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RESUMO 
 

O homem vem provocando alterações no clima urbano, por meio das transformações da natureza na 
ocupação e modelação do espaço urbano, dentro desta perspectiva, usa, (re)cria as condições do 
ambiente não mais como uma forma de adaptação ao meio, mas de forma que o meio se adapte às suas 
intenções. Este trabalho visa analisar como as condições infraestruturas, ambientais e sociais na 
utilização do espaço urbano da cidade de Aracaju/SE podem propiciar as variações térmicas em 
diferentes pontos da cidade, levando em conta a releitura da metodologia propostas pelo professor 
Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, Francisco Mendonça e outros discípulos. Assim avaliou-se 
como a verticalização da cidade tem criado condições para a variação do microclima.  
 
Palavras-Chave: Clima urbano, modelação e verticalização. 

 
ABSTRACT 

 
The man is causing changes in urban climate, through transformations of nature in urban space 
modeling occupation and, within this perspective, usa, (re) create the conditions of the environment no 
longer as a form of adaptation to means, but so that the Middle suits your intentions. This work aims 
to analyze how the infrastructure, environmental and social conditions in the use of urban space of the 
city of Aracaju/SE can provide the thermal variations in different parts of the city, taking into account 
the rereading of the methodology proposed by professor Carlos Augusto Monteiro de Figueiredo, 
Francisco Mendonça and other disciples. Thus assessed as the verticalization of the city has created 
conditions for the variation of the microclimate.  
 
Keywords: Urban Climate modelling and verticalization 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A cidade representa sistemas complexos onde ocorre o cotidiano humano. Por 

conseguinte, cada cidade possui peculiaridades, tanto no que se refere a elementos 
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geoecológicos como a elementos antrópicos (sociais, econômicos e culturais), em seus 

aspectos individuais e em suas interações deles decorrentes. Trata-se de um grande e 

complexo sistema com suas diferenças espaços-temporais em função da atuação conjunta dos 

componentes geoecológicos e dos diversos padrões de uso do solo com impactos diretos e 

indiretos nos atributos naturais. 

Dentre os atributos naturais, também o ambiente climático sofre derivações 

vinculadas aos seus sítios topo-climáticos (conferindo uma variedade de climas locais), que, 

conjugado às suas condições geo-urbanas gera uma complexidade maior, isto é, gera o seu 

próprio clima urbano. 

Assim mudança originaria com a urbanização levam a alterações no comportamento 

dos elementos atmosféricos, na natureza que interferem no balanço de radiação, estoque de 

calor, umidade, circulação do ar e emissão de poluentes. Tais características devem-se às 

mudanças nas propriedades de albedo, condução e emissividade dos materiais empregados na 

construção civil, obstrução de certa porcentagem da radiação solar sky view fator pelos altos 

edifícios, supressão de áreas verdes e superfícies líquidas entre outros provocam modificações 

ao comportamento climático. 

Deste modo, um dos principais argumentos apresentados enquanto justificativa no 

desenvolvimento dos estudos de clima urbano é o crescimento das cidades, concomitante ao 

da própria população urbana. A cidade como morada do homem passa a polarizar não só a 

população, mas todos os problemas ambientais. As modificações impostas pelas cidades ao 

comportamento dos elementos climáticos são fundamentais para a (re)definir um clima 

urbano, mesmo num espaço relativamente pequeno como a cidade de Aracaju no estado de 

Sergipe. 

Este trabalho faz parte de uma pesquisa de mestrado que visa analisar como as 

condições infraestruturas, ambientais e sociais na utilização do espaço urbano da cidade de 

Aracaju podem propiciar as variações térmicas entre os diferentes ambientes urbanos, isto é, 

aprofundar como o processo de urbanização podem fornecer condições para a alteração de 

microclima climáticas aracajuano.  

Baseado nos pressupostos teóricos adotados e aspectos climáticos e urbanos na 

modelação do espaço que envolve esta pesquisa buscou-se uma postura interdisciplinar do 

Método do caso aliado à análise rítmica da se construir e dar seguimentos a pesquisa e analise 

dos dados coletados. A utilização destes dois métodos permite de acordo com Yin (apud 

BRESSAN, 2000, p.2-3), o estudo de caso se caracteriza pela capacidade de lidar com uma 
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completa variedade de evidências – documentos onde os comportamentos relevantes não 

podem ser manipulados, onde os estudos daquelas situações não possam resultados claros e 

específicos para explicar ligações causais nas intervenções da vida real que são muito 

complexas.  

