conterto Local

Se a observacao meteopologica padrao, restrita a urn ponto,

63

revela a resposta local a dinamica atmosferica regional,
no
evento, a mUltiplicacao dos pontos de observacao mensuracao
no universe local - visa a revelacao dos atributos topograficos
e urbanos neste contexto.
Toda e qualquer sistematica na TtCNICA de analise no
interior da cidade, realizada pelo geografo, deve ser
conduzida
por uma otica que revele 0 clima da cidade como algo que e produzido a partir de um fenomeno de transformacao de energia num
jogo integrado entre 0 ar atmosferico e 0 ambiente urbano edificado pelo homem. Ambiente complexo, cuja visao estatica
expressa pela estrutura deve acompanhar-se do dinamismo gerado per
suas funcOes.

o "adentrar" a cidade para sondar-lhe 0 clima
significa avaliar as alteracoes ou derivacoes de propriedades que
0
ar sofre no interior deste organismo urbano, complexo fato socio-economico edificado segundo 0 cabedal tecnologico-cultural
da sociedade a partir dos recursos diretos ou indiretos (mesmo
remotos) da natureza.
o ponto crucial e considerar as diferencas existentes
e
produzidas dinamicamente no "ar comprometido" com os atributos
urbanos e aquele considerado "ar livre".
Dai emerge a diferenca de s~stematica nas analises do
ar
(observacao meteorologica padrao internacional - universal) e do ar da c~dade. Alem das alteracoes termicas, passando
pela propria influancia do artefato urbano nas
precipitacoes
atmosfericas, 0 ar citadino va-se alterado em sua propria composicao quimica, podendo ate exportar os seus atributos
negativos (locais) para 0 ambiente (regional) em que se insere.
l~vre

Ao penetrar (ou adentrar) na cidade para investigar-lhe 0
clima, 0 procedimento preliminar basico dirige-se a
analise
do ca.po ~co, a partir do qual, todo urn jogo de correlacoes
e interacoes se produz na geracao das caracteristicas climaticas da cidade.
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2.4. Dos Requisitos Basicos

a Analise do campo Ttiraico

Retornando a nosso objetivo especlfico da
experimentacao
no "campo termico", as medidas devem dirigir-se,
basicamente,
a este campo. Para nossa realidade e condicoes de recursos, podemos usar termometros simples, de fabricacao nacional.
Acoplados em pares higrometricos, em abrigos de madeira de
faCil
construcao e baratos, eles podem prestar bons servicos*. 0 que
e absolutamente imprescindlvel e que 0 aparatus utilizado seja
multiplicado em condicoes absolutamente identicas por todos os
pontos. Tipo de abrigo, distancia do solo, orientacao do
mesmo, etc, etc, tudo isto tem que ser "uniformizado".
Nestas condicoes singelas, nada impede que ao medir-se
a
temperatura (bulbo seco - bulbo Umido em parelha higrometrica)
se facam tambem observacoes sobre a cobertura do ceu, 0
vento
(direcao e intensidade estimada pela escala, Beaufort) e incidencia de luz sobre 0 artefato. Alem disso, a cada unidade horaria de observacao destes elementos basicos do clima,
podem
ser juntados dados de observacao da natureza urbana tais
como
o fluxo de velculos (nUmero por minuto), tipo de pavimentacao,
etc, etc. Uma folha especial pode ser preparada para 0 registro destas diferentes observacoes. A padronizacao do
registro
sera tao fundamental quanto 0 treinamento dos membros da equipe de trabalho de campo. Da clareza dos dados obtidos no registro dependerao a analise crltica de sua consistencia bem
como
a subseqdente representacao grafica.
2.5. Da Cidade

CODK>

CaJIpO de Analise Espacial para Fins de Cli-

ma Urbano

o bom senso bastaria a indicar que tudo 0 que e valida para a "analise espacial" - em termos de amostragem e significancia estatlsticas e valida para 0 nosso caso.

