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RESUMO 

A dinâmica do clima local pode ser influenciada por vários fatores, assim, a presente pesquisa teve 

como objetivo geral analisar a dinâmica climática na área urbana de Guarapuava-Pr no período de 

dezembro de 2015 a novembro de 2016 relacionando com o tipo de cobertura do solo. Assim, 

identificar os principais fatores que influenciam na espacialização da precipitação pluviométrica e 

da temperatura do ar. Para o desenvolvimento deste estudo, levou-se em consideração o mapa 

Hipsométrico da área urbana, cobertura do solo e a dinâmica do clima regional. Após, uma 

primeira análise da malha urbana foram instalados equipamentos de monitoramento da 

temperatura e também da precipitação pluviométrica. Em transectos noroeste-sudeste e nordeste-

sudoeste, e ainda outros de acordo com as diferentes altitudes e coberturas do solo da cidade, 

contemplando bairros periféricos, residenciais e o centro. A coleta dos dados foi realizada por 

meio de saídas a campo, em média de duas a três mensais. Após a coleta, estes dados foram 

tabulados e analisados em gabinete. A partir das análises constatou-se que na área urbana de 

Guarapuava, a altitude foi a principal influência nas temperaturas em vários pontos da cidade, mas 

a cobertura do solo também teve sua relevância. A precipitação pluviométrica espacializa-se de 

acordo com o relevo da cidade resultando nas chuvas convectivas nos quadrantes da cidade com 

cotas altimétricas mais elevadas, e ainda chuvas frontais impulsionadas por massas de ar no 

Sudeste e sudoeste da cidade. Quanto a influência da urbanização, cobertura do solo na dinâmica 

das chuvas, não se constatou significância marcante.   

Palavras chave: Temperaturas, Precipitação Pluviométrica, Altitude, Cobertura do Solo. 
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ABSTRACT 

The dynamics of the local climate can be influenced by several factors, so, this research had as 

main goal to analyze a climatic dynamics in the urban area of Guarapuava-Pr with period from 

December 2015 to November 2016 relating to the type of ground cover. Thus, to identify the main 

factors influencing the spatialization of rainfall and air temperature. For the development of this 

study, the map has the objective of dimensioning the urban area, the soil cover and the regional 

climate dynamics. Afterward, a first analysis of the urban mesh was installed. Equipment for 

monitoring the temperature and also rainfall. In northwest-southeast and northeast-southwest 

transects, and still others according to different altitudes and coverings of the city's soil, 

contemplating peripheral, residential and downtown neighborhoods. The data were collected 

through a field, in two monthly means. After a collection, these data were tabulated and analyzed 

in the cabinet. From the observations in the urban area of Guarapuava, an altitude was the main 

influence in the temperatures in some points of the city, but also a cover of the ground also had its 

relevance. A pluviometrical precipitation was spatialized according to the relief of the city 

resulting in the convective rains in the quadrants of the city with higher altimetry heights, and also 

frontal rains are driven by masses of air not southeast and southwest of the city. Regarding the 

influence of urbanization, soil cover in rainfall dynamics, no significant significance was 

observed.  

 Key words: Temperatures, Rainfall, Altitude, Soil Cover. 
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1. INTRODUÇÃO 

A dinâmica climática de um devido local é influenciada por vários aspectos geográficos e 

meteorológicos, portanto, o presente estudo refere-se a estes dois, ou seja, à orografia como um 

dos principais fatores e condicionantes da temperatura e também da precipitação pluviométrica e a 

influência da ação antrópica no sítio urbano. 

A preocupação com o clima das cidades há algum tempo vem ganhando importância 

principalmente a partir do século XX em virtude da interferência que aquele provoca no bem estar 

da população urbana. As dinâmicas climáticas influenciam diretamente no cotidiano das pessoas, 

decorrendo assim uma readequação do ser humano em seu meio, de acordo com a variabilidade 

climática. Seja na amplitude das temperaturas ao longo do dia ou em relação à umidade do ar, 

principalmente aquela associada à frequência e intensidade da precipitação pluviométrica.  

Nesta perspectiva, Lombardo (2009) salienta que nas áreas urbanas ocorrem algumas 

mudanças no clima local (microclima), como o aumento das temperaturas nas áreas centrais, 

formando ilhas de calor, por exemplo, e o aumento da precipitação pluviométrica Essas 

modificações podem ocorrer devido à interferência antrópica, como a impermeabilização do solo, 

a construção de calçadas e asfalto, obras de construção civil e a retirada da vegetação, além da 

canalização de córregos. 

Atualmente as médias e pequenas cidades ainda têm poucas pesquisas ligadas a este tema, 

pois, na maioria das vezes, as grandes metrópoles é que é o alvo destes estudos por apresentarem 

características mais expressivas do clima urbano. Entretanto, estudos realizados em cidades de 

pequeno e médio porte também são importantes e necessários, para compreender a dinâmica do 

clima destas cidades, se há ou ocorreram mudanças e se sim quais são. Assim, pesquisas 

realizadas nestas cidades podem ajudar a prevenir possíveis alterações na dinâmica climática local. 

(MENDONÇA, 2003). É esse perfil de cidade abordado no estudo da presente pesquisa.  

A preocupação com as cidades além de ser um objeto de estudo de pesquisadores das áreas 

de Urbanismo, Arquitetura e também da Geografia, está amparado por leis, como define o Estatuto 

da Cidade, o qual determina entre outras normas, a respeito do equilíbrio ambiental e o 

crescimento urbano. No Art. 1° em parágrafo único discorre que: “Para todos os efeitos, esta Lei, 

denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que 

regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem estar dos 

cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”, (BRASIL, 2001). 
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De acordo com Lombardo (2009), as alterações climáticas no contexto das áreas urbanas 

podem contribuir como um indicador para a interpretação do desenho do fluxo de pessoas com 

deslocamento de consumidores, as interações interindustriais e de tráfego urbano. Assim, 

implicam no planejamento e desenvolvimento urbano, o qual pode se utilizar de instrumentos e 

estratégias ambientais inseridas em políticas públicas com o objetivo de conservar o máximo do 

ambiente natural promovendo o desenvolvimento sustentável econômico e social. 

A busca pelo conforte e bem estar da população nas cidades é tema atual. Nesse sentido, o 

clima urbano é um dos assuntos principais, pois amenizar os efeitos negativos que o mesmo possa 

criar é um dos objetivos dos pesquisadores dessa área. Portanto, entender a dinâmica climática é 

importante para a sociedade local e regional e a exemplo disso é que temos um calendário 

agrícola. Dependemos muito desse conhecimento e também o desenvolvimento das cidades 

depende, já que estas sofrem com o chamado clima urbano e outras intempéries que causam 

alagamentos e inundações. Tais eventos podem ser diretamente influenciados pela variabilidade 

temporal e espacial da chuva. 

A partir desta problemática, a de entender o clima local levando-se em consideração 

também o aspecto regional, o presente estudo teve como objetivo principal analisar a variabilidade 

temporal e sazonal da temperatura e da precipitação na área urbana do município de Guarapuava, 

estado do Paraná. Os objetivos específicos buscaram identificar possíveis relações da variabilidade 

climática com o relevo local e regional (altitude/orografia) e com o tipo de uso e ocupação e 

cobertura do solo, a partir de pontos de monitoramento de temperatura e precipitação 

espacializados pela malha urbana da cidade. 

A área de pesquisa escolhida tem características climáticas peculiares, as quais foram 

discutidas ao longo do estudo, além disso, quanto à urbanização não se diferencia de outras 

cidades. De acordo com IBGE (2012) a população rural de Guarapuava a partir de 1980 começou 

a diminuir. Em contrapartida, a população urbana aumentou como pode ser observado na Figura 1.  
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Figura 1: População urbana e rural de Guarapuava a partir de 1970. 

Fonte: IBGE 2012. 

Organização: Costa. C,2013 

A partir de coleta de dados em transectos fixos Noroeste-Sudeste e Sudoeste-Nordeste e 

ainda, pontos de monitoramento de acordo a variação de altitude dentro do perímetro urbano, foi 

possível a realização da pesquisa. Os pontos foram espacializados a partir de um prévio 

detalhamento cartográfico da área urbana de Guarapuava. A coleta dos dados aconteceu no 

período de dezembro de 2015 a novembro de 2016. Com o intuito de contemplar as quatro 

estações do ano (verão, outono, inverno e primavera), para a análise mensal e sazonal. Levando-se 

em consideração que nas diferentes estações do ano o clima tem especificidades, principalmente 

no verão e inverno com características marcantes, já o outono e a primavera, em virtude de serem 

estações transitórias, possuem características menos definidas. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Dinâmica do clima regional que influenciam no clima local de Guarapuava 

O estado do Paraná, situado na região Sul do Brasil, apresenta características peculiares em 

relação ao clima. De acordo com Simões (1954 apud BALDO, 2006) o estado do Paraná 

classifica-se como sendo uma região de transição entre dois diferentes regimes: o clima tropical, 

que predomina desde planalto paulista até o norte e o clima mesotérmico úmido, que caracteriza 

de modo geral, a região sul do Brasil e que se poderia denominar de clima subtropical. Sendo 

assim, essa transição se reflete, sobretudo, no regime pluviométrico, pois é no Paraná que se 

estabelece a passagem do regime de chuva de verão para o regime de chuvas distribuídas por todo 

o ano.  
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Deve-se essa característica de transição climática a um conjunto de fatores, alguns de 

ordem “estática” como a orografia e outros de ordem “dinâmica” - sistemas atmosféricos, que, 

associados, interagem simultaneamente (NIMER, 1989 apud BALDO, 2006).  

De acordo com Penteado (1978), para se compreender a dinâmica atmosférica é necessário 

primeiro entender os fatores e elementos climáticos, partindo do pressuposto de que o relevo é um 

dos fatores importantes para a dinâmica climática regional e local, pois pode exercer influência 

sobre a espacialização da precipitação. Os fenômenos de superfície são comandados também pela 

dinâmica da atmosfera, tendo os fatores climáticos importância na variabilidade desses 

fenômenos.  

Ayoade (1998) ressalta que as áreas montanhosas recebem mais precipitação de que os 

terrenos baixos. A influência das montanhas sobre a precipitação fica condicionada a seu tamanho 

e também seu alinhamento relativo aos ventos portadores de chuvas. Em uma atmosfera estável, a 

influência orográfica restringe-se à proximidade da montanha ou da escarpa, de maneira que a 

ação principal do terreno elevado é apenas redistribuir a precipitação, sendo assim, este relevo 

influencia na quantidade de precipitação ao seu redor favorecendo alguns lugares e 

desfavorecendo outros. 

Ainda sobre a orografia, Pinto e Neto (2008) complementam que: esta é de grande 

importância para entender o clima local, pois provoca resfriamento quando o ar é forçado a 

ascender pela influência da barreira montanhosa, ficando assim responsável principalmente pelas 

chuvas orográficas a barlavento e quando as chuvas conseguem ultrapassar esta barreira, chegam a 

menor quantidade ao outro lado – sotavento.  

Além da orografia as massas de ar também são de extrema importância, as quais, aliadas 

ao relevo, podem ser determinantes para variação da temperatura e a ocorrência da precipitação. 

As massas de ar são definidas como um grande corpo de ar horizontal e homogêneo que se desloca 

como uma entidade reconhecível, podendo ser tropical ou polar, modificando-se conforme sua 

locomoção é influenciada por características térmicas da superfície. As massas de ar têm sua 

origem em áreas onde existem condições que favorecem o desenvolvimento de vastos corpos de ar 

horizontais e uniformes, (AYOADE, 1986).   

As condições do tempo em um local específico, apesar da escala mais restrita, também são 

influenciadas pela ação das massas de ar predominantes, por isso Borsato (2016. P. 65.) salienta 

que: 

O estado do tempo no dia em um determinado local é consequência das 

características do ar prevalecente, ou seja, de massas de ar ou da interação das 

duas ou mais massas de ares. Os tipos de tempo característicos de uma massa de 

ar, fria ou quente, úmida ou seca dependem da temperatura, da umidade relativa e 
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da sua estrutura. Estes elementos serão alterados pelas condições locais, mas 

tendem a manter as características originais daquela massa de ar. Quando uma 

massa de ar afasta-se de sua região de origem, as suas características serão 

modificadas, mas as mudanças resultantes nos tipos de tempos são graduais no 

tempo e no espaço. Quando uma massa de ar dá lugar a outra, em uma 

determinada região, o tempo pode mudar abruptamente, às vezes com ventos 

violentos como acontece durante as passagens de um sistema frontal pelo Sul do 

Brasil. 

No Brasil cinco massas de ar atuam no clima, atuantes nas diversas regiões, a seguir 

mostram-se como estão distribuídas. A região Sul na qual está localizada a área de estudo 

(Guarapuava) no verão, ocorre a influência da Massa Tropical Continental (mTc) e da Massa 

Tropical Atlântica (mTa). No inverno, a mTa e mTc perdem força e prepondera a atuação 

principalmente da Massa Polar Atlântica (mPa), (BORSATO, 2016). 

No inverno a mPa tem mais intensidade na região Sul do Brasil, mas convém ressaltar que 

no município de Guarapuava, que está na região Centro-Sul do Paraná, a mTc e a mTa também 

atuam, ainda que como um eficiente bloqueio aos sistemas polares durante o inverno austral. 

Assim, o inverno em Guarapuava fica condicionado às chuvas frontais, (COSTA e ANDRADE, 

2015). 

Para que as massas de ar cheguem até a cidade de Guarapuava, principalmente a Massa 

Polar Atlântica (mPa), que atua intensamente no inverno, e a mTa, que atua mais no verão, há uma 

barreira montanhosa, a chamada Escarpa da Serra da Esperança. Essa escarpa atua como 

condicionante físico para atuação desses sistemas e, portanto, influencia sistematicamente as 

condições do tempo no local e suas adjacências. O Paraná apresenta um relevo acidentado, 

dividido em três planaltos, os mesmos são marcados por apresentarem grandes escarpas que os 

delimitam, estas exercem influência na distribuição das precipitações. Atuando simultaneamente 

como obstáculos orográficos, (Maack 1968).  

Além da Escarpa da Serra da Esperança, considerada numa escala mais ampla (município e 

região), na área urbana de Guarapuava o relevo é bastante ondulado. Assim, as temperaturas e a 

precipitação pluviométrica na cidade tem interferência em mesoescala e também local (podendo 

chegar a microescala). No contexto de entender a dinâmica atmosférica de uma cidade, além dos 

fatores mencionados, se faz necessário também a discussão sobre a formação da cidades e como a 

este fator pode influenciar no clima local, nesse sentido o próximo tópico deste trabalho traz 

algumas considerações. 
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2.2. Breve Contextualização sobre o surgimento das cidades. 

De acordo com Sant’Anna Neto (2002), no início da era cristã, cerca de 250 milhões de 

pessoas habitavam o planeta. Desde então foram necessários aproximadamente 16 séculos (até 

chegar por volta de 1750 d.C) para que os habitantes dobrassem em quantidade. A partir deste 

momento o crescimento da população mundial tomou outra dimensão e em apenas um século, de 

1750 a 1850, se redobrou, mas nessa época menos de 2 % habitavam em centros urbanos.  A 

população voltou a dobrar em 1940, com 20 % da população já residindo em cidades. A mudança 

do meio rural para o urbano deveu-se muito através ao processo de industrialização que ocorreu 

nos séculos XVIII e XIX, o qual recaracterizou, por assim dizer, a sociedade moderna, pois 

forneceu o ponto de partida para a reflexão sobre nossa época, o crescimento exacerbado das 

cidades, ainda que a cidade preexista à industrialização, porém é claro que em outro contexto, 

(LEFEBVRE, 1991). 

Ainda na fase nômade, anterior à existência das cidades, seria falso considerar o espaço 

como simples palco da atividade humana, pois as variações gradativas das relações entre o homem 

e o meio ambiente tornaram possível ao primeiro o desenvolvimento de técnicas rudimentares, 

visando não somente o transitar pela terra, mas principalmente a busca de novos lugares para tirar 

seu sustento, (CARLOS, 1992). De acordo com Mendonça (2003), somente a partir do final do 

século XX acontece uma mudança na característica da população mundial, ou seja, de rural para 

urbana, quando muitas pessoas que moravam em áreas rurais migram para as cidades em busca de 

trabalho. No Brasil este movimento começa em meados de 1960 e estende-se nas décadas 

seguintes.  

Para Spósito (1997), a existência da cidade deve ser refletida com as premissas do 

pensamento geográfico, são elas o contexto histórico, localização geográfica, papel do território e 

relações de produção. Nesse sentido, referente às relações de produção, a cidade existe porque 

houve no seu desenvolvimento uma divisão do trabalho, em virtude das diferentes atividades 

exercidas pelas pessoas no processo de apropriação e transformação da natureza. Quanto à 

localização geográfica de uma cidade, leva-se em conta o papel dos fluxos de informações de 

mercadorias e de pessoas entre várias cidades, diferenciadas pelos tamanhos destas e por relações 

de produção, que se especializam nos indivíduos e se intensificam de acordo com a intensidade do 

capital empregado, (SPÓSITO, 1997).  

Carlos (1992, p. 52), em relação à origem das cidades, descreve que:  

Quanto à origem da cidade baseada na concepção teórico-metodológica que nos 

permite pensar o espaço geográfico enquanto produto das relações entre a 

sociedade e a natureza. Não podemos dizer que o espaço geográfico existe com o 

surgimento do homem no planeta; ao contrário, o espaço geográfico só se 
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constitui enquanto produto humano, logo social, na medida em que o homem tem 

condições de, através de seu processo de trabalho, transformar a natureza e 

produzir algo diverso dela. 

Ainda para Carlos (2009), esse contexto é o aspecto que ajuda a compreender a natureza da 

cidade. Dessa forma, a cidade é essencialmente algo não definido, assim, não pode ser analisada 

como algo pronto e acabado, pois as formas da cidade ganham dinamismo ao longo do processo 

histórico. Está cada vez mais evidente que se deve acompanhar o crescimento das cidades com 

total flexibilidade e cada uma destas deve ser considerada em suas diferenças, o que leva uma 

cidade a se destacar em relação à outra está relacionado também ao seu processo de formação. A 

cidade vai se adaptando, ganhando formas ou se reformulando ao longo dos tempos. Nesse sentido 

ela seria assim, em cada época o produto da divisão, do tipo e dos objetos de trabalho, bem como 

do poder nela centralizado, (CARLOS, 2009). 

Quanto ao crescimento populacional das cidades, Spósito (1997) salienta que ele pode ter 

duas formas: vegetativo, quando ocorre um aumento do número de pessoas decorrente da 

reprodução demográfica na cidade e o crescimento decorrente da migração que acontece quando 

aumenta o número de pessoas que vêm de outras áreas para se instalar na cidade. Além do 

crescimento populacional, a cidade também pode crescer horizontalmente e verticalmente. No 

crescimento horizontal a cidade cresce territorialmente, ocupando áreas que anteriormente eram 

utilizadas para a agricultura, a pecuária e o extrativismo por exemplo.  

O crescimento vertical ocorre para atender à exigência de moradia de sua população, com 

o aparecimento de edifícios residenciais ou para criar espaços para as atividades econômicas. A 

verticalização equivale à produção de novos espaços urbanos que definem no ato de sua produção, 

seu caráter de mercadoria, (SPOSITO, 1997). De acordo com Conti (2002), “a cidade é a grande 

expressão geográfica da atualidade e sua importância espacial, demográfica e econômica vem 

aumentando em progressão geométrica, indicando que se evoluiu em direção a um mundo cada 

vez mais urbano”.  Em consequência do crescimento das cidades, problemas urbanos acabam 

surgindo, daí a importância do estudo das cidades para a geografia. 