Já para Monteiro (1976) ao desenvolver o SCU, cria uma nova releitura na 

metodologia dos estudos climatológicos preconizando a analise rítmica. Pinto (2002) faz uma 

leitura de Monteiro e considera; 

(...) novo paradigma na condução do estudo do clima ou na tentativa de 
sanar os resultados defeitos de classificações procurando distinguir os 
propósitos genéticos de casualidade considerando mais consistentes daqueles 
de simples características de padrão espaciais de regionalidade, (...) a análise 
rítmica compensa as limitações de abordagens estatísticas generalizadas, 
calcada em estados médios. (p. 49) 

Pelo que foi exposto, é possível observar que a correlação entre o Método do Caso 

levando em conta a análise rítmica poderemos demonstrar as modelações ou possíveis 

modelações que ocorrem na cidade. 

Assim, para que se possa fazer uma inter-relação entre os novos elementos 

(socialização, urbanização e modelação espacial) com os elementos climáticos procurar-se-á 

entender como o as modelações urbanas podem influenciar e provocar mudanças no meio 

ambiente urbano levando em conta as diretrizes para o controle climático.   

Considerando o exposto anteriormente realizou-se o trabalho de campo entre os dias 

11 de setembro de 2010 à 17 de janeiro de 2011 a fim de produzir dados e a aplicação de 

cento e seis questionários em cinco pontos distintos da cidade de Aracaju, isto é, os Bairros 

Porto Dantas, Centro, Treze de julho, Bairro Luzia e Jardim que correspondeu a área amostral 

da nossa pesquisa.  

A pesquisa de campo foi dividida em dois momentos, no primeiro serviu para fazer 

observações a fim de produzir um mapa da verticalização referente aos cincos pontos 

selecionadas na cidade de Aracajú. No segundo momento foram feitas observações nestes 

pontos a fim de mapear a circulação de veículos a e aplicação de questionários. As 

observações executadas foram feitas entre as 09 h e às 21 horas, quando de se pôde estudar o 

sombreamento, circulação de veículos (através da análise de fluxo de automóvel que transitou 

ou passou num determinado ponto2), e de pessoas.   

                                                           
2 A fixação do ponto de observação para o fluxo de veículos foi definido através de pontos dos semáforos. 
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O estudo foi desenvolvido na cidade de Aracaju foram escolhidos cinco pontos que 

se pode que serviram como áreas amostral para se fazer as comparações e levantamentos de 

campo na qual se apoia esta pesquisa.  

É notório que a escolha destes pontos “bairros” não se deu de forma aleatória, já que 

se procurou selecionar bairros que pudessem trabalhar seguintes fatores; 

• O processo de verticalização, a fim de se fazer uma comparação entre os 

mesmo no que diz respeito a numero de pavimentos; 

• A verticalização da cidade a as dificuldades da circulação natural; 

• A modelação das áreas verdes da cidade; 

 

A URBANIZAÇÃO DO ESPAÇO E A TRANSIÇÃO DAS CIDADES MÉDIAS. 

 

O crescimento desordenado nas cidades, principalmente nos países em 

desenvolvimentos, vem provocando problemas intra - urbanos que atingem toda e qualquer 

camada social. No Brasil este “boom” no processo de urbanização se inicia com o ciclo da 

industrialização em 1930, quando a cidade passou a ter predomínio econômico e político. 

Assim o processo de crescimento populacional urbano no país apresentou, nas últimas 

décadas, uma intensa transformação, quando as cidades brasileiras sofreram uma inversão na 

taxa de urbanização entre as décadas de 1940 a 1980, e a população urbana brasileira se 

multiplica. 

Isto é, em 1940 mais de 74% da população brasileira residia no campo, e em 1991 

este quadro se inverte apresentando mais de 77% da população brasileiras vivendo nas 

cidades.  