*A pormenorizacao tecnica nao comporta nos limites do presente
artigo. Nao ha possibilidade de oferecer a receita ideal.
~
necessario que se experimente, que se mUltipliquem as opcoes.
Num outro artigo
procuraremos ilustrar os procedimentos na
analise de urn caso concreto.
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Contudo esta normatizacao. sera limitada para 0 nosso caso
em funcao da categoria da cidade e seu graude
complexidade
(1); dos recursostecnicos de analise (2); do grau de capac itacao "pessoal" (individuo, pequena ou grande equipe com disponibilidade integral de tempo).
o espaco requer, como em qualquer procedimento ana1itico,
uma cobertura de pontos, cuja distribuicao no referido "universo" procura, em grande parte, a eficiencia da observacao e
a
qualidade da analise.
Neste esquema de "~implicidade", a1em do carater de "homogeneidade" do aparatus de mensuracao, a distribuicao dos
pontos de observacao e urnadecisao do pesquisador e como tal, deve
ser norteada por toda a percepcao teorica que se elaborou sobre
a concepcao geografica de clima urbano. Isso, a nosso
ver
e
mais valioso do que a propria "acuidade" e grau de sofisticacao
da aparelhagem de mensuracao.
NUmero de pontossignifica nUmero de "aparelhos" e de pessoas capacitadas a efetuar 0 trabalho de campo. As normas decisorias sao urna questao de bom senso.
Nao se resume a urn criterio de equidistancia em
fartura
de pontos no universo de analise. A area de estudo - a cidade naoeurn espaco vazio ou neutro. A escolha dOs pontos deve recair segundo a melhor forma de expressar a natureza ou 0 caraterpeculiar da cidade focalizada. 0 criterio de
distrib~icao
deve obedecer a capacidade em revelar:
a) 0 carater geo-ecoloqico do SITIO sobre 0 qual se assenta a cidade, expondo as unidades morfo1ogicas que nele
se distinguem. E preciso notar que 0 sltio:nao deve ser
tomado apenas nas formas primitivas (ou naturais)
mas
deve considerar todas as derivacoes, acrescimos
(represas, aterros, etc) e supressoes (arrasamento de morros, deflorestamentos, etc);
b) A estrutura (morfologia + funcoes) urbana, tomada
nao
como superposicao mas como "integracao" ao
primitivo
geo-eco16gico. uma varzea densamente ocupada per edificaCoes altas e urna alteracao "topografica" consideravel
no contexto real da cidade;
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c) 0 dinamismo urbano representado por. varias funcoes

em

sua morfologia: fluxos de trafego de veiculos; atividade industrial, etc, etc; aparelhos de

condicionamento

(refrigeracao-aquecimento) de ar, etc, etc.
De modo geral - e tradicional - tratar-se-ia de dispor
urn bom mapa geo-ecologico do sitio e, urna pormenorizada

de

carta

do USO DO SOLO. Mas e necessario advertir-se que varias

outras

informacoes paralelas e correlatas sao necessarias. A

analise

da cidade cujo clima esta sob foco deve penetrar em

algumas

informacoes nem sempre consideradas nestes casos. Assim
exemplo:

0

por

desenvolvimento vertical urbano (altura das

cacoes), a variacao espacial das "cores" - 'gramados,

edifibosques,

solo nu, edificacoes claras ou escuras, etc, etc - pela
tancia que isso representa (via albedo) para a

impor-

transformacao

da energia; parques para estacionamento de veiculos segundo sua
pavimentacao; etc, etc.
Em se tratando de cidades brasileiras e necessario

consi-

derar nestes padroes de edificacoes aquilo que e urn fato pertinente a nossa realidade socio-economica, ou seja,

as

vastas

areas onde a pobreza do urbano deixa nele indelevelmente marcada a "sub-habita.. iio".

Assim na caracterizacao de nossos espa-

cos urbanos nao podemos deixar de considerar as areas de edificaCao nao planejada (expontanea, informal, clandestina)

quanto

aquelas formas mais agudas representadas pelas "favelas".
de marcas indisfarcaveis dos problemas sociais estas
coes constituem-se em

padroes diferenciados do ponto de

"f1sico". Seja pelos materiais de construcao, pela

Alem

edificavista

colorac;ao,

densidade, eles sem duvida representam padr6es de ambiente edificados inerentes

a

nossa realidade urbana e, como tal, nao po_

dem ser ignorados na analise do clima das nOSSas cidades.
Uma boa, meticulosa e eficiente analise da cidade em
mos de "representacao" desembocara em urna cartografia de
vado grau de complexidade. Por mais dificil que isto possa

