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RESUMO 
Ao passar dos anos observa-se cada vez mais alterações na temperatura das cidades. Essa pesquisa tem por objetivo 
construir uma análise da variação de temperatura em diferentes pontos da cidade de Marau/RS. Os principais métodos 
utilizados foram às locações de cinco pontos principais, sendo quatro deles situados nos limites da cidade e um situado 
na parte central da cidade. Foram utilizados termômetros de precisão, totalmente idênticos, e foram feitas análises em 
diferentes horários do dia. Assim pode-se observar a diferença de temperatura nos pontos analisados chega a ter 3°C., 
caracterizando a variação das ondas de calor. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização encontra-se em crescimento constante, trazendo consigo algumas consequências como a 
diferenças de temperatura de uma região para a outra, podendo variar em escalas menores, tornando assim, o ambiente 
urbano um objeto de entesas e diferentes variações de temperatura, o que pode ser chamada de oscilações térmicas ou 
ondas de calor. 
Segundo Basane (2011, p.1) os efeitos na temperatura se elavam constantemente nos ambientes urbanos. Segundo Lima 
Neto (2011), a presença de vegetação nas cidades melhora o microclima urbano. 
  
METODOLOGIA 
 
Foram usados métodos específicos, partindo da escolha de cinco pontos principais, dos quais quatro localizam-se nos 
limites e na área central da cidade, como mostra a Figura 1. 
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Figura 1: Pontos analisados na cidade de Marau/RS. 
Fonte: Mapa arquivo da Prefeitura Municipal de Marau, RS (2014). 

 
Após a escolha dos pontos a serem analisados, foi feita a escolha e a compra de cinco termômetros das mesmas 
características, com o intuito de cada um ser utilizado em um ponto e que não houvesse divergências entre os mesmos, 
por isso foi optado pela compra de termômetros iguais, todos de precisão. Para uma melhor acurácia nos dados, também 
foi escolhida uma determinada hora para a coleta dos dados, que no caso foi o horário do meio dia (12:00 hrs), durante 
onze dias, do dia 27/10 á 06/11. 
Mediante a coleta dos dados, foi elaborada uma tabulação comparativa dos dias de coleta, considerando os valores 
médios para melhor detalhamento dos resultados. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A partir dos dados colhidos, foi elaborada uma tabela de organização e comparação dos dados, tendo por 

objetivo criar análises detalhadas e médias gerais como mostra a Figura 2. 
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Figura 2: Tabela comparativa da variação de temperatura nos pontos analisados. 

 
Os dados foram usados para criar mapas que representam as variações das ondas de calor. A partir destes 

mapas, pode-se notar que a maior intensidade de temperatura se encontra nos pontos 1 e 5, que são próximos, e onde é 
mais denso em questão de população e aglomerados urbanos, encontrados na porção central da cidade. 

Nestes pontos ocorre maior fluxo de veículos e ainda pode-se analisar que são os locais menos arborizados 
existe maior concentração comercial. Consequentemente tem o maior fluxo de pessoas, como mostram os mapas de 
variação (Figuras 3, 4, 5 e 6). 
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Figura 3: Análise Segunda – Feira (27/10/2014); Terça – Feira (28/10/2014) e Quarta – Feira (29/10/2014). 

 

 
Figura 4: Análise Quinta – Feira (30/10/2014); Sexta – Feira (31/10/2014) e Sábado (01/11/2014). 
 

 
Figura 5: Análise Domingo (02/11/2014); Segunda-Feira (03/11/2014) e Terça-Feira (04/11/2014). 
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Figura 6: Análise Quarta-Feira (05/11/2014); Quinta-Feira (06/11/2014) e Comparativo Geral. 

 
CONCLUSÃO 

 
Na análise dos dados e resultados levantados, pode-se perceber a influência das ondas de calor na cidade de Marau/RS. 
A diferença de temperatura dos pontos analisados chega a ter 3°C., uma quantidade que pode não parecer significante, 
mas que causa forte impacto no conforto das pessoas que habitam seu entorno. 
Esta alternância de temperaturas pode ser atribuída a vários fatores, dentre eles a falta de arborização e áreas verdes que 
amenizariam este aspecto, bem como, o alto fluxo do transito e de pessoas que ocorrem nos locais, pois os mesmos 
geram calor a ponto de causar tal alteração.  
Com este fenômeno, pode-se constatar que não só o conforto dos habitantes é alterado. Mas também os mesmos ficam 
mais vulneráveis a patologias e propagação de doenças infectocontagiosas que se alastram com maior força e velocidade 
em condições térmicas elevadas. 
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