Os números apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

e divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA no censitário referente à 

população residente na área urbana e rural no território brasileiro entre as décadas de 1970 até 

o ano de 2000 mostram que no inicio do século anterior a população urbana atinge cerca de 

82%. 

De acordo com Corrêa (2003) o processo de urbanização se estabeleceu em um novo 

nível com a aceleração do crescimento populacional nas ultimas décadas. Assim as diversas 

fragmentações do impacto da modernização sobre o território levaram ao revigoramento do 

processo em todas as regiões brasileiras. Os impactos da modernização e modelação do 

espaço levaram a uma reorganização do espaço urbano, que vem acompanhada de uma grande 
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espacialização de tarefas em níveis. Diante de tal intensificação, o desafio das cidades médias 

no processo de urbanização e reorganização do espaço passa a ser fundamental.   

Apesar da pesquisa não envolver diretamente a discussão sobre o tamanho da cidade, 

faz-se necessário um estudo a medida que a modelação e reconfiguração da cidade de Aracaju 

nestas ultimas décadas ela passa de uma mera e simples cidade representativa a uma cidade 

media.  

Se a corrida a urbanização pode provocar alteração na qualificação ou modo de 

analisar uma cidade, ela também passará a ter os mesmos problemas das cidades grandes na 

sua estruturação, isto é, passa-se então a ter um novo foco de problema com a verticalização 

das áreas urbanas.   

Com a ampliação da urbanização, a verticalização se torna um fenômeno irreversível 

e inerente aos padrões de ocupações das orlas e avenidas de algumas cidades media em todo o 

país, a cidade Aracaju não fugirá desta modelação e consequentemente dos mais diversos 

obstáculos que iram provocar as alterações ou mudanças do clima urbano aracajuano.  

De acordo com Diniz (2004) as primeiras tentativas de construções verticais de 

grande altura se deu em São Paulo entre 1924 e 1929 onde construiu-se o Edifício Martinelli 

com 25 andares, no Rio de Janeiro, o edifício de A Noite finalizado no inicio dos anos 30, 

com 24 andares foi um dos primeiros a ser construído.  

No nordeste um dos primeiros edifícios construídos foi Oceania, em Salvador. Ainda 

conforme o autor, a verticalização foi introduzida em Aracaju no inicio dos anos cinquenta, de 

forma incipiente para os padrões do país.   

A preocupação com este tipo de desenvolvimento de paredões na cidade de Lisboa 

em Portugal levou Lopes (2003), em sua tese, a desenvolver um trabalho partindo, como 

hipótese, o crescimento urbano de algumas zonas de Lisboa nas ultimas décadas, 

comprovando a diminuição ou alteração da velocidade média do vento nestas localidades.   

A partir deste comportamento o autor estudou como essas modificações dos ventos 

decorrentes do crescimento urbano pode proporcionar o surgimento de ilha de calor naquelas 

localidades. 

Pressupondo essa linha de pensamento na busca de evidenciar causas do surgimento 

de ilha de calor na cidade de Aracaju através da verticalização, nos instiga a expor 

inicialmente o desenvolvimento do processo de verticalização que teve início na década de 

50, como em todo o país. Posteriormente como esta verticalização não levou em conta a 

ventilação natural e pode ser um dos precursores da criação de ilha de calor.  
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Como mencionado anteriormente, a partir dos anos 50 a verticalização chega à 

maioria das capitais das regiões norte e nordeste do país, a exemplo de Teresina, Fortaleza, 

Maceió, João Pessoa e Aracaju. Na capital sergipana o marco inicial foi a construção do 

“edifício Mayara em 1951”.  A partir dai a verticalização passa a ser um processo cultural e 

tecnológico fruto de uma expansão econômica (DINIZ, 2004, p.47). 

Em pesquisa empreendida por Souza (1994), há relatos de que este novo modelo de 

ocupação do espaço urbano, a verticalização, é compreendida como motor de uma nova era, 

de uma modernidade, contemporaneidade espacial em que a “geografia dos espaços 

metropolitanos, materializada na produção de edifícios, constitui-se numa possibilidade 

inusitada de articulação das múltiplas formas do capital” do lugar, do urbano.  