tereleser

ela deve ser tentada e estar a servico da decisao sobre a

dis-

tribuicao dos "pontos" de observacao para revelar

ter-

mico da cidade.
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0

campo

o bom senso (que nao e regulavel e nao depende de receitas) orientara a escolha da rede de distribuicao dos
pontos.
No caso das condicc5es desaconselharem a abordagem "em area"
e
preferIvel concentrar-se a observacao ao longo de urn eixo
ou
transeto (setor transversal). Tambem ele, deve expressar
as
partes - pelo menos as fundamentais e mais expressivas - do todo complexo que e a cidade.
Nao se deve esquecer tambem que - seja em area ou em linha - ede grande utilidade obter informacc5es no "plano vertical". Segundo a disponibilidade de aparelhos, podem ser
institufdos postos escalonados verticalmente. lsto e (em nosso caso) certamente mais viavel ao longo de urn transeto,
utilizando-se igrejas e alguns dos edifIcios mais significativos
da
cidade, para obter-se alguma informacao da estrutura
termica
vertical. Os procedimentos na analise vertical acompanham
os
mesmos princIpios da analise no plano horizontal.
E com istochegamos a urn dos mais importantes problemas da
analise do campo termico a qual pode estender-se a toda a Cartografia do clima urbano.
2. 6. As lIel.aecies Escalaxes ent:re os Ponms de
tea caa as Partes e 0 'I'odo UrbaDo

Observac:ao e

cJes-

o posto meteoro16gico padrao segue normas rIgidas em sua
instalacao. Mesmo quando colocado dentro de uma cidade, as normas sao preservadas e, com mais razao ainda ao que no
campo,
poisque se pretende obter informacc5es sobre 0 ar descomprometido da influencia dos artefatos e atividade hurnana, ou seja,o
"ar livre".
Sem isto seria impoSsIvel atingir projecao espacial
que
pudesse atingir nfvel continental e daI chegar ao planisferio.
~ urna l6gica exigencia, que elim1nando 0
excesso de
"ruIdo"
("noise") pode oferecer condicc5es de plotagem as cartas
sinoticas. E tambem a elaboracao das tabelas, mapas e "normas" com
que trabalham os meteorologistas.
Ja enfatizamos a necessidade absoluta de correlacionar as
medidas feitas porn6s geografos, segundo a otica de adentrar a
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cidade para inquerir sobre 0 clima urbano, referenciando-se
medidas da observacao meteorologica padrao.

as

Oentro da complexidade urbana, na qual penetramos,
ficanos urn grande problema: ate que ponto os valores medidos
nurn
dado ponto de observacao podem ser estendidos no espaco urbano.
Cada ponto expressa - no momento em que foi registrado - 0
comportamento da atmosfera naquele dado ponto. Este encerra simultaneamente, em si mesmo, as componentes da circulacao atmosferica regional, aquelas advindas da resposta local, ao
mesmo
tempo em que deve refletir algo do contexto meso-climatico definido pelas grandes linhas da topografia e sobretudo: esta intimamente comprometido com as condicoes microclimaticas que
a
edificacao urbana propiciou em larga escala.
Assim sendo 0 problema crucial que se apresenta
inicialmente ao geografo e 0 de saber ate onde os valores obtidos para
aquele determinado ponto podem ser projetados ou
"estendidos"
espacialmente. Nao esquecamos de que este e urn dos mais
antigos, tradicionais (ou seria "permanentes"?) princIpio da Geografia.
Oeste fate advem todo urn trabalho de analise - complementar e imprescindivel - que deve ser feito. Isto tambem, a nosso ver, e mais importante tambem do que a sofisticacao da aparelhagem mensuradora.
Tendo em mente 0 grau de articulacao das escalas geograficas do clima, notadamente nos niveis inferiores (MONTEIRO, 1976
esta
- Cap. III, item 4, p.104-ll7) cada ponto de observacao
inserido no nivel micro-climatico onde a capacidade de alteracao do homem esta em seu apogeu. Por conseguinte, estaremos aI
comprometidos com os fatos especificamente urbanos.
Por uma questao de l6gica poder-se-aadmitir 0
principio
geral de que os valores revelados pelo ponto seriam, em principio, val ides e extensiveis enquanto persistirem as mesmas condicoes existentes no ponto. Isto importa muito porquanto no espaco urbano, seria inadmissivel, realizar urn mapeamento termico, segundo a arbitrariedade de urn tracado de "isotermas"
baseado na interpolacao entre os pontos. Seja por divisao
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pro-

porcional seja por tecnica de articulacao de esquadros.

Em termos ideais os valores do ponto mensurado
deveriam
ser estendidos segundo uma tecnica acurada por computacao eletronica onde 0 dIgito
do proprio ponto se projetasse
continuamente por aqueles que lhes fossem equivalentes em condicoes
de padrao de edificacao (ou usa do solol.
Figura 1

.

:

.,,

~

-'

.'