O espaço urbano se configura a partir de várias problemáticas: 

O espaço de uma grande cidade capitalista constitui-se, em primeiro momento de 

sua apreensão, no conjunto de diferentes usos da terra justapostos entre si. Tais 

usos definem áreas, como o centro da cidade, local de concentração de atividades 

comerciais, de serviços e de gestão, áreas industriais, áreas residenciais distintas 

em termos de forma e conteúdo social, de lazer e, outras atividades, aquelas de 

reserva para futura expansão. Este complexo conjunto de usos da terra é, em 

realidade, a organização espacial da cidade ou, simplesmente, o espaço urbano, 

que aparece assim como espaço fragmentado, (CORREA, 1995 P. 7). 
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A partir do conhecimento do espaço urbano de uma cidade, medidas podem ser tomadas 

para um planejamento no qual sejam levados em consideração vários aspectos, bem como físicos e 

ambientais. Mas, o espaço urbano além de fragmentado este também é articulado, reflexo da sua 

condicionante social, um conjunto de símbolos e campos de luta, (CORREA, 1995). Para Carlos 

(1992), “A cidade é a subjugação do homem às necessidades de produção do capital; onde o 

homem se vê capturado pelas necessidades de consumo e lazer”. O espaço urbano modifica-se 

permanentemente através de ações exercidas por agentes sociais, os quais Corrêa (1995), descreve 

como: 

 

 Os proprietários dos meios de produção 

 Os proprietários fundiários  

 Os promotores imobiliários  

 O Estado 

 

A cidade atual é o reflexo de todo esse contexto descrito com uma grande evolução da 

urbanização, ainda que em muitas das situações o “capital” se imponha ao “social”. Nesse sentido, 

a falta da execução do planejamento urbano, deixa a população urbana a mercê de problemas 

causados pela infraestrutura urbana ou falta dela. Entre as mudanças provocadas pela urbanização, 

está no clima local, ou seja, em um determinado clima específico das cidades. Nos grandes 

centros, a poluição, o grande fluxo de carros e a impermeabilização do solo por calçadas, ruas com 

asfalto e construções civis e ainda a canalização dos rios determina um clima local, que além de 

causar desconforto nos citadinos, pode trazer transtornos como alagamentos, enchentes e 

inundações. 

Além das grandes cidades, as médias e pequenas também necessitam ser estudadas, 

buscando entender seus diferentes processos de urbanização e como os mesmos estão sendo 

desenvolvidos e se podem causar alterações no clima urbano. A partir dessas constatações, 

medidas podem ser tomadas para evitar futuros problemas. Nesta pesquisa, as mudanças ocorridas 

no espaço urbano serão levadas em consideração, mas não separadamente ou especificamente o 

que cada agente possa ter influenciado, mas no momento atual se o processo de urbanização 

influencia no clima local. 

Guarapuava, sendo o principal centro urbano do Centro-Sul do Paraná, foi o objeto de 

estudo desta pesquisa, analisando sua dinâmica climática as influências dos condicionantes 

climáticos em mesoescala chegando à microescala. Quanto à classificação da cidade como sendo 
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de grande, média ou pequeno porte, leva a várias discussões, pois são vários os critérios para 

classificar uma cidade, não existe um consenso para definição/conceituação de cidade 

principalmente a da média, variando, de acordo com o pesquisador, a região estudada, o país e o 

período histórico, (OLIVEIRA e SOARES, 2014). 

Alguns autores apontam alguns caminhos que podem ser percorridos para a definição do 

que seja uma cidade média, como pode observado no item 2.3 sobre a cidade média, da qual 

Guarapuava mais se aproxima. 

2.3. Cidade Média 

As cidades foram crescendo demograficamente e ganhando funções específicas dentro da 

rede urbana nas suas escalas regional, nacional e global. Com o passar do tempo cada cidade vai 

se adaptando a seu contexto atual. Algumas desempenham papel de cidades globais, outras 

regionais e assim por diante. Para este trabalho, que tem como propósito uma análise climática de 

uma cidade, a qual é considerada o principal centro urbano do Centro-Sul do Paraná, fazem-se 

necessárias algumas considerações sobre a dificuldade de classificá-la na categoria de cidade 

média, pois são vários os critérios. Neste sentido, alguns autores corroboram na discussão desta 

temática, para melhor entendimento das cidades.  

Corrêa (2007), afirma que para conceituar a cidade média existem várias dificuldades, 

principalmente se for levar em consideração somente o tamanho demográfico. A primeira 

dificuldade gira em torno do tamanho absoluto, outro problema são o foco da escala espacial de 

referência e o recorte temporal. O tamanho demográfico absoluto deve ser relativizado de país 

para país. Quanto à escala espacial de referência, uma cidade pode ser considerada média na 

escala brasileira, porém em sua região pode ser considerada macrocefálica. Ao se considerar a 

dimensão temporal com o rápido e intenso processo de urbanização, é preciso levar em conta que 

100.000 habitantes têm significados diferentes quando referidos a 1940, 1960, 1980, 2000. 

Entretanto, a cidade média pode ser assim considerada como um estado transitório, (CORRÊA, 

2007). 

Sobre essas diferenciações de conceituação de cidade média, Santos (2008) diz que um dos 

problemas das Ciências Humanas é o uso e interpretação das séries estatísticas, sendo que em 

momentos diferentes os números têm significados diferentes. Dessa forma, o que poderia ser 

considerado uma cidade média no período 1940/1950 naturalmente não é a cidade média de 

1970/1980. O mesmo autor ressalta que no primeiro momento uma cidade com mais de 20 mil 

habitantes poderia ser classificada como média, mas atualmente uma cidade para ser considerada 
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média precisa ter em torno de 100 mil habitantes. Portanto, o uso de quadros estatísticos deve ser 

cauteloso. 

Já para Castello Branco1 (2006 apud MELLO e BARROSO, 2013) as características 

definidoras das cidades médias podem ser investigadas segundo duas grandes linhas para a 

identificação da categoria - o tamanho demográfico e a estruturação da rede urbana. Contudo, o 

autor acrescenta que na ausência de informações específicas, o tamanho populacional permite 

apreender o papel que o centro urbano exerce na rede urbana e sua dinâmica, com algumas 

ponderações levando em conta as características regionais. Neste mesmo sentido, Santos2 (1997 

apud FERREIRA 2010) salienta que:  

Para qualificar uma cidade como média, além do tamanho populacional, deve-se 

observar o papel que a mesma desempenha na rede urbana regional e em outras 

escalas da rede, sua funcionalidade urbana (indústrias, comércio e serviços), a 

relação com a região onde está situada, a complexidade de equipamentos urbanos 

e a infraestrutura. A qualidade de vida oferecida por uma cidade média reflete a 

singularidade que esta possui ao concentrar características tanto de pequenas 

cidades como de grandes. A oferta de bens e serviços associada a fatores como 

segurança e qualidade ambiental são importantes indicadores que auxiliam na 

classificação de uma cidade média.  

Levando em consideração as dificuldades para identificar as cidades médias, Castello 

Branco (2006 apud MELLO e BARROSO 2013) realizou três etapas para identificar as cidades 

médias brasileiras: 1) seleção de cidades que atendessem a um critério de tamanho populacional e 

centralidade, identificando assim 66 cidades; 2) escolha de cidades com a presença de linhas 

aéreas regulares. Este critério selecionou o conjunto final dos centros urbanos que apresentavam 

características de cidades médias, sendo 39; 3) realizada em duas fases:  primeiramente a definição 

dos indicadores (população urbana; população total; porcentagem da população urbana; domicílios 

urbanos; total de domicílios; domicílios ligados à rede geral de água; domicílios ligados à rede 

geral de esgotos; população economicamente ativa; número de unidades locais de empresas; 

população ocupada total; população ocupada assalariada; número de agências bancárias e total de 

passageiros aéreos) e a segunda fase foi a elaboração dos critérios para organizar as tipologias.  

 Sendo assim, Castello Branco (2006 apud MELO e BARROSO, 2013) elaborou um mapa 

do Brasil em relação às cidades médias dentro de seus critérios de avaliação. Dessa forma pode-se 

observar que Guarapuava na concepção desse autor, apresenta-se com uma cidade média, Figura 

2.  

                                                           
1 CASTELLO BRANCO, M Cidades médias no Brasil. In: SPOSITO, M. E.B. (org.). Cidades Médias: produção do 

espaço urbano e regional. São Paulo: Expressão Popular, 2006. pp. 245-277. 
2 SANTOS, Milton. Sociedade e espaço: a formação social como teoria e como método. Boletim Paulista de 

Geografia. São Paulo, n. 54, p.35-59, jun de 1977. 
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Figura 2: Mapa das cidades médias brasileiras.  

Fonte: Mello e Barroso, 2013. 

 

No Brasil, a valorização das cidades médias torna-se mais evidente a partir da ampliação 

do setor industrial e do surgimento dos programas de apoio às cidades de porte médio na década 

de 1970, inseridos nos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs). Os quais deram maior 

visibilidade a essa categoria de cidades. A valorização das cidades médias serviu como estratégias 

para frear as migrações rumo às metrópoles. Migrações oriundas dos impulsos da capitalização do 

campo e da cidade com o processo de industrialização, a modernização econômica e o avanço 

técnico, científico e informacional, (FERREIRA, 2010). 

Ainda que a proposta tivesse um objetivo louvável, o programa não se concretizou e 

deixou muitas obras em andamento. Com o início do governo da Nova República, poucas cidades 

tiveram continuidade nos programas de desenvolvimento para as cidades de médio porte, que 

tiveram o encerramento em 1986, (FERREIRA, 2010). 

De acordo com Ferreira (2010), ainda na década de 1970, o próprio estado do Paraná 

identificou as cidades que deveriam se converter nas principais polaridades paranaenses, apoiadas 

pelos investimentos propostos pelo I PND do governo federal, delineando assim o percurso para a 

consolidação destas. Nesse processo, Guarapuava não estava entre elas, assim, a autora sugere que 

em virtude desta exclusão Guarapuava ficou prejudicada no seu crescimento, principalmente 

econômico.  
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Além dos aspectos demográficos, para a compreensão da cidade média é necessário 

trabalhar com a compreensão das relações que se desenvolvem entre as cidades. Dessa forma, 

Guarapuava destaca-se como município urbano e com nível de centralidade de forte para 

médio.Com uma estruturação urbana em franca expansão, lidera uma região agroindustrial com a 

economia baseada na produção de soja e milho, na indústria de madeira e na produção de pasta –

base e celulose, (LOBODA, 2008). Apesar de apresentar um crescimento industrial relativamente 

baixo, a cidade exerce uma centralidade acentuada, destacando-se pelo grau de importância de seu 

papel comercial e de prestação de serviços, com ênfase para a área de saúde e do ensino superior, 

atendendo toda uma rede de municípios da região que ela polariza, (LOBODA, 2008). 

A partir destas considerações e levando em conta a dificuldade da classificação das 

cidades, Guarapuava contempla alguns fatores como a demografia e posição geográfica, a sua 

função urbana em relação a sua região é expressiva. A cidade concentra um polo estudantil com 

várias faculdades e duas universidades, uma estadual e outra federal, além disto, comporta o 

Sistema Único de Saúde (SUS), com atendimento para a população de cidades menores. 

Entretanto, Guarapuava também deixa a desejar em outros aspectos como em infraestrutura e 

mobilidade urbana. Dessa forma, como se apresenta (principal centro urbano do Centro-Sul do 

Paraná), Guarapuava pode ser considerada como uma cidade de porte médio por alguns autores, 

mas por outro lado, ainda é um tema controverso entre técnicos e pesquisadores que estudam as 

relações urbanas. 

Os fatores que definem o clima regional e local como já citados o relevo/orografia, a 

dinâmica das massas de ar e também a urbanização, o tipo de cobertura do solo, foram de plena 

relevância para o presente estudo, nesses sentido o clima urbano também é brevemente discutido.  

2.4. Clima Urbano 

A partir do processo de urbanização aconteceram transformações globais e complexas, pois 

é na cidade que os problemas ambientais mais se agravam. Os usos intensivos do território urbano 

pela grande concentração de atividades humanas como a industrialização, os transportes e os 

serviços urbanos, provocam grande quantidade de poluentes no ar, degradação do solo e poluição 

da água, (SANT’ANNA NETO, 2002). 

Com o surgimento do capitalismo, da urbanização e da industrialização, ocorre uma 

modificação na dimensão cultural do ambiente, onde os limites naturais são substituídos pelos 

limites técnicos, econômicos e políticos. Assim, a configuração do espaço urbano passa a ter como 
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base as informações de dados topográficos, geológicos e técnicos necessários para o planejamento 

e a instalação dos sistemas urbanos, (BEGUIM 19913 apud REINGANTZ, 2001). 

Guarapuava não se configura em uma cidade que surge a partir deste padrão, que se refere 

principalmente às grandes metrópoles, as quais surgem a partir da industrialização, pois aquela 

obteve seu desenvolvimento a partir da agricultura e do agronegócio o qual ainda predomina no 

município, o qual possui uma grande extensão de área rural. Entretanto, o processo de urbanização 

é bastante significativo em termos de alterações na paisagem urbana. É também fator de alteração 

na atmosfera, criando assim um ambiente com características específicas de temperatura e 

umidade relativa do ar, ou seja, as alterações pelas atividades humanas realizadas no ambiente 

urbano criam um clima local, (BARBOSA e AMORIM, 2012). 

As grandes metrópoles como, por exemplo, São Paulo no Brasil e demais cidades com um 

grau de urbanização elevado pelo mundo todo, instigam a estudos relacionados ao clima urbano, 

pois o aumento de temperaturas o qual forma ilhas de calor, a poluição, a diminuição ou o 

acréscimo na precipitação, causam desconforto na população, podendo influenciar direta ou 

indiretamente na saúde e qualidade de vida desta. Devido ao crescimento das cidades alguns 

estudiosos iniciaram suas pesquisas para entender o que estava acontecendo no clima local. 

 

Os estudos científicos sobre o clima urbano tiveram início ainda no século XIX, 

na Europa, com o trabalho de Luke Howard sobre o clima da cidade de Londres, 

publicado pela primeira vez em 1818. Ele foi o primeiro a observar que as 

temperaturas do ar são frequentemente mais altas na cidade que na área rural à 

sua volta. Estudos deste tipo multiplicaram-se na segunda metade do século XIX 

na França e na Alemanha, em virtude da expansão das redes de observação 

meteorológica. Assim, em 1855, Emilien Renou publicou um trabalho expressivo 

sobre a alteração climática em Paris, analisando, além do problema da 

temperatura, a questão da ventilação na cidade (LANDSBERG, 19814 apud 

ASSIS, 2005 s/p). 

 

A importância dos estudos referentes ao clima urbano é que, além de quantificar as 

alterações ocorridas, torna fundamental uma análise geográfica do fenômeno, estabelecendo 

relações entre os dados mensurados e os elementos componentes das cidades. Nesse sentido, estes 

estudos podem contribuir para a melhoria da qualidade ambiental dos citadinos, (SOUZA, 2010). 

De acordo com Mendonça (2003), os estudos relacionados à qualidade de vida urbana 

remontam à revolução industrial. Embora seja no século XX, principalmente a partir da Segunda 

Guerra Mundial, que o desenvolvimento dos mesmos tenha sido mais marcante. As condições 

                                                           
3 BEGUIN, F. As máquinas inglesas do conforto. In Espaço & Debates n° 34. São Paulo: Cortez:1991, p. 39-54. 
4 LANDSBERG, H. E. (1981) The urban climate. New York: Academic Press. 
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climáticas destas áreas entendidas como clima urbano, são derivadas da alteração da paisagem 

natural e da sua substituição por um ambiente construído, sendo este, palco de intensas atividades 

humanas. 

Devido às preocupações com os problemas gerados a partir da urbanização, Carlos 

Augusto de Figueiredo Monteiro, um dos pioneiros da climatologia geográfica no Brasil, 

direcionou seus estudos de Climatologia para a geografia das cidades. Monteiro (2003), diz que 

estudar o clima urbano, para ele foi preocupação geográfica de alguém que estava consciente do 

universo urbano e amplamente aberto no que há de mais interdisciplinar. Sua tese defendida em 

1975 e editada em 1976, intitulada Teoria do Clima Urbano, trouxe novos conhecimentos, um dos 

principais é o Sistema do Clima Urbano (SCU). 

A partir dos estudos desenvolvidos por Monteiro, outros pesquisadores iniciaram no Brasil 

suas pesquisas sobre o mesmo tema. Mendonça (2003) salienta que os estudos de clima urbano no 

Brasil tiveram mais ênfase a partir da década de 1970, período em que várias cidades de porte 

pequeno, médio e grande foram pesquisadas. Devido às preocupações com o ambiente urbano, 

principalmente com a degradação do mesmo e o agravamento da queda de qualidade de vida, os 

pesquisadores dos climas urbanos aprimoraram seus estudos e alçaram a Climatologia a uma 

interação direta com os urbanistas, integrando o clima urbano ao planejamento urbano. 

Em contraponto, encontraram algumas dificuldades para a realização de seus estudos, a 

respeito dos equipamentos utilizados.  As técnicas empregadas se concentram na utilização de 

dados meteorológicos oficiais, o emprego de miniabrigos termométricos móveis e fixos, de 

pluviômetros, de anemômetros e de equipamentos para a coleta de material particulado, 

distribuídos em rede e/ou transectos na zona urbana ou parte dela. Estes são os procedimentos 

tradicionais para a mensuração das características da atmosfera na cidade. No Brasil pouco se 

avançou na utilização de equipamentos sofisticados, principalmente devido ao alto custo dos 

mesmos, (MENDONÇA, 2003).  

Entretanto, a falta de equipamentos sofisticados não parou os estudos relacionados ao 

clima urbano. Monteiro e Mendonça (2003) trazem vários estudos referentes ao tema. Brandão 

(2003), no âmbito de estudar o clima urbano realiza uma pesquisa na cidade do Rio de Janeiro, 

utilizando-se da metodologia de transectos na cidade, identificou diferenças de temperaturas em 

diversos pontos e ressaltou a magnitude da ilha de calor formada a partir da influência do tipo de 

uso e ocupação do solo. Mendonça (2003), ainda contribui para o estudo de clima urbano com sua 

pesquisa realizada sobre o clima e planejamento urbano na cidade de Londrina no Paraná, sendo 

esta a segunda maior cidade paranaense no quesito de população. Neste estudo o autor faz 

ressalvas sobre a importância de se estudar o clima e integrá-lo com o planejamento urbano. 
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Estudos realizados sobre o clima urbano em cidades médias e pequenas, com 

características semelhantes com as de Guarapuava ainda são muito poucos, mas vale destacar que 

alguns autores já se preocupam com esta temática. Collischonn (2010) pesquisou a Climatologia e 

a gestão do espaço urbano no caso de uma cidade pequena, discutindo a relação de eventos de 

precipitação causando inundações, por problemáticas resultantes da urbanização.  

Amorim (2010), em um de seus estudos sobre clima urbano discorre sobre pesquisas 

realizadas em cidade de pequeno e médio porte, com o intuito de discutir a geração das ilhas de 

calor urbanas e as suas consequências no ambiente tropical. Assim, a autora buscou investigar as 

diferenças da temperatura do ar entre a zona rural do oeste paulista e quatro áreas urbanas (três de 

pequeno porte e uma de médio porte). Também foram diagnosticadas anomalias térmicas 

intraurbanas, as quais detectaram a formação de ilhas de calor nos ambientes urbanos com o 

auxílio de pontos fixos e transectos móveis. A mesma constatou que as preocupações com as 

condições climáticas estão presentes em construções isoladas, valorizando-se sobretudo os 

ambientes internos por meio da climatização e poucas vezes o espaço externo é considerado. 