Para Menezes (2008) a verticalização em Aracaju, não foi diferente da verticalização 

que surgiu em outras partes do país, inicialmente sob iniciativa do Poder Público que via 

nesse processo e nos seus elementos o caminho para o progresso e a modernidade. Ainda na 

leitura da autora, no final dos anos 80 a tipologia de edifícios residenciais começa a 

predominar em Aracaju, mas ao contrário do que se imaginam, eles não se localizavam muito 

próximos ao centro da cidade, passando a ocupar as áreas litorâneas.  

 Aracaju passa a ser desenhada fora do quadrado inicial, fora dos padrões pré-

estabelecidos, “o centro da cidade não oferecia condições favoráveis à verticalização, pois os 

lotes eram muito estreitos, de 6 a 8 metros (...) valor da terra era alto, o que não compensava 

comprar 3 a 4 lotes para a construção de prédios residenciais.” Desta forma o processo de 

verticalização torna-se significativo no restante da cidade, no momento em que a Prefeitura 

adquire terrenos localizados na zona sul e sudoeste da capital, pertencentes à Marinha, onde, 

nesses terrenos o loteamento já é feito de forma que os lotes permitiu a aceleração da 

expansão e verticalização de novas áreas na cidade (OLIVEIRA, 2000, p.54).  

Por este principio, a verticalização passa a disseminar por toda a região sul e sudeste 

da cidade de Aracaju e novos lotes são destinados a construção de prédios predominantemente 

residenciais voltados para classes A da população aracajuana.  

Edifícios como Beira Mar com mais de doze andares e o edifício Cidade Jardim, de 

sete andares são exemplo de este novo tempo na cidade.   

Diniz relata; 

A verticalização pós 75 vai se caracterizar pela construção, sobretudo, de 
edifícios de 12 a 13 pavimentos, em sua maioria, porque através do decreto 
n° 466/76 de 21 de julho, também conhecido como Lei do Espigão, a 
Prefeitura limitava o gabarito a 12 pavimentos para ocupação residencial ou 
de serviços, excluindo o piso semienterrado, o semi-elevado e o térreo. Com 
isso, gerou-se na cidade uma uniformidade na verticalização, sendo notória, 
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até hoje. Tal fato só agora está sendo um pouco modificado pela construção 
de edifícios mais altos, de 18 a 20 pavimentos, permitidos desde a aprovação 
do novo Plano Diretor da cidade, em 2000. ( 2004, p.54) 

 
Para França (1999), aos estudos geotécnicos realizados na cidade de Aracaju, após a 

construção do Edifício Estado de Sergipe, passou-se a recomendar construção de prédios com 

menor número de andares. Posteriormente, a Prefeitura Municipal, através do decreto nº 

466/76 de 21 de julho, define o número máximo de doze pavimentos. Mas em 2000 a Lei 

Municipal Complementar nº 03/2000 do Plano Diretor elaborado em 1995 e aprovado em 

2000, vem alterar esta situação permitindo um aumento no numero de pavimentos até o 

máximo de vinte e seis pavimentos. O que permitiu o surgimento de novos bairros como 

Coroa do Meio, localizado na zona sudeste da cidade, Bairro Jardins, Bairro da Orla3  Av, 

Francisco Porto Av. Hermes Fontes, Av. Beira Mar entre outras novas áreas verticalizadas na 

cidade de Aracaju.    

Na década de 90, o padrão dos moradores e das construções se eleva e 
consolida o bairro. Os prédios apresentam uns luxos maiores com relação 
aos anteriores, especificamente na Avenida Beira-Mar, caracterizados pelo 
acabamento interno e externo sofisticado, com dois apartamentos por andar, 
três suítes, área de lazer bem estruturada, e oferecerem de três a quatro vagas 
de garagem. (OLIVEIRA, 2000, p.60). 