Nao 0 sendo, sera precise recorrer a outras estrategias.
A revelacao de contigdidade das mesmas condicoes, ou seja,
os
"padroes de homogeneidade" podem ser tentados em analise de aerofotes e controle de campo, Mas seria necessario
esclarecer
bem 0 princIpio da operacao.
cada ponto numa dada situacao (Fig. 11 - seja na hipotese
A - 0 universo de pontos aleatorios distribuldos na area
do
quadrilatero - ou na hipotese B - os pontos alinhados em
urn
transeto - responde pela situacao direta e imediata em torno de
cada ponto.
Oual seria 0 seu limite de validade espacial? Seria arbitrario querer, a priori, estender a validade das medidas segundo 0 padrao de usa ou de edificacao urbana. Forcosamente
por
mais homogenea que ela seja ela contera urna pluralidade microclimatica.

Nos experimentos pioneiros e preliminares elaborados
em
nosso programa de trabalho ha casos em queum nosilo
colaborador propoe a medi~ao dentro de um dado "padrao de
edificacao"
segundo uma amostra contida num quadrilatero com dimensoes arbitrarias mas guardando um conteiido. "homogeneo" (SAMPAIO, 1981).
Nestes casos as medidas foram mUltiplicadas: 3 pontes - dentro
do referido quadrilatero (Fig. 3).
Hoje, pensando melhor, estamos persuadidos que a
figura
deva ser um clrculo, tracado a partir do exato ponto onde
as
medidas foram efetuadas. 0 raio devera ser 0 mesmo para
todos
os pontos do universe de analise (area ou transeto). 0 valor do
raio deveraser pequeno, de modo a poder assegurar pelo . menos
uma relativa homogeneidade de condicoes.
Antes de estender as medidas colhidas a procura do
desenho do campo termico, devera ser precedida a uma analise comparativa entre os diferentes pontos. E isto dedois modos.
Em
primeiro lugar para comparar os valores em pontos ligados a padroes equivalentes ou contrastantes. Igualmente importante sera
comparar valores de "unidade de observacao" (0 ponto
ampliado
em pequeno clrculo) semelhantes em unidades topograficas
(suposto "topoclima") diferentes. Ou vice-versa.
Figura 2
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Sub-conjuntos de pontes aglutinados por dadas
caracterIsticas no todo (Conjunto Maior)
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Figura 3
Urn exemp10 de Distribuicao de Unidades Especiais de Observacao
do "Campo Terrnico" em estudo de Clima Urbano 0 CASO DA CIDADE
DE SALVADOR (SAMPAIO, 1981)
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A esta estrat~gia rudimentar pede contrapor-se ou adicionar urna tecnica sofisticada, tal como .aquela que persegue, corn
ajuda de maquina fotograf ica com lente especial ("olho de peixe") aquilo que vern sendo designado como Indice de
"obstrucao
do ceu" (STEYN, 1980). Transposto da biologia no estudo da vegetacao, para a analise do clima urbano (OKE, 1981)
persegue
aquilo que se vern consagrando designar como "sky view factor".
Esta tecnica fotografica registra num cIrculo
que e
a
expressao visual do ceu acima do ponto, obtida com a
camara
voltada verticalrnente para 0 ceu exatamente sobre 0 ponto
de
mensuracao - algo impertante sobre a entrada de energia (insolacao) no s istema.
Esta tecnica fotografica oferece duas grandes vantagens. A
primeira e a homogeneizacao das dimensoes da area de
observacao -obtida rigorosamente, pela mesma lente acima dos pontos
A
segunda e que 0 que aparece dentro do cIrculo, significando urn
sinal de "ob s t r u ca o " * pode ser considerado como algo
passIvel
de ser quantificado.
Figura 4
Urn exemplo aplicado a
Cidade de SAo
PAULO
por
Luiza Luciana
Salvi
Sakamoto (1989)
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*Es ta ideia de "obstrucao" e de certo modo inadequada porquanto ela ~ao faria desaparecer completamente os raios
solares.
Apenas e algo que se interpOe e certamente atrapalha a chegada
do feixe de raios solares. Do mesmo modo a "atrapalhacao" e de
graus diferentes segundo se trate de urn edif!cio ou de urna copa de arvore (copa fechada - copa rarefeita).