As cidades se destacam por características específicas. Os fatores responsáveis para a 

formação do clima urbano dotam-se de características particulares que as diferenciam de áreas 

rurais, tanto que a principal consequência do processo de urbanização é o surgimento das ilhas de 

calor. As mesmas desenvolvem-se de acordo com a evolução do processo de crescimento da 

malha urbana, além do tamanho da cidade, da velocidade dos ventos e da geometria dos vales e 

dos prédios, (FIALHO, 2012). Ainda nessa perspectiva, Sant’Anna neto (2002) descreve que:  

A elevação da temperatura nas áreas urbanas ocorre em função de vários fatores. 

A verticalização das construções, por exemplo, cria um verdadeiro “labirinto de 

refletores”, em que a energia proveniente do sol é refletida pelos edifícios, 

aquecendo o ar. A diminuição da evaporação, por outro lado, ocorre pela redução 

de áreas verdes e canalização de córregos, além da captura das águas pluviais, 

acarretando na atmosfera uma pequena capacidade de resfriamento do ar.  

 Para Lombardo (1985), as condições climáticas de uma área extensa e de construção densa 

são totalmente diferentes daquelas com espaços abertos, podendo haver diferenças de temperatura, 

velocidade do vento, umidade, pureza do ar entre outras. Assim, o desenho físico urbano, desde a 

escala de edifícios até as áreas metropolitanas, pode ter fortes influências nas condições climáticas 

locais. Dessa forma, visando o bem estar da população urbana, deve-se levar em consideração a 

configuração geométrica dos edifícios, as propriedades dos materiais de construção, as cores das 

superfícies exteriores, a extensão e a densidade da área construída, as condições de sombra nas 

ruas e nos estacionamentos, a distribuição das áreas verdes, a relação entre índice de área 

construída e espaços livres. De acordo com CONTI (1998), 
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O mecanismo do clima urbano pode ser entendido se a cidade for considerada um 

sistema aberto por onde circulam fluxos de energia, sofrendo processos de 

absorção, difusão e reflexão, no processo de urbanização a remoção da cobertura 

verde e sua substituição por áreas construídas elevam o índice de albedo e, 

consequentemente, a superfície do solo passa a reter menor quantidade de 

energia, aumentando a refletância. Sabe-se que, quanto mais elevado é o volume 

de energia armazenado, maior é o equilíbrio térmico. A radiação que incide sobre 

as paredes e tetos dos edifícios aí se acumula na forma de energia durante o dia e, 

à noite, é liberada para a atmosfera, alimentando a ilha de calor urbano.  

Somente em alguns casos é possível admitir que a urbanização possa contribuir para 

diminuir o estresse climático. Em alguns lugares, por exemplo, a drenagem de charcos foi 

benéfica. Também há razões para acreditar que em áreas desérticas, quentes e ensolaradas, cidades 

com ruas estreitas têm contribuído para o conforto de seus habitantes. Pesquisas relacionadas a 

esta temática são escassas. Na maior parte das outras áreas urbanas de nossa civilização industrial, 

a resultante climática tem sido insalubre, (LANDSBERG, 2006). 

2.4. Ilha de calor e inversão térmica 

A energia antrópica também pode provocar o aumento de calor, pois ela ultrapassa o 

balanço médio de radiação. Assim, o calor produzido pelo trânsito, pelas indústrias e pelas 

habitações eleva consideravelmente a temperatura do ar na cidade e reduz a umidade relativa, 

formando o que se convencionou denominar “ilha de calor” (SANT’ANNA NETO, 2002). 

De acordo com Amorim et al. (2009), a ilha de calor é a expressão mais concreta da 

mudança do balanço de energia nos ambientes urbanos. A mesma é caracterizada uma cúpula de 

ar quente, que cobre a cidade. Dessa forma, estes autores definem que a ilha de calor urbana (ICU) 

é a manifestação do aumento das temperaturas causada por características físicas, sendo elas as 

altas densidades de construções, concentração de materiais construtivos de grande potencial 

energético de emissividade e refletância e, ainda, as atividades humanas. 

Para um melhor entendimento sobre a ilha de calor, Oke (1974 apud SOUZA, 2010), 

traçou o perfil da ilha de calor dos grandes centros urbanos, como pode ser visto na Figura 2. 

Assim, ele descreveu que o local da cidade com maior atividade antrópica, normalmente o centro, 

se caracteriza por ser mais quente que os bairros residenciais e periféricos. Esse perfil foi chamado 

de “perfil clássico das ilhas de calor”. Sendo assim, o centro da cidade seria o “pico” (pick) da ilha 

de calor. A temperatura diminui gradativamente conforme aumenta a distância do centro, 

chegando ao que o autor a caracteriza por “plateau”. O limite entre a área urbana e a área rural é 

representado pela queda brusca da temperatura, que o autor conceitua como “penhasco” (cliff). 
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Figura 3: Esboço de um perfil de Ilha de Calor Urbano.  

Fonte: OKE, 1974 

No inverno podem ocorrer as inversões térmicas, em que o ar aquecido na cidade pelas 

atividades humanas é bloqueado por uma camada de ar mais frio de altitude e, não conseguindo 

subir, que seria o normal, acaba por aprisionar as partículas em suspensão (poeira e poluição) 

junto à superfície, provocando os piores episódios da qualidade ambiental urbana, (SANT’ANNA 

NETO, 2002). 

2.5. Radiação solar na área urbana. 

De acordo com AYOADE (1998), o sol fornece 99,97 % da energia que é utilizada para 

vários fins no sistema terra-atmosfera. A atmosfera tem um papel fundamental na alteração do 

padrão de distribuição de insolação sobre a superfície terrestre. Ela absorve, reflete, difunde e 

reirradia a energia solar. Aproximadamente 25% da radiação solar que atinge a terra é refletida ao 

espaço pelas nuvens. Isto depende do tipo de nuvem, pois o albedo varia com o tipo de superfície. 

Em geral, superfícies secas ou de cores claras refletem mais radiação que superfícies úmidas. No 

contexto de clima urbano, toda essa radiação que chega à superfície vai ser refletida, absorvida e 

reirradiada de acordo com o índice de albedo que cada superfície (normalmente recoberta por 

materiais diversos) possui, (AYOADE, 1998). 

O albedo é o índice de reflectância que cada corpo ou superfície possui. Assim, algumas 

aquecem mais que as outras, pois não refletem e sim absorvem um corpo escuro, por exemplo. 

Tem pouca reflectância, por isso aquece mais. Nesse sentido, o asfalto aquece muito mais que 

superfícies claras, mas ao mesmo tempo em que ele aquece rápido, ele também se resfria rápido. 

Dessa forma, o local onde tem asfalto em comparação a uma superfície clara, é muito mais quente 

de dia e mais frio à noite. Os índices de reflectância de algumas superfícies podem ser observados 

na Figura 4. 
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Figura 4: Índices de refletância de algumas superfície claras e escuras urbano/rural. 

Fonte: Blog. Geo- Conceição, 20125. 

Devido a variação do índice de refletância de cada superfície as temperaturas da área 

urbana são modificadas em relação a área rural e também no aspecto intraurbano, pois o tipo de 

uso e ocupação do solo também variam de acordo com cada local da cidade, há lugares mais 

adensados e outros menos.  Os elementos climáticos mais marcantes devido à urbanização são a 

temperatura e a precipitação pluviométrica, os quais serão apresentados a seguir. 

2.6. Temperatura e precipitação  

A temperatura é proveniente da radiação solar e definida em termos do movimento de 

moléculas, de modo que quanto mais rápido o deslocamento, mais elevada será a temperatura. A 

temperatura é a condição que determina o fluxo de calor que passa de uma substância a outra. A 

temperatura de um corpo é determinada pelo balanço entre a radiação que chega e a que sai e pela 

sua transformação em calor latente e sensível, (AYOADE, 1986). A temperatura de um corpo é o 

grau medido por um termômetro e são usadas várias escalas para expressar as temperaturas: 

Fahrenheit, Célsius e Kelvin. A mais utilizada é a escala de Celsius, a qual foi utilizada neste 

estudo, (AYOADE, 1986). 

Quanto à precipitação na Meteorologia, está relacionada a qualquer deposição em forma 

líquida ou sólida derivada da atmosfera. Para tanto, nesta pesquisa será considerada apenas na 

forma líquida, mais precisamente a precipitação pluvial, a qual pode ser medida através de 

pluviômetros, considerando que existem dois tipos básicos, os registradores e não registradores, 

logo os dois tipos foram utilizados na pesquisa, (AYOADE, 1998). 

                                                           
5 <http://geoconceicao.blogspot.com.br/2012/03/1-origem-das-ilhas-de-calor-os-grandes.html>  

http://geoconceicao.blogspot.com.br/2012/03/1-origem-das-ilhas-de-calor-os-grandes.html
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A precipitação pluviométrica é formada a partir de alguns fatores climáticos, os quais são 

levados em consideração para o estudo do clima urbano, assim, existem três tipos básicos de 

chuva: (1) convectiva, associada às nuvens do tipo cumulunimbus e é causada pelo movimento 

vertical das massas de ar ascendentes, as quais são mais quentes que o meio ambiente. 

Normalmente acontecem no verão. (2) precipitação ciclônica ou frontal, causada por um 

movimento vertical do ar em grande escala, associada com os sistemas de baixa pressão com as 

depressões e por fim (3) precipitação orográfica, normalmente definida como aquela que é 

causada inteira ou principalmente pela elevação do ar úmido sobre o terreno elevado (acidentados 

ou montanhosos), (AYOADE, 1998). 

Ayoade (1998) enfatiza que a umidade pode ser reduzida em alguns momentos, mas existe 

aumento na precipitação pluviométrica e também na nebulosidade devido ao aumento da 

temperatura. Assim, a quantidade total da precipitação na área urbana em comparação com a zona 

rural tem um aumento de 5 a 10% e os dias de chuva com 5 milímetros aumentam 10%.  Ainda, 

sobre as alterações no clima das cidades, a circulação dos ventos também podem ser “afetadas”, a 

partir de corredores feitos pelo crescimento vertical da cidade. Mas sobre a circulação atmosférica 

pode acontecer em diferentes escalas, como pode ser observado no próximo item. 

2.7. Circulação atmosférica  

A atmosfera está em constante movimento, este resulta da soma de dois principais 

componentes - movimento em relação à superfície da terra, ou seja, o vento e o movimento em 

conjunto com a terra, ao girar em torno do seu eixo. Há duas dimensões para o movimento da 

atmosfera em relação à superfície da terra, horizontal e vertical e acontecem em diferentes escalas 

temporais e espaciais, (AYOADE, 1998).  

A circulação atmosférica é classificada em primária, que se refere à circulação geral da 

atmosfera, secundária tais como as depressões e os anticiclones das latitudes médias. E por fim a 

circulação terciária que são os ventos locais, brisas terrestres e marítimas, as ondas de sotavento, 

os ventos catabáticos e anabáticos, (AYOADE, 1998).   

3. ÁREA DE ESTUDO 

3.1. Breve contextualização histórica de Guarapuava 

Guarapuava é uma cidade que passou por vários momentos históricos desde a ocupação do 

território paranaense. De acordo com Loboda (2008), o povoado constituído em 1819, é resultado 

da ocupação luso-brasileira e empenho do governo português em obter proximidade com a 
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fronteira das colônias espanholas. O processo de ocupação e fixação da população no território 

está vinculado a motivos de ordem política e econômica, associados à estruturação do espaço 

colonial brasileiro. Este primeiro povoado ficou conhecido como Freguesia de Nossa Senhora de 

Belém. Em 17 de julho de 1852. A freguesia foi elevada à vila, pela Lei Imperial nº. 12, passando 

a ser chamada de Vila de Guarapuava.  

 Ainda quando atendia pela dominação de Freguesia de Nossa Senhora de Belém, mantinha 

um aspecto pacato e era composta por uma reduzida população que vivia em condições 

igualmente modestas, por conta das atividades econômicas desenvolvidas em torno da agricultura 

de subsistência e da criação extensiva de gado e ainda do relativo isolamento de outros centros e 

permaneceu neste aspecto por um longo período, (TEMBIL, 2007). 

 A ocupação do sítio urbano e a primeira orientação à constituição de sua morfologia 

urbana ocorreram em torno de edificações em que se instalaram instituições compondo um quadro 

de símbolos municipais, formados pelo prédio da Câmara Municipal, a cadeia e a Igreja Nossa 

Senhora de Belém, construída por volta de 1887. Estavam todos localizados em privilegiado 

patamar topográfico, em torno do antigo Largo da Matriz, atualmente denominada Praça Nove de 

Dezembro, (LOBODA, 2008).  

Guarapuava permaneceu, por mais de meio século, semi-isolada dos demais centros do 

Estado por falta de estradas que lhe proporcionasse maior desenvolvimento e aproveitamento das 

riquezas naturais. Assim, apesar de ser uma das regiões de colonização mais antiga do Estado, não 

apresentava um desenvolvimento compatível com regiões de colonização mais recente, 

(LACHESKI, 2009). 

 De acordo com Lacheski (2009), durante toda a década de 1950, a economia do centro-

oeste paranaense foi constituída de uma atividade madeireira e pecuária em relativa decadência, 

localizada nas regiões mais antigas. Neste sentido, estava ocorrendo um notável incremento na 

dinamização dos centros urbanos no estado aliado a um rápido processo de urbanização, mas no 

caso de Guarapuava os condicionantes da ocupação ainda não permitiam que a estrutura de 

produção deixasse de ser caracterizada pela ocupação extensiva da força de trabalho. 

 Dessa forma, o movimento de ocupação da região de Guarapuava foi um movimento de 

caráter precário e de densidade populacional pequena, visando apenas desenvolver a economia 

madeireira. Caracterizando-se pela implantação de estabelecimentos de elevadas dimensões 

territoriais, pertinentes ao desejo da posse de grandes reservas de pinhais e consequentemente à 

atividade madeireira e uma pecuária de caráter extensivo, a qual determinou o aparecimento de 

uma estrutura de propriedade da terra bastante rígida e caracterizada por latifúndios, sendo que a 
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relação trabalho-capital na atividade pecuária costumava ser bastante pequena, pouco contribuindo 

para a concentração populacional, (LACHESKI, 2009). 

De acordo com Silva (1995), a penetração do capitalismo financeiro na agricultura regional 

associado à modernização da produção, trouxe consigo a ruptura no sistema produtivo da 

sociedade tradicional campeira, baseada na pecuária extensiva e extração de recursos vegetais. 

Também houve a expansão do ramal ferroviário, que liga Guarapuava ao leste do Estado em 

meados da década de 50 e o asfaltamento da BR 277 que liga Curitiba a Foz do Iguaçu (Leste ao 

Oeste do Paraná), passando por Guarapuava, na década de 60. Dessa forma, essa obra ajudou na 

aproximação de outras regiões do Estado incentivando a produção e dinamizando a 

comercialização dos produtos primários. 

Inicia-se um processo de incremento em diferentes setores produtivos. O beneficiamento 

de produtos agrícolas, derivados da madeira, intensificação das atividades comerciais e de serviços 

básicos, uma considerável mudança no perfil populacional em decorrência das mudanças que 

passaram a nortear as atividades no campo e que, no mesmo sentido, vão dar novas feições para a 

cidade enquanto resultado de uma nova fase para a economia local, (LOBODA, 2008). Segundo 

Tembil (2007), o incremento da vida urbana em Guarapuava aconteceu em fins do século XIX e 

início do XX, quando a região guarapuavana foi atravessada pelo caminho das missões em função 

do tropeirismo, o que possibilitou a sua integração com os estados de São Paulo e Rio Grande do 

Sul.  

Para Schmidt (2009), os arranjos econômicos na década de 1960 tiveram um forte impacto 

em todo território da mesorregião Centro-Sul, marcado pelo início da agroindústria e dos 

investimentos para aumento da produção agrícola. A expansão da fronteira agrícola em toda 

mesorregião Centro-Sul paranaense, passou a atrair um grande contingente populacional, 

explicitado no quadro 1. O que significa que a cidade de Guarapuava passou a receber 

trabalhadores que foram substituídos pela mecanização da agricultura e trabalhadores de outras 

regiões que formaram grupos espalhados em toda extensão do município, tornando-se assim o 

principal centro urbano. 
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Quadro 1: Características econômicas do centro-sul do Paraná. 

Fonte: Schmidt, 2013. 

Organização: Costa, C. 2016. 

 

A partir do incremento da vida urbana houve a necessidade de uma reestruturação da 

cidade, começando pelo centro, onde havia maior concentração da população. O conjunto das 

ações para a normatização do espaço urbano esteve relacionado com interesses compatíveis entre 

o governo federal e local, num período de recuperação econômica em todo o país. Somente 

durante o governo municipal de Nivaldo Passos Kruger, foi elaborado o Plano Básico de 

Urbanização e as Diretrizes para o Plano Diretor em 1969, aprovado pela Lei N. 552/1969, 

(SCHMIDT, 2009).  

A partir dessa nova configuração no âmbito de hierarquia urbana, Guarapuava passou de 

centro sub-regional B em 1966, à capital regional em 1978. Em seguida, à classificação de 

segundo nível de centralidade de forte para médio, equivalente ao centro-sub-regional. O qual 

exerce influência direta sobre doze municípios, além de Prudentópolis localizado geograficamente 

na mesorregião Sudeste. Vale ressaltar que desses municípios nos quais Guarapuava exerce 

influência foram desmembrados de Guarapuava, (FERREIRA, 2007). 

De acordo com Loboda (2008), em busca pelo “novo” na década de 1970 muitos palacetes 

e casas modernas construídas no período do tropeirismo foram demolidas. Assim, a cidade 

passava a ter traço de moderna. Ainda, no sentido de reformulação da cidade, muitas obras foram 

realizadas na cidade, como a construção do novo Terminal Rodoviário no início da década 1990 
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em local fora da área central, culminando com um processo de valorização imobiliária no bairro 

Bonsucesso. 

3.2. Aspectos geográficos e a atual configuração da malha urbana de Guarapuava 

O município de Guarapuava está localizado na região Centro-Sul do Estado do Paraná 

(Figura 5) e de acordo com a Lei Municipal 2016/2011, houve uma ampliação do perímetro da 

área urbana do distrito sede de Guarapuava. Atualmente a área urbana abrange 73,368 KM e, a 

partir desta ampliação o perímetro urbano da cidade passou a ter 25 bairros, (GUARAPUAVA, 

2011). 

 
Figura 5; Mapa de localização da área de estudo. 

Fonte: Secretária de habitação e urbanismo de Guarapuava, 2015. 

Organização: Costa, C. 2015. 

 

O clima de Guarapuava segundo a classificação de Köppen pode ser descrito como 

subtropical mesotérmico-úmido, ficando na zona extratropical do Paraná e sem estação seca 

definida. Tendo como fatores decisivos para definição da variabilidade da precipitação e 

temperatura, a altitude e o afastamento do mar. A temperatura média anual é de 17ºC e a 

precipitação média de 1.961 mm. No inverno apresenta temperaturas negativas, podendo ocorrer 
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geada com frequência e até mesmo esporadicamente ocorrência de neve e no verão as mesmas são 

amenizadas pela influência da altitude, (THOMAZ e VESTENA, 2003). 