 

Segundo Diniz (2004), após o ano de 2000 a verticalização só ficou um pouco lenta 

nas áreas junto ao rio Poxim devido a crise financeira por qual atravessava a área de habitação 

mas isso não impediu o investimentos de empresas como Norcon, Celi, Cosil e da 

Habitacional em novas áreas. E ainda conforme o autor; 

 
E a influencia das construtoras em todo este processo e modo de crescimento 
urbano foi comprovado pela aprovação do Plano diretor, completamente 
modificado, pela Câmara de Vereadores, em outubro de 2000. (...) O plano 
inicial tinha sido elaborado, em 1995 por uma equipe de profissionais de 
diversas áreas, coordenados pelo escritório Trama Arquitetura e Urbanismo. 
Bastante rígido em relação ás questão urbanas, idealizando uma cidade 
melhor para todos, o Plano não foi bem aceito, desde o inicio, pelas 
construtoras que, através de pressões, conseguiram protelar a sua aprovação 
e realizar duas modificações gerais. A terceira modificação pode ser 
considerada a realizada na Câmara, com qual o Plano torna-se uma cocha de 
retalho bastante confuso, difícil de ser entendido após tantas alterações, e 
que permite brechas em aprovações de projetos, nem sempre muito 
adequadas. De modo geral, pode-se dizer, assim que a especulação 

                                                           
3 Na região da Orla de Atalaia não se produzia prédios residenciais, em virtude de que nessa área os prédios só 
poderiam atingir seis pavimentos por causa da proximidade com o aoreporto, deste modo a região e dominada 
por hotéis e pousadas ao longo da praia.  
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imobiliária venceu em Aracaju, conquistando todos os seus espaços ainda 
livre ou não, já que em relação á verticalização o Plano é bastante liberal. 
(DINIZ, 2004, p. 117) 

 

Com isso pode-se dizer que se abre o caminho para o aumento da verticalização, isto é; 

 

(...) e em geral, o Plano é bastante permissivo: por exemplo, o número de 
pavimento é liberado para qualquer zona, mesmo com o Corpo de Bombeiro 
não tendo condições mínimas para emergência, os afastamentos são 
mínimos, não crescendo em proporção geometricamente em relação à altura 
do edifício, permitindo uma grande e inadequada aproximação entre as 
estruturas verticais, o índice de permeabilidade é igual a zeros nas áreas 
centrais e em outras é de apenas 5%. (IDEM, 2004, p.117) 

 

O autor, através de um mapeamento dos edifícios existentes faz uma ampla leitura 

sobre a verticalização na cidade de Aracaju e concluiu dois aspectos fundamentais. O 

primeiro é que a relação entre o número de pavimentos e uso dos edifícios, representado do 

seguinte modo.  

A segunda conclusão que o autor nos trás é que a verticalização em Aracaju teve três 

estágios distintos, isto é, a primeira fase da verticalização se iniciou nos inícios dos anos 50, 

já a segunda teve o seu inicio a partir dos anos 70 e a terceira fase da verticalização dá inicio 

no final dos anos 80 e no inicio dos anos 90 com a verticalização da Treze de Julho e da 

Hermes Fontes entre outros pontos da cidade de Aracaju.  

A crescente verticalização que tem ocorrido nos últimos anos em Aracaju 

principalmente nas áreas litorâneas da cidade tem criado certa barreira na ventilação natural, 

já que a construção destes edifícios muitas vezes não se leva em conta este fator mais sim a 

melhor vista ou outros detalhes que possam atrair novos consumidores.  

De este modo falar em barreiras na ventilação natural ou em circulação térmica 

forcada nestas áreas passa a ser mais uma realidade que tem vindo a contribuir para uma 

possível mudança no microclima local da cidade.  

A circulação térmica forçada corresponde aos efeitos produzidos por contrates 

térmicas da superfície. Este contrate térmico pode ser devido a vários fatores, tais como as 

diferenças no tipo de ocupação do solo (urbanização). Assim este tipo de circulação pode 

gerar tanto brisas como a formação de ilha de calor, como uma das consequências prováveis 

da circulação térmica forcada com a utilização do solo e formações de paredões (a 

verticalização da cidade).  

Como podemos observar no modelo aerodinâmico da figura a seguir adaptados por 

Mascaró em 1996, que a verticalização ou a disposição dos edifícios pode alterar o ângulo de 
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incidência do vento, isto é, os edifícios funcionam como uma barreira provocando o efeito de 

barreira.  

