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Apesar dos contrastes encontrados, pode-se enquadrar a vegetação perimétrica e central 
existente como típica do cerrado, com seus galhos retorcidos e casca grossa. 

 
4.2. Resultados das medições  
 
O comportamento da temperatura e da umidade relativa do ar em cada ponto de cada 
medição está representado nas Figuras 6 e 7.  
 
Às 09h, a temperatura máxima ocorreu em P11, de 29,8ᵒC e a mínima, em P5, de 28,9ᵒC, 
com variação de 0,9ᵒC. Às 15h, a variação entre o ponto de mínima (P1=33,33ᵒC) e o 
ponto de máxima (P16=35,1ᵒC) foi de 1,8ᵒC. Às 21h, a variação foi de 0,9ᵒC, com 
mínimas de 26,5ᵒC, em P15 e P16 e de máximas de P1 a P9, no valor de 27,3ᵒC. 
 
Com relação à umidade relativa, às 9h, P3 obteve máxima de 71,9% e o P12 obteve 
mínima de 67,5%, sendo registrada a variação de 4,4%. Às 15h, foi registrada temperatura 
máxima em P16 com 55,2% e a mínima em P15 e P16 com 48,8%, representando variação 
de 6,4% entre eles. Às 21h, a umidade relativa máxima ocorreu em P16 com 83,9% e a 
mínima em P10 com 79,5%, sendo a variação de 4,4%. 
 

 
 

Fig. 6 Valores médios da temperatura do ar nos pontos de medição, às 9, 15 e 21h 
 

 
 

Fig. 7 Valores médios da umidade relativa do ar nos pontos de medição, às 9, 15 e 21h 
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Registrou-se a velocidade média dos ventos em cada ponto de medição. Às 9h, registou-se 
velocidade do vento máxima em P4 de 2,6 m/s e mínima em P6 de 1,5 m/s. Às 15h, a 
máxima foi em P7 com 3,1 m/s e mínima em P6 de 1,6 m/s e às 21h, a máxima foi em P10 
com 0,9m/s e mínima em P3, P4, P6, P7, P8 e P14 com zero (Figura 8). Nas medições do 
período diurno os ventos se situaram entre as direções N e W-NW. Na medição noturna, os 
ventos se firmaram na direção E-SE. 
 
Com relação à média horária da temperatura superficial, às 9h, obteve-se a máxima em P15 
e P16 de 40ᵒC e mínima em P1 de 34ᵒC, com variação de 5,2ᵒC. Às 15h, a máxima foi em 
P14 com 52,7ᵒC e mínima em P2 com 40,3ᵒC, com variação de 12,4ᵒC. Às 21h, as médias 
foram de máxima em P12 e P13 com 36,2ᵒC e mínima em P9 de 32,3ᵒC, com variação de 
3,9ᵒC (Figura 9).  
 

 
 

Fig. 8 Valores médios da velocidade do vento nos pontos de medição, às 9, 15 e 21h 
 

 
 

Fig. 9 Valores médios da temperatura superficial nos pontos de medição, às 9, 15 e 
21h 

 
A sensação térmica (PET), assim como a temperatura do ar e da superfície, apresentou 
menores indicadores nos pontos próximos à vegetação, mostrando mais uma vez a sua 
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As amplitudes médias dos pontos de máximo e mínimo dos dois dias de análise foram 
1,4°C para temperatura do ar, 5,8% para umidade relativa do ar, 8,2°C para temperatura 
superficial e 4,6°C para a sensação térmica. 
 
A sensação térmica (PET), assim como a temperatura do ar e da superfície, apresentou 
menores indicadores nos pontos próximos à vegetação, mostrando mais uma vez a 
importância da mesma na amenização do clima local e, evidenciando que a vegetação 
desempenhou importante papel amenizador no conforto térmico de seu entorno. 
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