 Analisando mensalmente a temperatura e a precipitação de Guarapuava a Figura 6 

demonstra que os meses mais chuvosos são janeiro, outubro e dezembro acima de 180 milímetros 

e o mês com menos chuva é agosto com a média de 93 milímetros. As temperaturas são amenas 

quase em todas as estações do ano abaixo dos 30° C, com exceção do inverno, que se destaca por 

temperaturas baixas. 

 

  

Figura 6: Temperatura máxima, mínima e a precipitação em Guarapuava período de 1976 a 2016 

Fonte: IAPAR, 2016 

Organização: COSTA, C. 2013 

 

Na área urbana de Guarapuava existem vários rios e córregos (arroios). De acordo com 

Oliveira (2011), estes apresentam três classes de canalização, levando em consideração alguns 

critérios para definir as classes, como não canalizados, onde os trechos fluviais escorrem 

abertamente; canalizados-mistos quando os cursos fluviais apresentam trechos com as margens ou 

leitos impermeabilizados por obras de canalização e por fim canalizados – fechados, que se refere 

aos canais completamente fechados por estrutura de engenharia. 

Em destaque, aparece um rio principal (rio Cascavel), que corta do oeste a leste da cidade. 

Segundo a Lei Complementar Municipal nº 046/2014, de zoneamento do distrito sede, Seção III - 

Zona de proteção da bacia do Rio Cascavel Art.18, na bacia do Rio Cascavel só “Poderão ser 

permitidos loteamentos e desmembramentos na Zona de Proteção da Bacia do Rio Cascavel desde 

que comprovada à existência de rede de esgoto ou a execução da infraestrutura completa”. 

Entretanto, nas margens deste rio existem ocupações irregulares sem infraestrutura adequada.  
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Em virtude disso, em períodos chuvosos ocorrem inundações nessas áreas, quando o rio 

recebe um grande volume de chuva provoca o estrangulando do seu leito e como resultado invade 

as casas próximas de suas margens, (GUARAPUAVA, 2014). 

Para o presente estudo foram utilizadas informações contidas no plano diretor de 2006 a 

2016, o qual regeu as últimas transformações no tecido urbano da sede de Guarapuava, pois o 

novo plano diretor, o qual estabelecerá novas normas para o período de 2016 a 2026 ainda está 

sendo discutido e a presente pesquisa realizou-se no ano de 2015 e 2016, em virtude disto se levou 

em consideração o plano diretor em vigor. No plano diretor (caderno de diagnósticos e diretrizes), 

nota-se a preocupação com a área central da cidade no que diz respeito à rede de galerias de águas 

pluviais, devido à deficiência de operação das antigas galerias de pedras. Também consta que 

deverá ser observado nas próximas execuções a implantação de galerias que atendam mais 

efetivamente a bacia do Rio Cascavel, de forma a se somar soluções para a área de proteção e 

inundação, portanto, mesmo que o plano diretor desde 2006 já atente essas implicações, ainda 

ocorrem enchentes que acabam inundando casas próximas ao leito do Rio Cascavel, 

(GUARAPUAVA, 2006). 

Nesse sentido, entende-se que as políticas públicas norteiam o crescimento e a organização 

da cidade. O Artigo 7° do plano diretor quanto à política de desenvolvimento urbano, traz entre 

seus objetivos, a promoção da qualidade de vida e do ambiente, reduzindo as desigualdades e a 

exclusão social. Descreve ainda que a regulação pública sobre o solo urbano, deve acontecer 

mediante a utilização de instrumentos redistributivos da renda urbana e da terra e com controle de 

otimização sobre o uso e ocupação do espaço da cidade, (GUARAPUAVA, 2006). Para um bom 

desenvolvimento da cidade que atenda sua população de forma eficaz, trazendo saúde e bem estar 

a todos, é necessário que o poder público ao desempenhar suas funções como na elaboração do 

plano diretor e planejamento da cidade, desenvolva projetos cabíveis ao orçamento, o qual poderá 

ser realizado durante sua gestão. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS   

4.1. Escolha e descrição dos pontos  

Para a escolha dos pontos utilizou como base um mapa hipsométrico (Figura 7) da área 

urbana de Guarapuava. Isso possibilitou a escolha de pontos distribuídos espacialmente em 

diferentes altitudes e em transectos Nordeste-Sudeste e Sudoeste-Nordeste. 
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Figura 7: Mapa Hipsométrico de Guarapuava e distribuição dos pontos de coleta de dados. 

Fonte: Secretaria de Habitação e Urbanização de Guarapuava, 2016. 

Organização: Costa, C., 2016. 

Para a distribuição dos pontos de coleta dos dados, levou-se em consideração a altitude da 

malha urbana conforme a Figura 7, juntamente com o tipo de cobertura do solo urbano (Figura 8). 
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Figura 8: Cobertura do solo da área urbana de Guarapuava. 

Fonte: GOMES, 2014. 

 

Para a instalação dos equipamentos nos transectos e ainda outros que contemplassem as 

diferentes altitudes dentro do perímetro urbano, foram levados em consideração alguns aspectos 

como a proximidade com a vegetação rasteira e arbórea e corpos hídricos, como a localização do 

ponto de coleta dos dados, pois estes aspectos interferem no resultado da pesquisa. Dessa forma 

diferentes tipos de locais foram contemplados para a instalação dos equipamentos, conforme pode 

ser observado na Figura 9. 
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Figura 9: localização dos pontos de coleta na área urbana de Guarapuava. 

Fonte: Google Earth, 2016. 

Organização: Costa, C., 2016.
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De acordo com o Quadro 2, na área central da cidade estão localizados dois 

pontos de coleta em locais estratégicos, o ponto 1 a 1.082 metros de altitude e o ponto 2 

com 1.134 metros. O tipo de uso e ocupação do solo se diferencia, pois o ponto 2 está 

próximo a um corpo de água (Lagoa das Lágrimas) e ainda com proximidade à Praça 

Nove de Dezembro, a qual possui arborização e não tão longe do Parque do Lago, um 

corpo hídrico cartão postal da cidade. Estas características do local podem interferir na 

variação e amplitude das temperaturas. Levando em consideração que uma grande 

porção de água leva mais tempo para aquecer, mas também para se resfriar. Assim 

tendendo a homogeneizar as diferenças entre máximas e mínimas diárias, já o ponto 1 

está em uma área amplamente construída sem vegetação ou corpo de água próximo.  

O centro de Guarapuava tem 199 imóveis territoriais e 4.198 imóveis prediais, 

com uma população de 6.787 habitantes em uma área de 2,02 km². Vale ressaltar que o 

centro concentra muitos prédios de serviços como bancos, hospitais e comércio, 

(CONCIDADE/IBGE, 2010). 

 

Bairro Total de 

pontos 

no Bairro 

Imóveis 

territoriais  

Imóveis 

Prediais 

População Área 

Centro 2 199 4.198 6.787 Hab. 2,02 Km² 

Bonsucesso 1 573 2.067 6.881 Hab. 2,12 Km² 

Vila Carli 1 989  2.381 9.279 Hab. 4.35 Km² 

Industrial  1 692  2.155 10.248 Hab. 4.02 Km² 

Imóvel Morro 

Alto 

1 1.652  630 ----------- 6.56 Km² 

Moro Alto 1 982  2.509 10.592 Hab. 3.16 Km² 

São Cristóvão 1 434  2.007 7.362 Hab.  1.78 Km² 

Alto da XV 1 391  1.364 3.152 Hab. 1.97 Km² 

Santana 1 388  2.239 9.612 Hab. 2.57 Km² 

Santa Cruz 1 337  2.362 7.053 Hab. 1.82 Km² 

Boqueirão 1 1.298  4.000 17.760 Hab. 6.02 Km² 

Vila Bela 1 1.000  3.270 12.729 Hab. 3.34 Km² 

Jardim das 

Américas 

1 754  802 3.727 Hab. 3.59 Km² 

Quadro 2: Informações sobre os bairros na área de pesquisa 

Fonte: Prefeitura municipal de Guarapuava, 2016/IBGE,2011. 

Organização: Costa, C. 2016 

O ponto 3 está localizado no bairro Bonsucesso em uma altitude de 1.057 metros 

em uma área, onde o tipo de uso e ocupação do solo pouco se distingue do centro, como 

pode ser observado na Figura 9, apenas com vegetação rasteira como pode ser 

observado na Figura 5. Este bairro possui 574 imóveis territoriais e 2.067 imóveis 
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prediais e com população de 6.881mil habitantes em uma área de 2,12 Km², 

(CONCIDADE/IBGE, 2011). 

O ponto 4 está localizado na Vila Carli em altitude menor do que o ponto 3 

(1.034 metros). Este ponto está próximo a uma área impermeabilizada, mas o bairro 

dispõe de áreas permeáveis com vegetação rasteira e arbórea e conta ainda com um dos 

principais rios da área urbana, o Rio Cascavel. O bairro possui 989 imóveis territoriais e 

2.381 imóveis prediais, e uma população de 9.279 mil habitantes em uma área de 4,35 

Km², (CONCIDADE/IBGE, 2011). 

O ponto 5 ficou localizado no Bairro Industrial, um dos bairros periféricos da 

cidade. Observando o mapa de cobertura do solo (Figura 8), percebeu-se que existem 

áreas com vegetação arbórea e também rasteira. Ainda assim, esse bairro possui áreas 

de moradia irregular, e com ruas sem asfalto e calçadas. O ponto de coleta dos dados 

ficou em uma altitude de 1.082 metros. Este bairro conta com 692 imóveis territoriais e 

2.155 imóveis prediais com uma população de 10.248 mil habitantes em uma área de 

4,02 Km², (CONCIDADE/IBGE, 2011). 

Para entender a dinâmica existente no sitio urbano (superfície física) em relação 

ao rural, o ponto 6 obedeceu ao seguinte critério: altitude próxima (1.091, m) mas em 

uma área rural do município (Figura 10). É importante ressaltar que este ponto é 

utilizado como parâmetro rural/urbano para a pesquisa, levando em consideração que 

somente se pode afirmar a existência de um clima urbano, quando o mesmo se 

diferencia de uma área rural ou pelo menos é comparado com um local sem nenhum 

tipo de urbanização. Porém, ressalta-se que o objetivo desta pesquisa é o de entender a 

dinâmica climática intraurbana. 

 
Figura 10: Ponto na área rural. 

Fonte: Costa. C., 2016. 
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O ponto 7 se diferencia dos demais por sua altitude de 1.142 metros.  Localizado 

em um bairro que está em plena transformação, o bairro Imóvel Morro Alto 

(popularmente conhecido com Residencial 2000), devido a programas sociais, ligados 

ao governo local e federal, a construção de novas casas e instalação de rede de esgoto, o 

ambiente local está se transformando mais rapidamente do que outros bairros. Além 

disto, a previsão da construção de um shopping center próximo ao bairro faz com que 

ocorram inúmeras transformações estruturais, como o alargamento da rua XV de 

Novembro, a qual dá acesso ao bairro. Pode ser observado tanto na Figura 9, quanto no 

mapa de uso e ocupação do solo (Figura 8), que este bairro ainda possui as maiores 

áreas de vegetação tanto rasteira quanto arbórea da cidade. 

Atualmente o bairro conta com 1.652 imóveis territoriais e 630 imóveis prediais, 

porém quanto a população deste bairro a última base de dados por bairro 

disponibilizados pela prefeitura, não fez essa contagem, agrupou a população deste 

bairro a outros denominando população de outros setores, em virtude disto não foi 

possível obter a população deste bairro, o qual possui uma área de 6,56 Km², 

(CONCIDADE, 2016). 

Em relação à altitude o ponto 8 localizado no bairro Morro Alto, tem 1.119 m. A 

infraestrutura do bairro, principalmente onde o ponto de coleta de dados foi instalado, se 

caracteriza por ruas sem asfalto, lotes vagos e pequenos córregos. Quanto ao tipo de uso 

e ocupação do solo neste bairro, o que predomina são as áreas construídas. De acordo 

com levantamento realizado pela prefeitura, o bairro contém 982 imóveis territoriais e 

2.509 prediais e uma população de 10.592 habitantes em uma área de 3.16 Km², 

(CONCIDADE, 2016/IBGE 2011).  

O ponto 9 localizado no bairro São Cristóvão, diferente dos outros pontos da 

área urbana, se encontra em uma área de Fundo de Vale e com uma vegetação 

significativa próxima ao ponto em relação aos outros bairros e próxima a um córrego, 

(Figura 11), mas o que predomina nesse bairro são as áreas construídas como podem ser 

observadas na Figura 5. Com altitude de 1.075 metros, o bairro possui 434 imóveis 

territoriais e 2.007 imóveis prediais com população de 7.362 habitantes, em uma área de 

1.78 Km², (CONCIDADE, 2016/IBGE 2011). 
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Figura 11: Ponto 9 na área urbana do município. 

Fonte Costa, C., 2016. 

No bairro Alto da XV está instalado o ponto 10 desta pesquisa. De acordo com o 

mapa de cobertura do solo (Figura 8), este bairro conta com uma vegetação arbórea e 

rasteira significativa dentre os bairros em que se realizou a coleta de dados, mas onde o 

ponto estava localizado havia pouca vegetação, preponderando ruas asfaltadas e 

calçadas. O ponto de coleta dos dados ficou em uma altitude de 1.101 metros. O bairro 

possui 391 imóveis territoriais e 1.364 imóveis prediais, com uma população de 3.152 

habitantes em uma área de 1.97 Km², (CONCIDADE, 2016/IBGE 2011). 

O ponto 11 está na segunda maior altitude entre os pontos de coleta dos dados 

(1.136 m), localizado no bairro Santana, próximo à saída para a localidade rural 

Guabiroba e de uma área militar. Em virtude disto há uma área de vegetação muito 

próxima aos equipamentos. O bairro apresenta 388 imóveis territoriais e 2.239 imóveis 

prediais com 9.612 habitantes em uma área de 2.57 Km², (CONCIDADE, 2016/IBGE 

2011). 

No bairro Santa Cruz foram instalados os pontos 12 e 13. O ponto 12 próximo à 

área central com grande fluxo de carro, com grande adensamento urbano, dentro do 

campus da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO-PR), com grande 

fluxo de pessoas. Já o ponto 13 está próximo ao Hotel Vale do Jordão, com vegetação 

abundante ao seu redor. O bairro Santa Cruz possui 337 imóveis territoriais, 2.362 

imóveis prediais e 7.053 habitantes em uma área de 1.82 Km², (CONCIDADE, 

2016/IBGE 2011). 

O ponto 14 está localizado no bairro Boqueirão, com pouco adensamento 

urbano. Quanto ao tipo de cobertura do solo, como pode ser observado na Figura 8, 

predomina pouca vegetação, mas também possui áreas úmidas. O bairro se constitui em 

1.289 imóveis territoriais e 4.000 imóveis prediais, com 17.760 mil habitantes é o bairro 

com maior população da cidade em uma área de 6.02 Km², (CONCIDADE, 2016/IBGE 

2011). 
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O ponto 15 foi instalado na Vila Bela, onde predominam áreas construídas. Sua 

escolha obedeceu ao critério de altitude, mas também de adensamento urbano (Figura 

9), o mesmo tem uma altitude igual 1.045 metros. O ponto estava em uma área de pouca 

impermeabilização do solo. O bairro possui 1.000 imóveis territoriais e 3.270 imóveis 

prediais e com uma população de 12.729 habitantes, (CONCIDADE, 2016/IBGE 2011).   

O ponto 16 está localizado no bairro Jardim das Américas, área periférica da 

cidade com a menor altitude (1.023 m). Além disso, este bairro conta com pouca área 

construída. A maioria das ruas não possui asfalto, nem calçadas. O saneamento básico 

(rede de esgoto), não chega a todas as residências. O principal rio da cidade (Rio 

Cascavel) passa por este bairro. O ponto foi instalado junto a uma escola municipal, a 

qual fica ao lado de uma área com vegetação arbórea. Todos estes fatores são essenciais 

para a análise das temperaturas desse local. O bairro contém 754 imóveis territoriais e 

802 imóveis prediais e com uma população de 3.727 mil habitantes em uma área de 

3.59 Km², (CONCIDADE, 2016/IBGE 2011). 

Foi possível analisar que o centro concentra o maior número de imóveis prediais 

comparado aos outros bairros. Além disto, as ruas são asfaltadas e com calçadas. A 

impermeabilização do solo neste local é maior que nos outros bairros da cidade, como 

pode ser observado na Figura 8 e 9. 

4.2. Equipamentos para coleta dos dados  
 

Para entender a dinâmica climática em função das variáveis descritas no item 

anterior, foram instalados alguns equipamentos de monitoramento da temperatura do ar 

e precipitação pluviométrica. Sendo eles: 6 pluviógrafos (marca HOBO, programados 

para coleta de dados no intervalo de 60 minutos para temperatura e precipitação diária); 

Estes pluviógrafos armazenam os dados tanto de precipitação quanto de temperatura, os 

sensores de temperatura (Figura 12a) ficaram em abrigos fora do pluviógrafo (Figura 

12b), com material similar aos outros equipamentos utilizados. 
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(a) Sensores de temperatura da HOBO  (b) Pluviógrafo HOBO 

 
 

Fonte: COSTA, C. 2016 Fonte: COSTA, C. 2016 

Figura 12: Sensores de temperatura pluviômetro da marca HOBO. 

Fonte: COSTA, C., 2016. 
 

Além dos pluviógrafos utilizou-se 11 pluviômetros (capacidade de 

armazenamento de 130 e 160 milímetros, foram utilizados com medidas diferentes 

devido a disponibilidade encontrada, da marca MULTITEC, Figuras 13a e 13b).  

(a) Pluviômetro de 130 mm (b) Pluviômetro de 160 

mm 

 

 

Fonte: COSTA, C., 2016. Fonte: COSTA, C., 2016. 

Figura 13: Pluviômetros da marca Multitec. 

Fonte: Costa, C., 2016. 

E ainda 11 sensores de temperatura que estão acoplados a um data-logger que 

coleta dados no intervalo de 60 minutos, ou seja, de hora em hora com capacidade de 

armazenamento para 333 dias, da marca PERCEPTEC, modelo DHT2000, com 

precisão de 0,5ºC (Figura 14), os quais armazenam os dados da temperatura do ar.  
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Sensor de temperatura 

PERCEPTEC 

 

Figura 14: Sensor de temperatura da marca PERCEPTEC.  

Fonte: COSTA, C., 2016. 

Todos os equipamentos foram instalados em uma altura de 1,50 metros do solo. 

Após a instalação dos equipamentos em saídas de campo (em média de duas a três vezes 

por mês), conforme a necessidade de atualização dos dados e a quantidade de 

precipitação ocorrida, pois os pluviômetros não comportam um grande volume e 

também em virtude da evaporação, o que pode influenciar na mensuração da chuva.  

A coleta dos dados foi realizada preferencialmente no início de cada mês (até o 

dia cinco), na metade do mês (entre os dias dez e vinte) e final do mês (depois do dia 

25) e sempre que necessário, devido aos eventos de precipitação mais intensa. Os dados 

de chuva foram organizados em totais mensais de acordo com o volume acumulado, 

pois os pluviômetros manuais não permitem identificar a hora, dia e intensidade. Ainda 

que os pluviógrafos permitam esse detalhamento na busca de uniformizar os dados, 

considerou-se a quantidade mensal dos dois equipamentos. Para temperatura foram 

considerados os dados diários (máximos e mínimos), pois os dois equipamentos 

possibilitam esse tipo de coleta. 

4.3. Testes dos equipamentos e equalização dos dados 

Foram utilizados sensores de duas marcas. Levando em consideração que cada um 

tem sua acurácia definida pelo fabricante de acordo com o tipo e modelo do 

equipamento, normalmente existindo diferenças na leitura entre os equipamentos até 

mesmo aqueles com marcas iguais, faz-se necessário a homogeneização dos dados. 