 

O efeito barreira acontece quando os edifícios funcionam como uma barreira à 

passagem do vento, criando um desvio em espiral, de acordo os estudos de Mascaró (1986) a 

disposição ou composição dos edifícios no espaço urbano em relação à direção do vento 

podem modificar a aerodinâmica do vento consequentemente da ventilação natural.  

Ainda com base no estudo do autor se comparamos toda a faixa litorânea da cidade 

de Aracajú desde o Bairro Porto Dantas até a o Bairro Atalaia, percebe-se que em alguns 

trechos da verticalização a condições da circulação natural dos ventos não seguem os mesmos 

padrões observados no quadrado inicial da criação da cidade.  

Deve a esta conclusão a dois fatores, o primeiro esta relacionado a áreas onde esta 

localizada as áreas amostrais, isto é, áreas próximas ao litoral sofrem ou tendem apresentar 

uma predominância de vento maior do que as áreas que se encontram após o litoral.  

Ou seja, à medida que se adentra em Aracaju o comportamento do vento e a sua 

predominância vais se alterando. O segundo fator esta nos obstáculos que ele encontra na sua 

trajetória, assim quanto mais obstáculos menor será e amplitude ou comportamento do vento 

nestas áreas.  

Na estrutura arquitetônica do centro da capital sergipana, onde surgem as primeiras 

verticalizações registradas na historia da cidade, constatou-se que na faixa que vai desde o 

Bairro Porto Dantas até a o Bairro São José, o numero de prédios com mais de cinco à dez 

pavimentos na faixa litorânea representa  35% da área construída, levando em conta cada 

1000 m² de ocupação urbana. Este índice aumenta à medida que se observa os Bairros Treze 

de Julho, Jardins4 e o Bairro Corroa do Meio onde se pode encontrar uma percentagem de 

67% da área construída levando-se em conta cada 1000 m².   

Outra conclusão destas observações é que entre os Bairros Portos Dantas até o Bairro 

São José, a difusão da ventilação natural dominante nesta área urbana é de efeito de 

canalização, pirâmides e de abrigo. Mas a mais dominante é de efeito canalização formada 

normalmente quando a ventilação flui por um canal (corredor) a céu aberto composto pelos 

edifícios. 

                                                           
4 A observação no Bairro Jardins, Grageru Luzia e Salgado Filho se torna fundamental nesta comparação porque 
ambas estão estrategicamente localizados após o Bairro Treze de Julho onde apresenta uma das taxa de 
verticalização mais alta e consequentemente onde as barreiras na circulação natural e mais evidente. Outro fator 
que se quer deixar claro que os dois bairros não fazem parte da área litoral de Aracaju.  
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Mudanças como estas são induzidas cada vez mais pelas aglomerações de edifícios, 

criando uma espécie de cúpula climática, dentro da qual se define o clima urbano, cujas 

características dependem do desenho, densidade e funções das construções, das características 

dos materiais utilizados nas construções e da própria configuração da cidade e das atividades 

que nela se desenvolvem (GUERRA e CUNHA, 2005). 

Por ora, as formas urbanas oriundas do crescimento das cidades podem influenciar 

no clima local, que, dependendo da sua topografia e dos diferentes usos conhecidos como 

corredores de vento também denominado de cânions urbanos. 

A atribuição desta característica principalmente no centro da cidade deve-se 

inicialmente pela sua formação inicial no que diz respeito a altura dos imóvel urbanos como 

do cumprimento da ruas que são largas permitindo esta circulação.  

Estas características abordadas são fundamentais para que se possa compreender 

como as alterações ou modelação dessas paisagens no processo de urbanização podem e estão 

contribuindo para a constituição de um micro clima urbano, tendo em vista que alteração de 

uma variável (ventilação natural), apesar da localização da área de estudo fornece condições 

para a formação de ilha de calor.  

Se imaginarmos que apenas um único edifício isolado é capaz de influenciar na 

velocidade do vento que incide sobre ele, um conjunto de edifícios predisposto num bairro 

pode determinar ou alterar a velocidade deste bairro e consequentemente dos bairros que se 

encontram posteriores a ele. 

Para Souza (2006) a rugosidade do solo pode determinar a velocidade do vento, 

assim, quanto mais uma superfície apresenta-se rugosa maior será o atrito e consequentemente 

será menor a velocidade do vento.  