Sobre urn posto meteorol6gico padrao, a aplicacao de
urna
tal fotografia vertical estarianaturalmente desempedida
de
qualquer "obstrucao" ja que oposto evita qualquer comprometimento com a edificacao. Enquanto no posta meteorol6gico padrao
o Indice percentual seria zero, os pontos de nossa
observacao
experimental conteriam graus variados de "obstrucao" ou
penetracao livre da radiacao solar. 0 que equivale dizer que
conteriam diferentes graus de possibilidades de trocas
termicas.
Por isso mesmo as variacc5es de Indices obtidas pelo "sky view
diacJram" sao bastante significativas para expressar a "edificacao" do urbano e sua influencia na temperatura do ar
citadino
comprometido (Fig. 5 e 6).
A analise deste precioso elemento de obaervaCao e avaliacao pode ser de grande valia ao problema geral da
"extensao"
dos valores pontuais pelo espaco urbano sob analise. Ele sera,
sem duvida, urn auxiliar no aprimoramento da analise do
clima
urbano. Pela sua carga de subsIdios a definicao
dos
"urban
canyons" ela nao se limita ao campo termico mas certamente atinge tambem a analise da poluicao do ar.

3. Consideraccies PertiDent:es

Esta meia duzia de t6picoa aqui apontados (in
extremis),
a modo de roteiro ou estrategia de abordagem, pressupc5e a
necessaria flexibilidade e ajuste segundo a analise que se fara.
decisivos
De acordo com a variacao daqueles tres fatores
de variaveis condicionantes:
a) tamanho e grau de complexidade da cidade em foco;
bl condicoes tecnicas (aparelhagem) de analise;
c) tamanho e grau de capacitacao daequipe de
trabalho
de campo - ou pesquisador individual -;
variara, certamente, 0 alcance da analise.
Uma cidade media, nao muito complexa, com possibilidade de
umas 50 unidades de aparelhos de observacao, com uma equipe razoave~ - de pelo menos urn observador para operar cada
unidade
de mensuracao - podera abranger 0 roteiro completo, propiciando
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Figura 5
Exemplos de foto obtida com a lente FISH EYE 180 0 e de
ABACO
para calcular 0 indice de obstrucao do ceu ("Sky View Diagram")

Al Foto tomada no interior da caatinga na Fazenda Campo Alegre
em PATOS, Paraiba (YAMASHITA et alii, 1988)

BI Abaco proposto por ITO (1976)
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fig.G ·

"CANYON" URBANO
(vl.ao vertical de elma para baixo)

-

#
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INTRA-URBANA

A -
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area elreun.crlta

B-

Refl••e

C-

R.pr• ...,ta a condic;oo do ruo estrelta

as eondlCjo" lmedlatas da

pra~a

assim as condicc5es para urn razoavel mapeamento(variacao,
espacial e temporal - sazonal - intra~anual) capaz ate de
apontar a geracao do efeito "ilha de calor" na cidade.
Nos casos em que uma maior complexidade do objeto de estudo e/ou as limitacc5es das condicoes de equipamento e
pessoal
levem a restringir a analise a urn eixo ou transeto basico,
0
"mapeamento" sera precario. Neste caso naosera ultrapassado 0
estagio de urna revelacao de tendencias. Mas, mesmo neste caso,
a comparacao entre pontos diferentes atraves da estrutura
da
cidade, sondando suas partes mais expressivas, podera
revelar
importantes fatos de natureza escalar meso e microclimatica. A
comparacao pontual de condicoes microclimaticas diferentes, podera indicar sua filiacao a subconjuntos mesoclimaticos expressivos na realidade do todo urbano. Alem do que, tambem
podera
apontar fatos basicos na variacao horaria (diurna) e talvez mesmo sazonal (intra-anual).
Os dados obtidos poderao ensejar a montagemde paineis de
variacao temporal-espacial, fornecendo boas aproximacoes
graficas a analise do regime termico.
Ainda que aparentemente "desnecessario" talvez seja oportunc lembrar que este roteiro liga-se a programas de investigacao universitaria, no escopo da Geografia (Pos-Graduacao)
visando concomitantemente treinamento e motivacao de
futuros
geografos pesquisadores numa tematica da maior importancia. Por
mais modestos que possam ser os resultados colhidos e preciso
considerar que: se a honestidade e consistencia
metodologica
da proposta superarem as limitacoes tecnicas do experimento poder-se-a obter urn valioso conteudo de informacoes preliminares
ao conhecimento dos climas urbanos em regioes tropicais,
os
quais, segundo reconhecimento oficial (WHO, 1986) sao ainda muito escassos.
Estas estrategias simples propostas quase
"in-extremis"
dirigem-se especificamente, a pesquisa universitaria que,
entre nos, e sabida (e cronicamente) carente de recursos. A presente proposta nada tem a ver com programas de estudos afetos a
instituic6es de pesquisa dotadas de fastigio tecnologico e
de
equipes multi e interdisciplinares de alta investigacao.
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