Dessa forma, para uma correta validação dos dados, todos os sensores foram 

programados e deixados no Laboratório de Climatologia da Universidade por 6 dias. 
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Após esse período os dados foram organizados em uma tabela no Microsoft Office 

Excel®, permitindo a elaboração da média, desvio padrão e a amplitude desses dados, 

conforme a metodologia proposta por Dani-Oliveira (2002). A partir disso, ficou visível 

que havia pequenas diferenças entre os sensores. Para a correção destes dados, e que 

para todos os sensores obtivessem o mesmo padrão de obtenção dos dados, não gerando 

distorções, utilizou-se de uma tabela de calibração.    

 A partir dos dados de todos os sensores foi elaborada a média (conforme o 

exemplo do quadro 3, dados dos sensores utilizados, porém somente de alguns). Após 

este momento, os dados de cada sensor foram diminuídos pela média geral. Com o 

resultado de todos os dias se elaborou uma nova média, esta é a diferença que o sensor 

tem em relação aos outros - as anomalias (conforme o exemplo do quadro 4). Nesta 

situação três sensores da marca PERCEPTEC e quatro sensores da marca HOBO, 

apresentaram divergências acima da precisão (erro) dos aparelhos. 

Data Hora T1 T2 T3 T4 T5 MEDIA 

04/11/2015 19horas 22,1 22,1 22,3 22,2 22,5 22,2 

04/11/2015 20 horas 21,9 21,9 22,0 22,0 22,1 22,0 

04/11/2015 21 horas  21,8 21,9 22,0 21,9 22,1 21,9 

04/11/2015 22 horas 21,7 21,8 21,9 21,9 22,0 21,9 

04/11/2015 23 horas 21,7 21,8 21,9 21,8 22,0 21,8 

04/11/2015 00horas 21,7 21,7 21,9 21,7 22,0 21,8 

Quadro 3: modelo de equalização dos 

dados. 

Fonte: Dani-Oliveira, 2002. 

Organização: COSTA, C. 2016. 

DESVIOS (ANOMALIAS) 
     Data Hora T1 T2 T3 T4 T5 

 04/11/2015 19horas -0,1 -0,1 0,1 0,0 0,3 

 04/11/2015 20 horas -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,1 

 04/11/2015 21 horas  -0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 

 04/11/2015 22 horas -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,1 

 04/11/2015 23 horas -0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 

 04/11/2015 00horas -0,1 -0,1 0,1 -0,1 0,2 

 Média dos 

desvios   -0,1 -0,1 0,1 0,0 0,2 

 Quadro 4: Resultado da diferença entre a média geral e a temperatura do momento e a 

média dos desvios (anomalias). 

Fonte: Danni-Oliveira, 2002 

Organização: Costa, C. 2016 

 

Os equipamentos, que apresentaram diferenças a partir de 0,2ºC e –0 2ºC, foram 

corrigidos da seguinte forma: após a coleta de dados foram diminuídos ou aumentados 

esse valor conforme o equipamento necessitava. Por exemplo, se o equipamento que 

apresentou nos testes uma diferença de 0,2, após a tabulação no Microsoft Office 
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Excel®, foi diminuído 0,2, somente a partir desta correção foram realizadas as máximas 

e mínimas mensais. Para os sensores de temperatura das diferentes marcas (HOBO e 

PERCEPTEC), houve a necessidade de um abrigo para que os mesmos não ficassem 

expostos. Para isto foram confeccionados alguns abrigos os quais estão descritos no 

item 4.4 

4.4. Confecções dos abrigos  

Para a proteção dos sensores de temperatura foram utilizados 5 abrigos 

específicos, próprios para os data-loggers PERPETEC, os quais estavam disponíveis no 

Laboratório de Climatologia da UNICENTRO-PR (Figura 15a).  

Além destes, foram confeccionados 6 abrigos utilizando canos de policloreto de 

Vinila, (que é um dos tipos de plástico usualmente conhecido como PVC). Utilizando-

se dois pedaços de cano (um de 70 mm de diâmetro e outro de 100 mm e 20 cm de 

comprimento ambos os canos), sendo que o cano menor fica dentro do cano de maior 

largura, nos dois foram feitos furos para obter ventilação e utilizando os tampões 

(ponteiras) nos dois canos na parte inferior quanto na parte superior, assim o data-

logger fica protegido da chuva, estes foram utilizados para os sensores da marca 

PERCEPTEC (Figura 15b e 15 c).       

(a) - Abrigo para os data-loggers 

percepetc disponíveis no 

laboratório de climatologia. 

(b)- Abrigo confeccionado 

a partir de PVC. 

(c) Abrigo pronto para ser 

instalado. 

 

  
Figura 15: Abrigo para os sensores acoplados ao data-logger PERCEPTEC e abrigo 

construído de PVC. 

FONTE: Costa, C., 2016. 

Para os abrigos dos sensores da marca HOBO utilizou-se 5 de pratos de plástico 

para a confecção de cada abrigo, (Figura 16) os quais proporcionam ao sensor um 

ambiente parecido com os outros confeccionados a partir de PVC e os próprios 

fabricados pela HOBO. Primeiramente foram realizados testes no laboratório para testar 

os abrigos e se os mesmos não interferiam nas temperaturas e o resultado mostrou que 

não havia interferência.   
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Os abrigos confeccionados no laboratório a partir dos pratos de plástico foram 

utilizados na cor cinza, o qual não absorve a temperatura do ar. Além dos pratos foram 

utilizados três parafusos, ruela e porcas para fixar no último prato. Analisando de forma 

vertical o primeiro prato é somente encaixado nos parafusos, pois ele é retirado toda a 

vez que é necessária fazer a leitura do sensor (Figura 16a). No segundo prato foi feito 

um furo no meio para passar o fio do sensor, que fica dentro do pluviógrafos (Figura 

16b); no terceiro e quarto prato tem um furo quadrado de acordo com a largura do 

sensor, o qual ficava encaixado ali (Figura 16c).  

Por fim, o último prato somente para fixar os parafusos e dar suporte para os 

demais, os furos são iguais ao do primeiro. Para separar os mesmos foram utilizados 

pedaços de cano pequenos (Figura 16d).  

(a) Primeiro prato (b) Segundo prato 

  

(c) Terceiro e quarto prato igual (d) Parafusos, pedaços de canos e ruelas 

utilizados na montagem do abrigo. 

  
Figura 16: Confecção dos abrigos a partir de pratos de plástico. 

Fonte: Costa. C, 2016 
 

4.5. Procedimentos de processamentos e análises dos dados  

Após as coletas dos dados em campo, estes foram analisados e selecionados no 

gabinete, foram realizadas cinco tipos de análises, a relação entre as temperaturas e a 

altitude, os transectos Noroeste-Sudeste e Sudoeste-Nordeste, interpolação dos dados de 

temperaturas e precipitação, análise dos pontos centrais em relação ao ponto rural de 

temperatura e precipitação, influência da orientação das vertentes predominante em 

cada ponto em relação à temperatura, e por último a influência do adensamento urbano 

nas temperaturas e precipitação.   
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 4.5.1. Procedimentos para análise das temperaturas em relação às altitudes  

Para a análise da relação entre as temperaturas e as altitudes, todos os aparelhos 

monitoravam diariamente durante todo o período de um ano de pesquisa, porém, foram 

escolhidos apenas um dia de cada estação do ano, assim este demonstra um padrão das 

temperaturas no qual aquela estação mais apresentou.  

Os dias representativos foram selecionados a partir de uma primeira análise, por 

meio da qual foram elaborados gráficos diários para a temperatura máxima, mínima e 

média utilizando o Microsoft Office Excel®. A partir desta primeira análise observou-se 

que existia um padrão, aonde na maioria dos dias ele se repetia, em virtude disso foi 

selecionado apenas um dia, representativo para cada mês, a totalidade dos dados em 

forma de tabela foi apresentada nos anexos. Dessa forma analisando a variabilidade 

sazonal (verão, outono, inverno e primavera) dentro do perímetro urbano de 

Guarapuava. 

 Para tanto não foram considerados os dados de média diária, pois as mesmas 

não apresentaram diferenças significativas, pois sempre acompanhavam o ritmo das 

variações de temperatura máxima/mínima. Nesta primeira análise foram utilizados todos 

os pontos de coleta dos dados relacionando-os com a altitude, mas também ressaltando 

a influência do tipo de uso de ocupação do solo, de acordo com o resultado que os 

dados demonstraram. 

4.5.2. Procedimentos para a análise dos transectos 

A segunda análise, para os transectos Noroeste-Sudeste e Sudoeste-Nordeste, 

foram utilizados os mesmos dias das análises das temperaturas em relação a altitude, 

mas agora com o enfoque na dinâmica intraurbana relacionando as temperaturas dos 

bairros periféricos e residenciais com a área central. Para os transectos não foram 

utilizados todos os pontos de coletas de dados, somente os que ligavam a malha urbana 

do Noroeste ao sudeste e do Sudoeste ao Nordeste, como pode ser observado na figura 

8. 

4.5.3 Procedimentos para a análise da interpolação dos dados de temperatura e 

precipitação. 

Além dos dados diários foram realizadas médias mensais da temperatura 

máxima e mínima as quais foram interpolados utilizando-se o SURFER 8.0. Com o 

objetivo de visualizar quais as áreas da cidade obtinha as maiores máximas e também as 
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menores mínimas e porque isto ocorria. Para a precipitação foi utilizado o total mensal 

conforme a coleta dos dados dos diferentes equipamentos, também utilizando o 

SURFER foram realizadas as interpolações adotando a definição padrão que a 

Krigagem ordinária com análise de tendência utilizando a regressão linear.  

Para melhor validação dos dados foram realizados testes. Após selecionar todos 

os dados e confeccionar o mapa, elaborou-se outros mapas retirando alguns pontos, 

principalmente os que se destacavam, dessa forma constatou-se que em alguns casos 

mudava a análise. Assim ressaltamos que aquele bairro não era o mais aquecido ou 

vice-versa, mas sim que a localização daquele ponto determinava sua temperatura, se o 

mesmo estava próximo à vegetação ou em áreas totalmente impermeáveis e de acordo 

com sua altitude. Em função desta constatação, salientamos que na análise dos mapas 

estas informações estão descritas de acordo com o resultado que cada teste apresentou. 

Os mapas confeccionados no SURFER também foram analisados mensalmente e 

sazonalmente (verão, outono, inverno e primavera).  

4.5.4. Procedimentos para a análise entre os pontos da área central e rural. 

A análise dos pontos centrais, em relação ao rural, utilizou-se as médias mensais 

da temperatura máxima e mínima e a precipitação total mensal. Ressalta-se que os 

dados diários da área rural não foram apresentados nas análises anteriores, pois a partir 

dos gráficos confeccionados aqueles não apresentaram expressivas alterações, em 

virtude disto eles foram retirados, ainda que o objetivo desta pesquisa ampara-se na 

análise intraurbana. Dessa forma, os mesmos foram apenas correlacionados com a área 

central partindo da premissa que o centro da cidade é mais aquecido que a área rural. 

4.5.5 Procedimentos para analisar a influência da orientação das vertentes em relação 

a temperatura. 

Para analisar a influência das vertentes nas temperaturas, primeiramente 

confeccionou um mapa, com orientação das vertentes da área urbana de Guarapuava 

(Figura 17).  Sendo que, para esta analise observou-se apenas a orientação das vertentes 

de cada ponto de coleta dos dados, pois foram os dados destes pontos que seriam 

correlacionados com a orientação das vertentes. A partir do ponto central 1, estabeleceu-

se os quadrantes para a análise (Noroeste, Nordeste, Sudoeste e Sudeste). Neste sentido, 

foram observadas as orientações da vertentes de cada ponto do quadrante, e quais as que 

preponderavam no mesmo e se havia relação com as temperaturas que estes 

apresentavam. 
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Figura 17: Mapa de orientação das vertentes, na área urbana de Guarapuava. 

Fonte: Secretaria de urbanização. 

Organização: Costa, C, 2016. 

4.5.6. Procedimentos para a análise das temperaturas em relação ao adensamento 

urbano 

De acordo com Nucci (2008), o adensamento urbano se dá através da 

intensificação do uso do solo. Algumas vezes pode ser entendido como uma forma de 

planejamento, principalmente pelo poder público, onde em um espaço concentre várias 

atividades ou várias moradias, como a verticalização da cidade impedindo que a mesma 

cresça horizontalmente. Quando faz parte do planejamento, o adensamento deve 

obedecer aos parâmetros ambientais. Guarapuava obteve um crescimento espontâneo, 

embora atualmente, projetos relacionados a leis municipais definem os parâmetros de 

construções como leis de zoneamento a partir do plano diretor do município.  

Assim, as densidades podem ser consideradas importantes indicadores e 

parâmetros do desenho urbano. Representam o número tal da população por habitantes 

de uma determinada área por unidades do solo urbano, ou o total de habitações de uma 

determinada área expressa em habitações por unidade de terra, (ACIOLY, 1998). 

A impermeabilização do solo é dos fatores principais para se estudar o clima 

urbano, e outros eventos da área urbana com alagamentos, por exemplo. Desta forma 
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Gomes (2013), ao estudar a chuva/vazão da bacia do Rio Cascavel em diferentes índices 

de impermeabilização, o principal rio da cidade. Calculou também o índice de 

impermeabilização de todos os bairros da cidade a partir do uso de imagem orbital do 

ano de 2011, através do software Spring. Para esta pesquisa serão apresentados apenas 

os bairros que continham pontos de coleta dos dados utilizados quadro 5. 

Bairro Índice de 

impermeabilização 

Imóvel Morro Alto 15,16% 

Jardim das Américas 36,67% 

Vila Carli 45,60% 

Industrial  46,57% 

Boqueirão 48,94% 

Moro Alto 51,45% 

Alto da XV 54,31% 

Santana 64, 88 % 

São Cristóvão 66, 86 % 

Vila Bela 68,98% 

Santa Cruz 71, 08 % 

Bonsucesso 80,99% 

Centro 91,64% 

Quadro 5: Índice de impermeabilização dos bairros estudados. 

Fonte: Gomes, 2013. 

Organização: Costa, C., 2016. 

 

Ainda que, quando se trata de adensamento urbano/ densidade urbana muitas 

variáveis são levadas em consideração, por pesquisadores da área. Mas nesta pesquisa 

levou-se em consideração o a população de cada bairro contabilizada pelo Censo 

demográfico de 2010, o número de imóveis e a área de cada bairro a partir da contagem 

realizada pela prefeitura no ano de 2015, apresentados no quadro 1. A escolha destas 

variáveis levou-se em consideração os fatores que influenciam no clima urbano 

precisamente, mais áreas impermeáveis, menos infiltração, menos reflexão dos raios 

solares devido aos tipos de estruturas e seu índice albedo de cada uma.  A utilização de 

dados e não de imagens orbitais se deu pelo fato de que os imóveis prediais representam 

de forma expressiva as áreas impermeabilizadas.  

A partir dessas variáveis elaborou-se a densidade populacional e de imóveis 

territoriais e prediais. Para a densidade demográfica e também predial utilizou-se da 

fórmula adotada pelo Instituo brasileiro de geografia e estatística (IBGE). 

D = P ÷ A 
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Assim P está relacionado a população ou o número de imóveis total e a área total 

representado pela letra A. Dessa forma chegando ao resultando apresentado no quadro 

6.  

Bairro Densidade de 

imóveis territoriais  

Densidade 

demográfica 

Densidade de imóveis 

prediais 

Imóvel Moro Alto 0,25 I.T./km²   0,096 I.P /km² 

Jardim das 

Américas 

0,21 I.T. /km² 1,0 hab./km² 0,22 I.P./km² 

Industrial  0,17 I.T /km² 2,5 hab./km² 0,53 I.P./km² 

Vila Carli 0,22 I.T /km² 2,1 hab./km² 0,54 I.P./km² 

Boqueirão 0,21 I.T /km² 2,9 hab./km² 0,66 I.P /km² 

Alto da XV 0,19 I.T./km² 1,6 hab./km² 0,69 I.P./km² 

Morro Alto 0,31 I.T /km² 3,3 hab./km² 0,79 I.P /km² 

Santana 0,15 I.T /km² 3,7 hab./km² 0,87 I.P /km² 

Bonsucesso 0,27 I.T /km² 3,2 hab./km² 0,97 I.P./km² 

Vila Bela 0,29 I.T /km² 3,8 hab./km² 0,97 I.P /km² 

São Cristóvão 0,24 I.T /km² 4,1 hab./km² 1,12 I.P /km² 

Santa Cruz 0,18 I.T /km² 3,8 hab./km² 1,3 I.P /km² 

Centro 0,01 I.T./km² 3,3 hab./km² 2,07 I.P./km² 

Quadro 6: Densidade de imóveis e densidade demográfica. 

Fonte: Concidade, 2016/IBGE 2011. 

Elaboração: Costa, C., 2016. 

Após este procedimento elaborou-se o grau de adensamento urbano para os 

bairros onde estavam os pontos de coletas dos dados. Foram feitas de duas formas, 

primeiramente analisou-se as variáveis dando um valor simbólico para cada, assim se 

determinou que os imóveis territoriais (solo exposto/ou lotes vagos sem construção 

civil) o valor de 1, para a densidade demográfica o valor 2 e para os imóveis prediais o 

valor 3.  

Os valores selecionados para cada variável levaram em consideração que a 

intensificação do uso do solo urbano está mais evidente, onde existe mais imóveis 

prediais. A segunda forma levou-se em consideração apenas a densidade demográfica e 

os imóveis prediais, partindo do princípio que estas variáveis são principais para se 

definir o adensamento urbano, os quais podem influenciar no clima local e estão 

representadas no quadro 7.  
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Bairros  Adensamento 

urbano (1° forma)  

Adensamento 

urbano (2° forma)  

Jardim das Américas 0,48 U/km² 0,48 U/km² 

Alto da XV 0,91 U/km² 0,99 U/km² 

Vila Carli 1,01 U/km² 1,06 U/km² 

Industrial  1,13 U/km² 1,19 U/km² 

Boqueirão 1,33 U/km² 1,41 U/km² 

Morro Alto 1,55 U/km² 1,63 U/km² 

Bonsucesso 1,60 U/km² 1,71 U/km² 

Santana 1,69 U/km² 1,81 U/km² 

Vila Bela 1,80 U/km² 1,91 U/km² 

Santa Cruz 1,95 U/km² 2,11 U/km² 

São Cristóvão 1,97 U/km² 2,13 U/km² 

Centro 2,14 U/km² 2,48 U/km² 

Imóvel Moro Alto * * 

*Não havia disponibilização dos dados  

Quadro 7: Grau de adensamento urbano. 

Fonte; Concidade, 2016/IBGE 2011. 

Elaboração: Costa, C., 2016 

Foram utilizados para relacionar com as temperaturas a classificação que 

resultou dos dados utilizados pela autora. Ainda que aja uma pequena discrepância da 

classificação utilizada por Gomes (2013), levando-se em consideração que a 

diferenciação de métodos utilizados podem causar divergências. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Relação da temperatura com a altitude  

No dia 30 de Janeiro é possível observar na figura 18 que as temperaturas 

máximas encontraram-se nos pontos de menor altitude. Mas cabe destacar que o ponto 

localizado no bairro Jardim das Américas com a menor altitude, não é o ponto com a 

maior temperatura máxima.  

 

Figura 18: Gráfico de variabilidade das temperaturas máximas e mínimas para o dia 30 de 

Janeiro de 2016. 

Com analise da Figura 18, ainda que o fator altitude prepondere na maioria dos 

pontos, a cobertura do solo também tem relevância principalmente no bairro Jardim das 

Américas. A impermeabilização do solo neste bairro é de menor intensidade, e ainda o 

mesmo localiza se próximo a um curso de água que auxilia na amenização das 

temperaturas conforme pode ser observado na Figura 19. 

 
Figura 19: Bairro Jardim das Américas área de instalação do ponto de monitoramento. 

Outros dois pontos localizados nos bairros São Cristóvão e Alto da XV 

diferenciaram dos demais, pois o ponto do Bairro São Cristóvão com 1075 m de altitude 
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permanece com temperaturas menores em relação ao ponto do Alto da XV, com altitude 

de 1101 m (Figura 18). A diferença entre estes pontos resultou do tipo de cobertura do 

solo. O ponto no bairro São Cristóvão encontrava-se em um fundo de vale e próximo à 

uma área militar com vegetação densa, com vastas áreas de gramínea e árvores de 

grande porte (Figura 20 a). Já o ponto localizado no bairro Alto da XV, não possui 

vegetação próxima e ocorre a impermeabilização do solo com asfalto, casas e calçadas 

(Figura 20 b). 

(a) Ponto localizado no bairro São Cristóvão (b) Ponto localizado no bairro Alto da XV 

  

Figura 20: Pontos de monitoramento nos bairros São Cristóvão e Alto da XV 

A partir dos dados coletados e analisados do verão, observou-se que as maiores 

temperaturas máximas estão localizadas nos pontos de menores altitudes e as menores 

temperaturas máximas nos pontos de maior altitude, as temperaturas mínimas quando 

não homogeneizadas pela precipitação que esteve presente na maioria dos dias do verão 

para esta pesquisa, seguem o mesmo padrão das máximas nos pontos de menor 

altitudes, elas são maiores e nos pontos de maior altitude são menores.    

Além da influência da altitude bastante evidente, o tipo de cobertura do solo que 

também têm um papel importante no controle das temperaturas, o que pode ser 

observado em alguns pontos destacados. Para o outono o dia 06 de abril (Figura 21), 

representativo desta estação as temperaturas estiveram bem elevadas, chegando próximo 

aos 36°C. A influência da altitude se faz presente, ainda que os pontos destacados na 

estação anterior continuam sobre influência do tipo de cobertura do solo.  
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Figura 21: Gráfico de variabilidade das temperaturas máximas e mínimas para o dia 06 de Abril 

de 2016. 

Observou-se que no ponto Jardim da Américas a amplitude térmica (noite/dia), 

se demonstra maior que nos outros. O ponto localizado na Vila Carli também obtém 

este mesmo comportamento. Não segue a temperatura máxima e sim ao contrário, sua 

temperatura mínima acaba diminuindo em relação aos outros pontos.  Esta diferenciação 

em relação ao verão resulta do uso e ocupação do solo/ cobertura do solo, mas também 

de outro fator importante, que são os ventos locais chamados catabáticos, o qual 

também ocorre no verão, mas com menos intensidade. 

 

Figura 22: Ponto de monitoramento no bairro Vila Carli. 

De acordo com Borsato (2016), os ventos locais surgem com mais evidência nos 

dias em que ventos regionais de grande escala estão mais fracos, e também há baixa 

nebulosidade. Como a irradiação é constante, durante o período noturno a superfície 

irradia a energia, resfriando a camada de ar próxima da superfície, pois o ar fica mais 

denso pelo resfriamento e produz o escoamento catabático. O ar desce então nas 
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encostas e acumulam-se no fundo dos vales. Estas correntes são conhecidas ou 

denominadas de brisa de montanha. 

O outono, em relação ao verão por ser uma estação de transição entre duas 

estações bem definidas em termos de temperatura, a mesma não obtém um padrão 

específico. O primeiro mês permanece parecido com o verão, o segundo destaca-se por 

apresentar amplitudes maiores, e o terceiro mês temperaturas menores com proximidade 

com o inverno. Para o inverno foi selecionado o dia 24 de julho como representativo. 

Nesse dia as temperaturas máximas permanecem nos pontos de menor altitude (Figura 

23), também constata-se as maiores amplitudes térmicas. Destaca-se que a influência do 

tipo de cobertura do solo nos pontos localizados nos bairros Jardim da América, São 

Cristóvão e Alto da XV, as quais já ocorriam no verão e outono, continuam no inverno. 

As temperaturas mínimas abaixo de 10°C, típicas do inverno de Guarapuava estão 

evidentes no mês de julho e variam de acordo com a altitude.  

Assim as menores altitudes possuem maiores temperaturas máximas, mas 

também as menores temperaturas mínimas em função dos ventos catabáticos (Brisa de 

montanha).  

 
Figura 23: Gráfico de variabilidade espacial das temperaturas máximas e mínimas para o dia 

24de Julho. 

O inverno em Guarapuava referente ao período da pesquisa caracteriza-se por 

maiores amplitudes térmicas, influenciadas pelo principalmente pela altitude, mas em 

alguns pontos devido ao tipo uso e ocupação do solo e cobertura do mesmo. E ainda a 

atuação marcante dos ventos catabáticos ou brisas de montanhas. Estes ventos ocorrem 

na cidade devido as diferenciações de altitude ao longo da malha urbana, quando o 

ponto mais alto estava localizado a 1.142 metros de altitude e o ponto com menor 

altitude localizava-se a 1.023 metros. 
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A primavera é uma estação de transição do inverno para o verão. No mês de 

outubro no dia 15 Figura 24 as temperaturas máximas ficaram entre 20°C e 26 °C. 

Neste mês os pontos de maior altitude concentram as temperaturas mais baixas e os 

pontos de menor altitude as temperaturas mais altas, mas a amplitude térmica já não está 

tão presente quanto na estação anterior. Dessa forma, a altitude teve maior influência 

sobre as temperaturas. 

 

Figura 24: Gráfico de variabilidade espacial das temperaturas máximas e mínimas para o dia 15 

de Outubro.  

A primavera última estação desta analise percebeu-se que as características da 

mesma são menos marcantes, assim como o outono no início semelhantes com o 

inverno e conforme a temperatura vai aumentando, começa a apresentar características 

parecidas com o verão, com menores amplitudes térmicas.  

5.2. Análises dos dados de temperatura na relação intra-urbano a partir de transectos 

Noroeste-Sudeste e Sudoeste-Nordeste.  

No mês de janeiro no transecto Noroeste-Sudeste (Figura 25) foi possível 

observar que os bairros estão mais aquecidos que o centro. Isto se deve ao fator altitude 

com foi discutido no item anterior, mas também ao tipo de cobertura do solo, levando 

em consideração principalmente que um dos pontos de coleta dos dados localizado no 

centro (centro 2 Figura 26) está próximo a corpos hídricos e também a praças com 

vegetação. Estes fatores se sobressaem deixando o segundo ponto central com 

temperaturas mais amenas. 
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Figura 25: Gráfico da temperatura máxima e mínima  do transecto Noroeste-Sudeste para o dia 

30de Janeiro de 2016. 

 
Figura 26: Localização do segundo ponto de monitoramento na área central da cidade. 

No transecto Sudoeste-Nordeste no dia 30 de janeiro, o qual passa somente em 

um dos pontos localizados na área central da cidade, não tão próximo de corpos hídricos 

e das praças arborizadas, apresenta as temperaturas máximas menores nos bairros mais 

distantes do Centro. Mas também neste transecto o centro não apresenta as maiores 

temperaturas. Estas ficam condicionadas aos bairros Vila Bela e Morro Alto, estes 

bairros estão em diferentes altitudes assim suas temperaturas altas são explicadas pelo 

tipo de cobertura do solo principalmente no bairro vila bela mas também pela altitude 

(Figura 27). 
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Figura 27: Gráfico da temperatura máxima e mínima  do transecto Sudoeste-Nordeste  para o dia 

30 de Janeiro de 2016. 

A partir das análises dos dados, observou-se que os pontos localizados no centro 

não apresentam as maiores temperaturas, o que demonstra que durante o período do 

verão os bairros periféricos estão mais aquecidos com exceção do bairro Imóveis Morro 

alto, este devido sua altitude permanece com temperaturas mais amenas.  

Para o outono (dia 06 de abril Figura 28) no transecto Noroeste-Sudeste, o bairro 

Industrial apresenta temperaturas máximas de 32°C, o bairro Vila Carli um pouco mais 

aquecido próximo aos 34°C, resultante da altitude menor no bairro e maior cobertura do 

solo por superfícies construídas. Já, com a aproximação da área central as temperaturas 

começam a baixar, mas centro 1 com maior área de impermeabilização e menor altitude 

obteve as temperaturas mais altas que do ponto 2 localizado também no centro. 

 

Figura 28: Gráfico da temperatura máxima e mínima  do transecto Noroeste-Sudeste para o dia 

06 de Abril de 2016. 

Conforme a direção do transecto como foi observado na Figura 28 a temperatura 

voltam a subir, devido que o próximo ponto estava em bairro com altitude de 1.116 

metros e ficava em um local com um intenso fluxo de pessoas e carros no pátio da 
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Universidade (UNICENTRO) por mais que tivesse um pouco de vegetação e com 

proximidade de um corpo hídrico uso intenso do local por atividades antrópicas, faz 

com que as temperaturas se elevem Figura 29. 

 
Figura 29: Localização do primeiro ponto de monitoramento no bairro Santa Cruz 

No transecto Sudoeste-Nordeste (Figura 30) para o mesmo dia do mês de abril, 

as temperaturas máximas entre os bairros Boqueirão, Vila Bela e o Centro pouco 

variam. Já os bairros ao nordeste da cidade, apresentam temperaturas máximas menores 

em virtude da influência da altitude, o bairro São Cristóvão devido à localização do 

ponto como já foi observado nas análises anteriores tem temperaturas mais amenas. As 

temperaturas mínimas têm maior amplitude térmica no ponto localizado no Bairro 

Boqueirão resultante da altitude, já o centro não tem a menor temperatura, assim como 

nas análises anteriores.  

 

Figura 30: Gráfico da temperatura máxima e mínima  do transecto Sudoeste-Nordeste para o dia 

06 de Abril de 2016. 

Houve uma pequena mudança em relação aos dias selecionados para o verão, 

neste período há uma influência ainda que pequena do tipo de cobertura do solo no 
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centro da cidade, deixando as temperaturas um pouco mais aquecidas. No inverno o 

transecto Noroeste-Sudeste (Figura 31) apresentou as temperaturas máximas do dia 24 

de julho nos bairros Vila Carli e Bonsucesso, os mesmos estão mais próximos do centro 

em relação ao bairro Industrial e em altitude menor. Ainda que os pontos localizados no 

centro persistam com as menores temperaturas nesse transecto, no bairro Santa Cruz o 

próximo ponto sentido ao sudeste, a temperatura volta a aumentar em função de que o 

mesmo estava monitorando os dados em um local com alto fluxo de pessoas e veículos 

com já observado na análise anterior desse transecto.  

Observou- se que a maior amplitude térmica aconteceu no bairro Vila Carli, em 

relação ao número de imóveis prediais este bairro possui um número inferior ao centro, 

assim a amplitude térmica resulta da altitude. 

 

Figura 31: Gráfico da Temperatura Máxima e Mínima  do transecto Noroeste-Sudeste para o dia 

24 de julho de 2016. 

No dia 24 de julho no transecto Sudoeste-Nordeste (Figura 32) notou-se que os 

bairros Boqueirão e Vila Bela estão mais aquecidos que o Centro, mas com pouco 

diferença, já as temperaturas mínimas tiveram uma maior variação conforme a altitude 

dos bairros. Neste transecto a maior amplitude térmica aconteceu no bairro Boqueirão, 

decorrente dos ventos catabáticos que são mais intensos no inverno por influência da 

altitude.   

O Centro destacou-se por sua temperatura mínima a qual está mais alta, em 

comparação aos bairros ao seu redor, assim conclui-se que esta resulta do tipo de 

cobertura do solo no local. A temperatura mínima do bairro São Cristóvão decorre da 

localização do ponto já mencionada em analises anteriores.  
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Figura 32: Gráfico da temperatura máxima e mínima  do transecto Sudoeste-Nordeste  para o dia 

24 de Julho de 2016 

No inverno, a partir das figuras analisadas foi possível perceber que o centro não 

possui as maiores temperaturas, mas sim os bairros periféricos. As temperaturas 

mínimas do inverno variam entre os bairros, com uma maior amplitude térmica que o 

centro principalmente por influência da variação da altitude. 

No transecto Noroeste-Sudeste as temperaturas no dia 15 de outubro não se 

diferenciaram das outras estações do ano (Figura 33), pois os bairros permanecem mais 

aquecidos que o Centro, com exceção do segundo ponto localizado no bairro Santa 

Cruz, o qual é influenciado pela cobertura do solo próximo ao ponto com vegetação 

rasteira e arbórea Figura 34. 

 

Figura 33: Gráfico da temperatura máxima e mínima  do transecto Noroeste-Sudeste para o dia 

15 de Outubro de 2016. 
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Figura 34:Localização do segundo ponto no bairro Santa Cruz. 

Ainda no dia 15 de outubro no transecto Sudoeste-Nordeste (Figura 35), 

conforme se aproxima do centro as temperaturas máximas diminuem e assim 

continuamente para o Nordeste da cidade. As temperaturas mínimas se apresentam com 

pouca variação, o ponto localizado no bairro Vila Bela obtém a menor amplitude 

térmica entre os pontos desse transecto. 

 

Figura 35: Gráfico da temperatura máxima e mínima  do transecto Sudoeste-Nordeste para o dia 

15 de Outubro de 2016. 

A primavera se configura em uma estação de transição entre o inverno e o verão, 

assim apresentam características não tão marcantes quanto essas outras estações. A 

partir das figuras selecionadas para a representatividade desta estação, notou-se que nos 

dois transectos o centro da cidade não se destaca com as maiores temperaturas, o que é 

normalmente esperado em uma análise de clima urbano, isto acontece principalmente 

pelo fator climático altitude. 
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5.3 Análise dos dados de temperatura máxima utilizando a técnica da interpolação. 

Para o mês de dezembro percebeu-se que as temperaturas mais altas 

concentraram-se nos pontos com altitudes menores, ao Sudoeste e Noroeste da cidade, 

assim está evidente a influência da altitude nas temperaturas conforme a Figura 36. O 

ponto que apresentou a menor temperatura neste mês foi o 9 o qual já se destacava nas 

análises realizadas, relacionando as temperaturas com a altitude. Sendo assim, este 

ponto tem forte influência da cobertura do solo no local, pois o mesmo estava em um 

fundo de vale próximo a vegetação rasteira e arbustiva e ainda de um corpo hídrico.  

É necessário salientar que, neste mês vários pontos não estavam monitorando os 

dados como é o caso do ponto 1, 5,7, 11 e 13. Dessa forma, consideramos que a 

localização do ponto que obteve as menores temperaturas e não o bairro 

 

Figura 36:Média da temperatura máxima mensal para o mês de Dezembro de 2015. 

No mês de janeiro as temperaturas máximas estão mais altas em relação ao mês 

anterior, espacializando ainda mais pela cidade, continuam mais expressivas no 

Sudoeste e Noroeste as quais resultam da influência da altitude, (Figura 37). O ponto 10 

localizado no Alto da XV, se destaca por temperaturas altas. Este ponto quando 

analisado graficamente (dia a dia) já se destacava em relação aos outros, por apresentar 

temperaturas mais altas, esta relação se dá devido ao uso do solo nesse local.  
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Figura 37: Média da temperatura máxima mensal para o mês de Janeiro de 2016. 

O mês fevereiro pouco se diferenciou do mês anterior as temperaturas maiores 

continuaram nos mesmos quadrantes da cidade indicando os mesmos fatores de 

influência, os pontos 9 e 10 novamente se destacam em virtude do tipo de cobertura do 

solo no local, onde estão instalados o pode ser observado na Figura 38.  

 

Figura 38: Média da temperatura máxima mensal para o mês de Fevereiro de 2016. 

Portanto, no verão predominaram as maiores temperaturas máximas no Sudoeste 

e Noroeste da cidade. A partir desta constatação percebeu-se que estas maiores 
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temperaturas na média mensal são influenciadas pelas altitudes, cabendo destaque a 

alguns pontos que sobressaem influenciados do tipo de cobertura do solo urbano. 

No mês de março as temperaturas máximas estavam mais homogêneas em 

relação aos meses anteriores, mas continuam mais intensas ao Sudoeste e Noroeste, 

ainda que demostraram-se altas em parte do Sudeste também. Com pouca diferença em 

relação ponto a ponto. Devido a este aspecto somente o leste da cidade se sobressai com 

temperaturas mais amenas devido estar nas maiores cota altimétricas.  

As menores temperaturas máximas nos pontos 2 e 9 são resultados da 

localização dos pontos em relação a cobertura do solo local. O ponto 2 situado no centro 

da cidade, próximo à um corpo hídrico mantém as temperaturas mais amenas resultante 

da altitude e cobertura do solo. E o 9, está localizado em um fundo de vale o qual já 

apresenta essa diferenciação nas temperaturas nos meses e analises anteriores.  

 

Figura 39: Média da temperatura máxima mensal para o mês de Março de 2016. 

No mês seguinte abril, observou-se o mesmo padrão dos meses anteriores, mas 

com menos intensidade no quadrante Sudeste da malha urbana, a altitude desse 

quadrante auxiliou na amenização das temperaturas. As menores máximas estão no 

centro da cidade e no ponto 9, influenciadas pela altitude e também pela cobertura do 

solo.  
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Figura 40: Média da temperatura máxima mensal para o mês de Abril de 2016. 

Já em maio, as temperaturas máximas ocorreram com mais preponderância ao 

Noroeste da cidade, entretanto notou-se que com a proximidade do inverno as 

temperaturas estão mais baixas que nos meses anteriores como ser visto na Figura 41. 

As menores máximas além da parte central também ao Nordeste em pontos com cotas 

altimétricas maiores que o restante da cidade, e o ponto 15 ao Sudeste da cidade. Assim 

a diferenciação nas temperaturas resultam, além da altitude da influência tipo de 

cobertura do solo que obteve um influência marcante neste mês. 

 
Figura 41: Média da temperatura máxima mensal para o Maio de 2016. 
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As temperaturas máximas no outono não se diferenciaram muito do verão 

predominando nos quadrantes Noroeste e Sudoeste da cidade. Nos primeiros meses 

estão mais intensas, e no último mês em decorrência da proximidade com o inverno 

mais amenas. Mas ainda essas maiores temperaturas resultaram da influência da altitude 

que preponderou sobre o tipo de uso e ocupação do solo/ cobertura do solo. No inverno 

as temperaturas máximas se tornaram mais homogêneas em toda a cidade. No mês de 

junho somente o Nordeste se destaca com temperaturas menores, ressaltando que o 

ponto 7 localizado nesse quadrante da cidade obtém a menor altitude em decorrência 

disto menores temperaturas.  

Na parte central um dos pontos apresentou problemas com o monitoramento, 

assim somente o ponto 2 foi apresentado nesta análise, este juntamente com os pontos 3 

e 4 tiveram as maiores temperaturas, sendo assim a altitude se demostra atuante, o ponto 

central estava em cotas altimétricas maiores, especificamente neste mês observou-se 

que houve uma pequena influência da densidade urbana no local conforme a Figura 42.   

 

Figura 42: Média da temperatura máxima mensal para o mês de Junho de 2016. 

No mês de julho as temperaturas máximas permaneceram nos mesmos 

quadrantes que as estações já analisadas (verão e outono), ou seja, estão ao Sudoeste e 

Noroeste da cidade com mais intensidade (Figura 43). Além do fator climático altitude 

ter influenciando as temperaturas, também o tipo de cobertura do solo. O ponto 10 

localizado ao sul o bairro Alto da XV se destaca por temperaturas altas devido a sua 
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localização, o qual indica que a falta de vegetação próxima e de corpos hídricos, faz 

com a principal influência seja o tipo de cobertura do solo.  

 

Figura 43: Média da temperatura máxima mensal para o mês de Julho de 2016. 

Em agosto o último mês do inverno as temperaturas pouco se diferenciaram dos 

meses anteriores, assim a altitude preponderou com maior influência, mas o ponto 10 se 

destacou, devido a sua localização no qual se diferencia o tipo de uso e ocupação do 

solo/cobertura do solo, como isso já acontecia nos meses anteriores, Figura 44. 

 
Figura 44: Média da temperatura máxima mensal para o mês de Agosto de 2016. 
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No inverno observou-se que as maiores temperaturas máximas 

predominantemente estão ao Sudoeste e Noroeste, assim como nas outras estações do 

ano, alguns pontos se destacam em relação as características físicas do local (cobertura 

do solo) onde o ponto está localizado, mas a altitude se sobressai na maioria nos pontos 

espacializados na malha urbana. 

No mês de setembro as temperaturas estavam mais amenas, como pode ser 

observado na Figura 45 ainda com características parecidas com o inverno. Os pontos 

de maior altitude 7 e 11, obtiveram as menores temperaturas, devido a influência da 

altitude. O ponto 2, situado na parte central da cidade também destacou-se por 

apresentar temperaturas mais amenas, devido ao tipo de cobertura do solo urbano e 

também a altitude do mesmo. 

 

Figura 45: Média da temperatura máxima mensal para o mês de Setembro de 2016. 

Em outubro as temperaturas começaram a se elevar em relação ao mês anterior, 

observou-se (Figura 46) que uma parte do sudeste da cidade também apresenta 

temperaturas mais altas. Novamente pode ser notado a influência da altitude, e nos 

pontos já destacados anteriormente (9 e 10) o tipo de cobertura do solo no local. 
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Figura 46: Média da temperatura máxima mensal para o mês de Outubro de 2016. 

No último mês da primavera considerado nesta pesquisa novembro, as 

temperaturas máximas estava mais elevadas em decorrência da proximidade com o 

verão, e se sobressaíram nos pontos de menor altitude. Assim percebeu-se que este fator 

se demostrou determinante, assim como nos meses anteriores, (Figura 47).  

 
Figura 47: Média da temperatura máxima mensal para o mês de Novembro de 2016. 
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A última estação analisada demostra que as temperaturas máximas 

preponderaram nos quadrante Sudoeste e Noroeste da cidade. Sendo assim percebeu-se 

que a altitude obtêm maior influência nessas temperaturas. Ainda que alguns pontos 

demostraram que o tipo de cobertura do solo também influenciou.  

5.4 Análise dos dados de temperatura mínima utilizando a técnica da interpolação 

Na análise das temperaturas mínimas para o verão, primeiramente cada mês foi 

analisado separadamente. Sendo assim, no primeiro mês dezembro as temperaturas 

estavam bastante homogêneas, com pouca variação entre os pontos de coleta dos dados 

conforme pode observado na Figura 48. Neste mês houve um grande volume de 

precipitação, chovendo quase todos os dias e ainda alguns pontos de monitoramento 

apresentaram problemas como já foi descrito nas discussões anteriores. Devido a isto, 

estes pontos foram retirados na interpolação.   

Assim, observou-se que as menores temperaturas mínimas estão espacializadas 

pela malha urbana, em diferentes cotas altimétricas, neste caso a precipitação 

pluviométrica auxiliou na homogeneização das temperaturas influenciando mais que a 

altitude, com exceção do ponto 9 e 14 os quais apresentaram temperaturas mais altas 

indicando uma leve influência da altitude.  

 

Figura 48: Média da temperatura mínima mensal para o mês de Dezembro de 2015. 

As menores temperaturas mínimas se destacaram nos pontos 1,5 e 11 no mês de 

janeiro. O ponto 1 (localizado na área central da cidade), o qual não possui vegetação 

próxima nem corpos hídricos e obtém uma altitude de 1.086 metros de altitude, sua 
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temperatura esteve sobre influência da altitude e tipo de cobertura do urbano juntamente 

com o ponto 5, que ficava em uma área periférica com altitude próxima de 1.082 

metros, mas também não possui vegetação e corpos hídricos próximos.   

Ainda que o bairro Industrial e a área central possuam diferentes taxas de 

impermeabilização do solo, é necessário frisar que o ponto localizado no bairro 

Industrial obteve as menores mínimas. Vale lembrar que determinado evento não ocorre 

necessariamente no bairro todo, pois seriam necessários outros pontos pelo bairro para 

uma possível afirmação.  Já o ponto 11, notou-se que as temperaturas resultaram da sua 

altitude, Figura 49.  

 

Figura 49: Média da temperatura mínima mensal para o mês de Janeiro de 2016. 

No mês de fevereiro, também com precipitação pluviométrica quase todos os 

dias, verificou-se que os pontos 1, 9 e 11 se destacaram com as menores mínimas, o 

ponto 1 e 11 novamente em virtude dos aspectos mencionados no mês anterior (altitude 

e cobertura do solo), o ponto 9 localizado no bairro São Cristóvão próximo a um fundo 

de vale com altitude de 1.075 metros, também está sobre influência do tipo de cobertura 

do solo no local, Figura 50. 
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Figura 50: Média da temperatura mínima mensal para o mês de Fevereiro de 2016. 

A temperaturas mínimas no verão predominaram a área central, e 1 dos pontos 

no Noroeste da cidade, o que indicou que nas mínimas o tipo de cobertura do solo 

influenciou, pois as menores temperaturas não estão somente nos pontos de maior 

altitude.  

No mês de março as temperaturas mínimas podem ser observadas na Figura 51 

ao Nordeste da cidade, onde o ponto 7 se destaca por ter a maior altitude em relação ao 

outros pontos da malha urbana. O ponto 9 destaca-se em função do tipo de cobertura de 

solo. 

 

Figura 51: Média da temperatura mínima mensal para o mês de Março de 2016. 
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No mês de abril ao extremo do Nordeste no ponto 7, o qual obtinha a maior 

altitude entre os pontos de coleta dos dados, mas não apresenta a menor temperatura. 

Isso indica que não é somente a altitude que influenciou, mas também o tipo de 

cobertura do solo neste mês.  

As temperaturas mínimas do mês de abril se diferem das temperaturas do mês de 

março, também se espacializaram para o Sudoeste e Sudeste da cidade.  Os pontos de 

coleta 11 e 13 apresentaram problemas, em virtude disso não foram utilizados na 

interpolação dos dados. Novamente as menores temperatura mínimas não estão nos 

pontos de maior altitude, o que indica que o tipo de cobertura do solo se faz mais 

marcante nestas temperaturas, Figura 52. 

 

Figura 52: Média da temperatura mínima mensal para o mês de Abril de 2016. 

No mês de maio os pontos 1 e 7 e 13, também apresentaram problemas os quais 

também foram retirados da análise. As menores temperaturas mínimas podem ser 

observadas nos pontos 9, 11 e 14, neste caso somente o ponto 11 tem altitude acima de 

1.100 metros.  

Dessa forma observou-se que o tipo cobertura do solo influenciou as temperatura 

dos outros pontos. Destaca-se que o ponto 9 em todos os meses demonstram 

temperaturas menores, em virtude de sua localização próximo à vegetação e também a 

um corpo hídrico em um fundo de vale como pode observado na Figura 53. 
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Figura 53: Média da temperatura mínima mensal para o mês de Maio de 2016. 

No mês outono observou-se que as menores temperaturas estão no Nordeste e 

Sudeste da cidade, estes quadrantes possuem os pontos com maior altitude, ainda que 

que nas temperaturas mínimas a influência do tipo da cobertura do solo esteve bastante 

evidente.  

O inverno de Guarapuava apresenta temperaturas mínimas baixas, muitas vezes 

negativas abaixo de 0° C. No mês de junho as menores temperaturas podem ser 

observadas ao Sudoeste e Sudeste e Nordeste da cidade, na área central, as temperaturas 

aumentam, Figura 54. O ponto 14 e também o ponto 16, que estão localizados à 

Sudoeste com altitude de 1.074 e 1.023 metros respectivamente tem influência da 

altitude, mas por consequência do tipo de cobertura do solo, pois outros pontos com 

altitudes próximas apresentam temperaturas mais altas. 

O ponto 9 no bairro São Cristóvão novamente se destaca com temperaturas 

baixas em relação aos outros pontos, em virtude da localização do ponto. 
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Figura 54: Média da temperatura mínima mensal para o mês de junho de 2016. 

Em julho como já foi explicitado a os ventos catabáticos influenciam com mais 

intensidade nas temperaturas, como pode ser observado na Figura 55, onde as menores 

temperaturas estão em pontos com menor altitude, assim o efeito orográfico interfere 

nas temperaturas mínimas e tipo cobertura do solo. 

 

Figura 55: Média da temperatura mínima mensal para o mês de Julho de 2016. 
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No mês de agosto as temperaturas mínimas ainda continuam baixas e se 

apresentam nos mesmos quadrantes dos meses anteriores sobre influência dos ventos 

catabáticos e do tipo de cobertura do solo. A interferência da altitude é de menor 

relevância, mas sim destaque para o efeito orográfico, assim como nos demais meses já 

analisados, Figura 56. 

 

Figura 56: Média da temperatura mínima mensal para o mês de Agosto de 2016. 

Para o inverno foi possível observar que as menores temperatura mínimas 

permanecem, nos mesmos quadrantes das demais estações do ano já discutidas. A 

influência principalmente dos ventos catabáticos e do tipo de uso e ocupação do solo 

que determinam essas temperaturas.  

No mês de setembro primeiro mês da primavera, as temperaturas mínimas se 

apresentaram bastante espacializadas por toda a cidade, apenas no ponto 7 com maior 

altitude obtém temperaturas mais altas em virtude ainda de características do inverno, 

com os ventos catabáticos mais intensos. Assim as menores temperaturas não ficam 

necessariamente nos pontos de maior altitude. 
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Figura 57: Média da temperatura mínima mensal para o mês de Setembro de 2016. 

 No mês seguintes as temperaturas começam a ficar mais altas. Em outubro, as 

menores temperaturas estão no ponto 9, 11 e 14, dessa forma percebe se que as menores 

temperaturas estão em pontos distintos de diferentes altitudes, o que nos permite 

observar a influência altitude mas também do tipo de cobertura do solo, (Figura 58). 

 

Figura 58: Média da temperatura mínima mensal para o mês de Outubro de 2016. 

Em novembro as menores temperaturas mínimas estavam nos mesmos pontos 

que em outubro, mas agora um pouco mais aquecidas, devido à proximidade com o 

verão.  
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Figura 59: Média da temperatura mínima mensal para o mês de Novembro de 2016. 

Com exceção do mês de setembro, os outros dois meses confirmam que as 

menores temperaturas estão no Nordeste e Sudeste da cidade. Vale ressaltar que o mês 

de setembro transição do inverno para a primavera, ainda apresentou temperaturas 

bastante baixas. As temperaturas tiveram influência dos ventos catabáticos devido a 

ondulação do relevo, do tipo de cobertura do solo, e menos evidente da altitude.  

5.5 Variabilidade da precipitação mensal através de interpolação 

No mês de dezembro de 2015 a precipitação pluviométrica superou a média 

mensal histórica que é de 190 mm (Figura 60). Todos os pontos de coleta apresentaram 

mais de 250 mm. Neste mês percebeu-se que os maiores valores de chuva estão 

concentrado Leste, mas que existe uma tendência geral de aumento de Sudoeste para 

Nordeste (Figura 60). Contudo, observou-se claramente que do o aumento da chuva está 

relacionado com a altitude, pois na área localizada a Sudeste, Leste e Nordeste da 

cidade se encontram os pontos de maior altitude dentro do perímetro urbano.  
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Figura 60: Total da precipitação mensal Dezembro de 2015. 

Em janeiro a quantidade de chuva foi menor em relação ao mês anterior e esteve 

dentro da média para este mês, que é de 205 mm. Os pontos apresentaram uma variação 

entre 200 e 242 mm. Entretanto, observou-se que as chuvas ficam nas concentradas nos 

setores Noroeste e Sudoeste da cidade (Figura 61). Essa situação evidencia que em 

meses com valores de precipitação mais amenos, a dinâmica intraurbana se diferencia e 

as chuvas ocorrem em áreas com altitudes menores menos densidade urbana. Esse 

processo pode ser explicado pela maior ocorrência de chuvas frontais, pois a incursão da 

mPa ocorre justamente pela setor Sudoeste da cidade. 
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Figura 61: Total da precipitação mensal Janeiro de 2016. 

No mês de fevereiro a quantidade de chuva superou a média de 169 mm que é o 

esperado. O ponto 9, com o maior quantidade pluviométrica, chegou a 378mm (quase o 

dobro da média). Novamente chove mais a Nordeste e Noroeste da área urbana (Figura 

62). Essa situação é semelhante ao mês de dezembro de 2015, em que as chuvas foram 

acima da média, ou seja, agora preponderam chuvas convectivas em terrenos mais 

elevados e com maior densidade populacional. 

 

Figura 62: Total da precipitação mensal Fevereiro de 2016. 
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Em uma análise sazonal no verão dois meses se destacam com volumes acima da 

média, estes meses são dezembro e fevereiro, ressaltamos que nesse período as chuvas 

estão ao Noroeste e Nordeste e um pouco ao Sudeste da cidade, ou seja, nas maiores 

altitudes dentre os pontos de coletas. O mês de janeiro se diferencia dos demais meses, 

pois apresenta menor volume de chuva nos pontos de menor altitude. Esta diferenciação 

é explicada pelas chuvas locais convectivas, típicas de verão, que ficaram condicionadas 

à Sudeste, Nordeste e Noroeste da cidade.  Em contrapartida, quando as chuvas resultam 

de sistemas frontais, impulsionados por massas de ares, se restringem a Sudoeste e 

Noroeste, com chuvas mas moderadas (dentro da média).  

Em março, a precipitação diminui novamente conforme pode ser observado na 

Figura 63 e o ponto com maior volume chega somente a 165 mm de chuva, localizado 

no Alto da XV. A diferença entre o ponto com maior e com o menor volume de chuva é 

de 79 mm. A média mensal para o mês de março é de 143 mm, destacando novamente a 

parte Nordeste da cidade, onde estão os pontos com cotas altimétricas maiores. Esse 

mês foi atípico, pois a precipitação esteve dentro da média e seria de se esperar que 

chovesse mais a Sudoeste, contudo, houve um pequeno aumento da precipitação no 

ponto 8 a Noroeste e no restante da cidade a distribuição foi relativamente homogênea. 

Entretanto, percebe-se que nesse ponto a chuva foi acima da média da cidade, 

evidenciado chuvas mais intensas causadas também pelo efeito orográfico. 

 

Figura 63: Total da precipitação mensal Março de 2016 



  
 

76 
 

No mês de abril a precipitação diminui ainda mais em relação ao mês anterior, o 

ponto com maior volume acumulado durante o mês, chega apenas em 150,8 mm ao 

Noroeste e o ponto com menor volume a 82 mm ao Nordeste (Figura 64). Devido as 

diferenças serem menores entre os pontos de coleta, neste mês a chuva ficou bem 

homogênea, espacializada por toda a área urbana. Ressaltando que a média para este 

mês é de 147 mm.  

 

Figura 64: Total da precipitação mensal de Abril de 2016. 

Esse mês é o início do outono austral e, portanto, os valores de precipitação 

tendem a diminuir e ter uma distribuição espacial mais homogênea. Nesse período as 

chuvas frontais preponderam e apesar da relativa homogeneidade, as áreas mais 

chuvosas estão a Sudoeste. 

No mês de maio a precipitação aumentou em relação ao mês anterior, sendo que, 

agora o ponto com maior volume chega a 192,6mm ao Noroeste e de menor volume 

153, 6 ao Sudeste. Mas há pouca variação para este mês, pois a média mensal é de 161 

mm, sendo assim o volume esperado para o mês não se distanciou muito da média 

(Figura 65). O processo volta a se repetir, só que agora, apesar de uma certe 

homogeneidade na distribuição, como a quantidade de chuva aumentou, o relevo passa a 

influenciar de forma mais sistemática e a região Leste e Nordeste é que apresenta 

maiores quantidades de chuva. 
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Figura 65: Total da precipitação mensal Maio de 2016. 

Dessa forma, no outono preponderam as chuvas nos quadrantes Nordeste e 

Sudoeste da cidade, ainda que nesta estação a variação espacial não seja tão marcante, 

as chuvas convectivas ainda acontecem, principalmente no primeiro mês.   

A média histórica para o mês de junho é de 154 mm. Em junho de 2016, entre os 

pontos de coleta, o que chegou mais próximo da média foi o ponto 14 (Sudeste) com 

122 mm. Percebeu-se que neste mês os maiores valores de chuvas estão ao Sudeste e 

um ponto ao Nordeste conforme a Figura 66.  

 

Figura 66: Total da precipitação mensal Junho de 2016. 
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Mesmo que as chuvas frontais sejam mais volumosas no quadrante Sudoeste, 

ocasionalmente elas são percebidas no Sudeste também. Os pontos com menores 

quantidade de chuva (3, 4, 9 e 10), estão em diferentes altitudes, o que indica uma 

variabilidade da chuva resultante também de sistemas frontais impulsionados pela mPa, 

que tem forte atuação no inverno de Guarapuava.  

Já o mês de julho que tem uma média mensal de 134 mm, todos os pontos 

marcaram acima da média, os pontos que obtiveram o menor volume foram 12 e 13 no 

quadrante sudeste. As maiores alturas de chuva estão no nordeste e noroeste (Figura 

67). Volta o padrão identificado em meses anteriores, quando a chuva é mais intensa 

(numa análise mensal), mesmo sendo característica de sistema frontal, a orografia 

desempenha papel mais marcante. 

 

Figura 67: Total da precipitação mensal Julho de 2016. 

Para o mês de agosto a média é de 93 mm, porém a média entre os pontos foi de 

195 mm, somando quase o dobro, observa-se então que os pontos que marcaram o 

menor volume foram os pontos 14 e 15, com 186 e 184 mm respectivamente (Figura 

68). Nesse mês, apesar da distribuição ser menos homogênea, as quantidades mais 

expressivas de chuva voltar a ocorrer nos setores Noroeste e Nordeste (parte mais alta 

da cidade).  
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Figura 68: Total da precipitação mensal Agosto de 2016. 

No inverno as chuvas predominam nos quadrantes Nordeste e Noroeste, 

Normalmente as chuvas de inverno em Guarapuava resultam de sistemas frontais 

impulsionados pela massa Polar Atlântica (mPA). Sendo assim, elas precipitam em 

maior volume na região de entrada das massas de ar na cidade (Sudeste e Sudoeste). 

Entretanto, quando a quantidade é maior do que o normal, o controle da distribuição 

espacial passa a ser da orografia (relevo).  

A média de precipitação para o mês de setembro é de 172 mm, mas nesse ano 

(2016) nenhum dos pontos de coleta apresentou mais de 100 mm (Figura 69). 

Destacam-se os pontos 2, 7 e 11 (com maior acumulado). O primeiro no centro da 

cidade, o segundo a Nordeste e o terceiro a Sudeste. Estes três pontos possuem as 

maiores altitudes da malha urbana. Esse foi um mês bem atípico, com chuvas que nem 

chegaram a metade do esperado e como é o início da primavera, as chuvas foram 

predominantemente convectivas, o que ressalta também a influência do relevo. 
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Figura 69: Total da precipitação mensal Setembro de 2016 

No mês de outubro, a média mensal é de 205 mm, a média entre os pontos foi de 

175, porém o ponto 14 obteve um acúmulo de chuva no mês de 219 mm, o que acabou 

se sobressaindo entre os demais, assim o Sudeste da cidade obteve a maior altura de 

precipitação.  

 

Figura 70: Total da precipitação mensal Outubro de 2016. 

No mês de outubro não foi possível encontrar uma explicação típica para o 

período (primavera). Normalmente se esperaria uma destruição menos homogênea, com 
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concentração de chuva nos pontos mais elevados, com precipitações dentro ou acima da 

média, mas não foi isso que ocorreu. As características desses mês estão mais 

associadas a chuvas frontais.  

No mês de novembro, com média histórica de 165 mm, ocorreu 166m na média 

entre os pontos de coleta. Isso evidencia que neste mês choveu o esperado. Os pontos 

com maiores volumes são 1, 2, 3 e 8 - parte central da cidade e um ponto ao nordeste 

(Figura 71). As chuvas, apesar de estarem dentro da média, por serem 

predominantemente convectivas, estiveram mais associadas a diferenciação do relevo. 

 

Figura 71: Total da precipitação mensal Novembro de 2016. 

Na primavera a variabilidade espacial na precipitação em relação as outras 

estações foi diferenciada. Ainda que em setembro prepondere mais chuvas no Nordeste 

e Sudeste, nos meses restantes as chuvas estão no Sudeste e Nordeste.  

5.5. Temperaturas médias mensais máximas e mínimas dos pontos centrais em relação a 

área Rural.  

Em relação ao urbano/rural, foram escolhidos os dois pontos centrais, o primeiro 

ponto da área central está em uma área com pouca impermeabilização do solo, porém 

com altitude próxima da área rural (1.086/1.091). O segundo ponto do centro está 

próximo há corpos hídricos e praças com vegetação rasteira e arbórea e com altitude de 

1.134 metros. Assim a média mensal da temperatura máximas dos pontos centrais se 

diferenciam. O ponto 1, na maioria dos meses em todas as estações do ano (verão, 
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outono, inverno e primavera) fica mais aquecido, devido a dois fatores, altitude e ao tipo 

de cobertura do solo. Em apenas um mês o ponto 2 do centro demostra mais aquecido 

0,6°C, no inverno. 

As médias mensais da temperatura máxima demostram que a área rural obtêm 

temperaturas próxima do ponto 1 e na maioria dos meses mais altas que o ponto 2 

(Quadro 8). Assim percebe-se que nesta relação a altitude se sobressai ao tipo de 

cobertura do solo. 

  

Meses Centro 

1 

Centro 

2 

Área 

Rural 

Dezembro * 25,9 27,0 

Janeiro  27,3 26,2 27,3 

Fevereiro 26,6 26,4 27,6 

Março 26,9 25,5 25,8 

Abril 26,0 25,8 26,9 

Maio * 18,5 19,1 

Junho * 20,0 17,8 

Julho 20,0 20,6 20,9 

Agosto 21,3 20,9 21,1 

Setembro 23,4 22,5 23,1 

Outubro 24,4 23,2 24,1 

Novembro 27,0 25,3 26,2 

* Houve falha nos dados 

Quadro 8: Média das temperaturas máximas mensais. 

A Média mensal da temperatura mínima os dois pontos centrais, nos meses do 

verão (Janeiro e fevereiro, pois no mês de dezembro houve muitas falhas no ponto 1), 

indica que o ponto 2 tem temperaturas mais amenas, novamente por influência da 

altitude e do tipo de uso e ocupação do solo. Nos meses seguintes relacionados as 

estações do outono, inverno e primavera o ponto 1 fica mais ameno, em decorrência do 

tipo de uso e ocupação do solo, pois quanto a altitude deveria estar mais aquecido, o que 

não acontece, isto acontece porque o mesmo perde aquecimento mais rápido que o 

ponto 2, por obter mais superfícies com um índice maior reflectância. Em relação a área 

rural com exceção do verão, em todas as outras estações a os pontos centrais 

demostram-se mais aquecido como consta no Quadro 9. 
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Meses Centro 1 Centro 
2 

Área Rural 

Dezembro * 17,9 18,5 

Janeiro  17,6 16,9 17,6 

Fevereiro 18,9 18,3 18,8 

Março 16,2 16,3 15,5 

Abril 16,1 16,6 14,5 

Maio * 11,3 10,8 

Junho * 8,1 6,5 

Julho 8,3 10,0 7,4 

Agosto 10,4 11,0 9,0 

Setembro 9,5 10,1 8,8 

Outubro 13,0 13,4 12,7 

Novembro 14,3 14,7 14,2 

* Houve falha nos dados 

Quadro 8: média das temperaturas mínimas mensais. 

Fonte: Costa, C. 2016. 

A precipitação em relação ao pontos no urbano com o rural, em Janeiro há pouca 

variação entre os pontos. Em fevereiro o área rural destaca-se, chovendo mais que a 

urbana. Para entender a causa desta constatação, recorreremos aos dados histórico da 

temperatura apresentados na Figura 6, para fevereiro a temperatura média máxima para 

Guarapuava é de 26,6°C, os pontos centrais apresentam a média ou próxima já o ponto 

rural está 1°C mais aquecido. Em virtude disto, as chuvas convectivas (locais) de verão, 

foram mais expressivas na área rural.  

No mês de março o centro concentra a maior quantidade de precipitação, pois 

estas áreas estão mais aquecidas e ainda ocorre as chuvas convectivas. Nos meses 

seguintes, do outono e inverno (abril, maio, junho, julho e agosto), entende-se que as 

chuvas resultam de sistemas frontais. Ainda assim é possível observar que na área 

central ocorre o maior volume de precipitação. Na primavera (Setembro, outubro e 

novembro), a maior quantidade também predomina no centro. Além das chuvas 

frontais, no final primavera podem ocorrer chuvas convectivas, em virtude das 

temperaturas altas. Portanto, na maioria dos meses anualmente chove em maior volume 

na área central (Quadro 10).  
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Meses Centro 1 Centro 2 Área Rural 

Dezembro 284 280 * 

Janeiro 201 200,8 200 

Fevereiro 299 306 330,6 

Março 130 129 86 

Abril 109 110 110,6 

Maio 165 171 163,2 

Junho 102 103 78,8 

Julho 184 178,0 162 

Agosto 200 197 174 

Setembro 45 60 35,2 

Outubro 187 182,0 162,8 

Novembro 200,0 177,0 147,8 

* Houve falha nos dados  

Quadro10: Total da precipitação mensal. 

Fonte: Costa, C. 2016 

5.6. Influência da orientação das vertentes nas temperaturas. 

Em relação a influência da orientação das vertentes a partir da análise do mapa 

confeccionado, foi possível chegar a seguinte analise realizada no quadro 11. 

Quadrante da área 

urbana  

Número de pontos  Preponderam as vertentes 

com orientação: 

Noroeste 3 Sudoeste 

Nordeste 4 Sudoeste 

Sudeste 6 Noroeste 

Sudoeste 2 Sudeste 

Quadro 11: Orientações das vertentes 

Fonte: Costa, C. 2016 

Os três pontos no Noroeste, dois tem a orientação das vertentes para o Sudoeste 

e um para o Sudeste o ponto 5. Mas algumas ressalvas são apontadas, o ponto 4 está no 

topo da vertentes assim recendo duas orientações tanto para o Sudoeste quanto para o 

Nordeste, neste caso este ponto recebe uma expressiva incidência de raios solares, em 

relação aos demais.  

Os pontos ao Nordeste com orientação de vertentes predominante para o 

Sudoeste também recebem significativa luminosidade, porém com menos intensidade 

que o ponto da região Noroeste que tem orientação das vertentes para o Nordeste. O 

Sudeste têm o maior número de pontos em virtude de concentrar a área central a qual 

obtêm dois pontos, e altitudes elevadas, as quais foram levadas em consideração neste 

trabalho em discussões anteriores. Neste quadrante, dois pontos 11 e 13 estão no divisor 
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topográfico, assim não têm uma predominância de orientação das vertentes.  Nos pontos 

restante o que predomina é a orientação para o Noroeste.  

No Sudoeste estão apenas dois pontos os quais têm a orientação de suas 

vertentes para o Sudeste. Desta forma percebe-se que os pontos do Noroeste que tem 

orientação para o Nordeste   e pontos do sudeste que tem orientação para o Noroeste, 

recebem mais incidência de luz solar que os demais, levando em consideração a posição 

do sol (nascente e poente) na área urbana de Guarapuava.  

Em relação as temperaturas máximas mensais, discutidas no item 5.3 observa-se 

que as mesmas estão ao Noroeste e também Sudoeste da cidade, isto indica que a 

orientação das vertentes pouco influência nas temperaturas, pois apenas um dos pontos 

destes quadrantes, destaca-se por maior incidência de raios solares. Quanto a média das 

temperaturas mínimas mensais, as mesmas predominam a os quadrantes Nordeste e 

Sudeste, ressaltando que estas estão mais especificas em alguns pontos nos quais a 

altitude e a localização do ponto em relação à vegetação e corpos hídricos é levada em 

consideração, dessa forma nota-se também pouca influência da orientação das vertentes.    

5.7. Adensamento urbano e sua influência nas temperaturas e na precipitação. 

Para entender a relação que o grau de adensamento urbano (desenvolvido 

especialmente para neste estudo) obteve com as temperaturas, utilizou-se as médias das 

temperaturas máximas e mínimas mensais as quais foram utilizadas para a confecção da 

interpolação para identificar as áreas da cidade mais quentes e as com temperaturas 

mais amenas. Sendo que pode ser observado que as temperaturas máximas preponderam 

nos quadrantes Sudoeste e Noroeste. Sendo assim os bairros que estão nesses 

quadrantes são: Vila Bela, Jardim das Américas, Bonsucesso, Vila Carli e Industrial. De 

acordo com a classificação percebe-se que   predominam bairros com baixo grau de 

adensamento, ainda que o bairro Vila Bela contenha um grau significativo. 

Necessariamente não são os de maiores grau de adensamento. 

A temperaturas mínimas ao longo do ano preponderam nos quadrante Nordeste e 

Sudeste da cidade, onde estão os bairros: Morro Alto, São Cristóvão, Alto da XV, 

Santana, Santa Cruz e Boqueirão. Observa-se que esses quadrantes possuem os bairros 

com expressivo grau de adensamento urbano, porem com as menores altitudes. O centro 

tanto os dados analisados mensamente quanto analisados diariamente nos transectos, 
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não possui as maiores temperaturas, ainda que possua o maio grau de adensamento, 

dentre os bairros estudados (Quadro 12).  

Classificação (do 

menor para o maior) 

Bairros 

1°  Jardim das Américas 

2°  Alto da XV 

3°  Vila Carli 

4°  Industrial 

5°  Boqueirão 

6°  Morro Alto 

7°  Bonsucesso 

8°  Santana 

9°  Vila Bela 

10°  Santa Cruz 

11°  São Cristóvão 

12°  Centro 

Quadro: 12: Classificação dos bairro por grau de adensamento urbano. 

Fonte: Costa, C. 2016. 

A precipitação em maior volume destaca-se no Nordeste, Noroeste, onde ficam 

os bairros: Imóvel Morro Alto (o qual obteve um grau de adensamento por falta de 

dados), Morro Alto, São Cristóvão, Alto da XV, Bonsucesso, Vila Carli e Industrial. 

Estes bairros possuem diferentes grau de adensamento, sendo que o bairro São 

Cristóvão com maior adensamento fica na parte Nordeste, e o Bonsucesso também com 

um grau de adensamento expressivo fica no Noroeste. Portanto, o grau de adensamento 

urbano não possui grande relevância sobre a precipitação.   

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir dos resultados obtidos e da análise destes, primeiramente em relação às 

temperaturas e a altitude da área urbana de Guarapuava, as estações inverno e verão se 

destacam com diferenças marcantes.  

No verão as temperaturas máximas maiores preponderam nos pontos de menor 

altitude e as menores máximas nos pontos de maior altitude, já as temperaturas mínimas 

acompanham os mesmo padrão das máximas. No inverno, isto não acontece, nas 

menores altitudes além de conter as maiores máximas também possuem as menores 

mínimas, com uma maior amplitude térmica, isto se deve aos ventos catabáticos e são 

mais intensos no inverno. Sendo assim a altitude influência de forma expressiva nas 
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temperaturas, porém, é necessário destacar que em alguns dias específicos devido à 

localização do ponto próximo a vegetação e de corpos hídricos, ocorre a influência do 

tipo de cobertura do solo como é o caso de um dos pontos centrais, e dos pontos 

localizados nos bairros São Cristóvão, alto da XV e Jardim das Américas.  

Quanto ao outono e a primavera, estas estações de transição do verão para o 

inverno e vice-versa trazem características mais homogêneas, por vez parecidas com o 

verão, ou parecidas com o inverno quando mais próxima. . 

Os transectos Noroeste-Sudeste e Sudoeste-Nordeste revelaram o contrário do 

normalmente se espera com um estudo de clima urbano, que o centro da cidade esteja 

mais aquecido que os bairros periféricos e residenciais, porém o estudo demonstrou que 

na maioria das vezes isto não acontece.  

A pesquisa também destaca que há uma maior impermeabilidade na área central, 

Mas algumas praças na rua principal XV de Novembro com vegetação arbórea e dois 

corpos hídricos (Lagoa das lágrimas e parque do lago), os quais auxiliam na amenização 

das temperaturas do Centro da cidade. Quanto aos bairros que obtêm maiores áreas 

permeáveis com vegetação rasteira e arbórea e muitas vezes a vegetação fica 

concentrada somente em uma parte do bairro, o que não auxilia o bairro como um todo 

em amenizar as temperaturas, assim predomina a influência da altitude. 

A vegetação e os corpos hídricos são essenciais na regulação das temperaturas, 

mas devem ser distribuídos de forma que contemple o bairro inteiro, porém ressalta-se 

que praças com vegetação rasteira e também arbórea e com pequenos espelhos de água 

precisam estar em diferentes pontos. 

 Na análise realizada a partir da média das temperaturas máximas mensais, 

através da interpolação, demostra que as maiores temperaturas em todas as estações do 

ano estão no Sudoeste e Noroeste da cidade, nos quadrantes com pontos de menor 

altitude. 

A média das temperaturas mínimas demostram que estas predominam no 

Sudeste e Nordeste, nos pontos de maior altitude nas diferentes estações do ano. Mas 

nas temperaturas mínimas a influência do tipo de cobertura do solo está mais marcantes  

como é o caso do bairro São Cristóvão, o qual já apresentava estas diferenças nas 

análises diárias.  

Quanto a precipitação pluviométrica quando ocorrem chuvas com maior 

quantidade resultantes de sistemas frontais impulsionadas por massas de ares, tem-se 
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uma maior homogeneidade, com uma pequena concentração no setor Sudoeste e, às 

vezes, Sudeste e normalmente essas chuvas estão dentro ou próximas da média 

histórica.  

De forma contrária, mas análoga, quando ocorrem chuvas acima da média ou 

concentradas (convectivas), é nas regiões Noroeste, Nordeste e Leste, que tem-se 

maiores quantidades de chuva. Essa dinâmica evidencia que o controle do relevo é mais 

atuante. Dessa forma, conclui-se que a dinâmica da precipitação pluviométrica está 

diretamente ligada ao movimento das massas de ar em períodos com precipitação mais 

homogênea e próxima da média, que influencia o relevo define um clima local, 

independente da estrutura urbana, nos eventos mais intensos, tanto com influência 

frontal como convectivo. 

A partir dos resultados obtidos quando analisado os pontos centrais em relação 

ao ponto na área rural, observou-se que há pouca diferença tanto nas máximas quanto 

nas mínimas, assim a influência da altitude prepondera sobre o tipo de cobertura do 

solo. As orientações das vertentes e também o grau adensamento urbano em 

Guarapuava não demostraram expressivas influências quando nas análises das médias 

mensais das temperaturas. Na precipitação também não notou-se a predominância do 

grau de adensamento urbano.  

Por fim, na área urbana de Guarapuava na maioria dos dias analisados ao longo 

de um ano de pesquisa indicou que há uma predominância da influência da altitude na 

maioria dos pontos de coleta dos dados. Ocorre a influência do tipo de cobertura do solo 

em alguns pontos específicos devido à localização do ponto de monitoramento. 
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ANEXOS 

Gráficos dos dias representativos relacionados aos meses que não se encontram no 

corpo do texto, temperatura relacionada a altitude. 

  
Gráfico de variabilidade espacial das 

temperaturas máximas e mínimas para o dia 

22 de Dezembro de 2015. 

Gráfico de variabilidade espacial das 

temperaturas máximas e mínimas para o dia 25 

de Fevereiro de 2016. 

  
: Gráfico de variabilidade espacial das 

temperaturas máximas e mínimas para o dia 

25 de Março de 2016. 

Gráfico de variabilidade espacial das 

temperaturas máximas e mínimas para o dia 

21de Maio de 2016. 

  
Gráfico de variabilidade espacial das 

temperaturas máximas e mínimas para o dia 

29de Junho de 2016. 

Gráfico de variabilidade espacial das 

temperaturas máximas e mínimas para o dia 

02de Agosto 

 

  
Gráfico de variabilidade espacial das 

temperaturas máximas e mínimas para o dia 

29 de Setembro de 2016 

Gráfico de variabilidade espacial das 

temperaturas máximas e mínimas para o dia 11 

de Novembro de 2016 
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Grafícos dos dias representativos relacionados aos meses que não se encontram no 

corpo do texto, transectos. 

  
Gráfico da Temperatura Máxima e Mínima  do 

transecto Noroeste-Sudeste para o dia 30de 

Janeiro de 2016. 

 

Gráfico da Temperatura Máxima e 

Mínima  do transecto Sudoeste-Nordeste 

para o dia 30de janeiro de 2016. 

 

  

Gráfico da Temperatura Máxima e Mínima  do 

transecto Norte-Sul  para o dia 25 de março de 

2016. 

 

Gráfico da Temperatura Máxima e 

Mínima  do transecto Oeste-Leste para o 

dia 25 deMarço de 2016. 

 

 

Houve falha nos dados no outro transecto 

Gráfico da Temperatura Máxima e Mínima  do 

transecto Noroeste-Sudeste para o dia 021 de 

Maio de 2016. 

 

 

Houve falha nos dados no outro transecto 

Gráfico da Temperatura máxima e mínima  do 

transecto Noroeste-Sudeste para o dia 29 de 

Junho de 2016. 
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Gráfico da Temperatura Máxima e Mínima  do 

transecto Noroeste-Sudeste  para o dia 02 de 

agosto de 2016 

Gráfico da Temperatura Máxima e 

Mínima  do transecto Sudoeste-Nordeste  

para o dia 02 de Agosto de 2016. 

  

Gráfico da Temperatura Máxima e Mínima  do 

transecto Noroeste-Sudeste  para o dia 29 de 

Setembro de 2016. 

Gráfico da Temperatura Máxima e 

Mínima  do transecto Sudoeste-Nordeste  

para o dia 29 de Setembro de 2016. 

  

Gráfico da Temperatura Máxima e Mínima  do 

transecto Noroeste-Sudeste para o dia 11 de 

Novembro de 2016 

Gráfico da Temperatura Máxima e 

Mínima  do transecto Sudoeste-Nordeste 

para o dia 11 de Novembro de 2016 

 