Partindo deste principio e levando em contra as barreiras encontradas com a 

verticalização ao longo do litoral aracajuano pode-se perceber que as trocas de calor que 

ocorrem no interior das áreas urbanas ficam prejudicadas.  

Na busca de resposta a estas indagações, aplicou-se questionários a fim de responder 

estas dúvidas, sobretudo de ampliar a nossa visão sobre a verticalização, foram aplicados no 

cento e seis questionários a indivíduos de cinco postos distintos da cidade, nos bairros Porto 

Dantas, Centro, Treze de julho, Bairro Luzia e Jardim que serviu como campo experimental a 

esta pesquisa.  

 

Dos cento e seis questionários aplicados, setenta e dois foram feitos a homens o que 

representa 67,9% dos indagados e trinta e quatro dos questionários foram aplicados a 
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mulheres o que representa 32,1%. Como já foi mencionado na metodologia, os questionários 

foram divididos em três grupos, e neste contexto, apenas serão discutidos sobre os dois 

primeiros grupos que trata do grau de escolaridade dos entrevistados e sobre a temática de 

verticalização da cidade a fim de complementar as informações já apresentados acima. 

Dos indagados 11% possuíram o ensino fundamental maior e os 63% dos indagados 

estavam cursando ou terminaram o ensino médio, 6,9% tem curso superior completo e 19,1% 

estão matriculados no ensino superior, estes dados são importante porque teoricamente quanto 

maior o nível dos informados maior é o critério de avaliação de informações.  

Quando indagados sobre que sabem de mudança climática, mais de 90% dos 

indivíduos citaram ou informaram que acompanham este tipo de informações através dos 

jornais ou outros meios de comunicação, mas quando á indagação é direcionada sobre o que e 

clima urbano e como este pode se manifestar na cidade, o percentual de resposta atinge 

número surpreendente já que muitos indivíduos ou desconhecem ou nunca ouviram falar, 7,9 

% já tiveram conhecimento alguma coisa ou associaram algumas informações a este tema.  

Não cabe a esta pesquisa fazer considerações ou enaltecer a importância de conceitos 

que podem mudar nosso dia a dia, mas, antes das possíveis modelações globais elas começam 

a nível local, os primeiros efeitos são sempre sentido nesta esfera. Talvez a organização 

espacial de certos fenômenos não seja tão interessante já que morrem mais pessoas em  

homicídios ou vitimas de trânsitos e este tipo de acontecimento desperta mais a compaixão 

das pessoas no seu dia a dia.   

Quando indagado se o desenvolvimento da cidade de Aracaju fora do quadro se 

tornou um fator de instabilidade para a vida dos citadinos no que refere à modelação espacial, 

os indagados responderam que a cidade agora tem novas exigências e o crescimento da cidade 

era inevitável; quando perguntados das possíveis consequências mais de 63,7% não 

conseguiram apontar, 1,8% apontaram verticalização, 13% a falta de área verde, falta de 

planejamento 18,5% e os 3% não responderam a esta questão. Quando questionados se a 

verticalização é uma da consequência da modelação e crescimento a maioria não sabia 

responder, isto é, 82% dos indagados.  

Este tipo de posição mostra a falta de interesse em certos assuntos da natureza que 

pontua a atualidade, mesmo que este possa afetar o cotidiano destes indivíduos, significando a 

atmosfera evolvente. A medida que se indagava sobre questões como, quais as implicações 

das modificações na legislação aracajuana, que permitia um aumento no número de 

pavimentos nas construções, percebeu-se que muitos, cerca de 99% dos indagados, não 

conheciam nada acerca desta alteração da legislação. Apenas 1% dos indivíduos afirmaram 
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que esta alteração proporcionou maior interesse dos empreendedores imobiliários, já que 

possibilitava um aumento considerável no lucro com aumento no número de apartamentos a 

ser vendido. Indagações sobre as consequências desta alteração, sobretudo para a ventilação 

natural o quadro de resposta parecia semelhante a indagação anteriores, denotando o 

alheamento da população para gestão desta natureza. 

Vale lembrar que questões aqui apresentadas não são suficientes para determinar a 

preeminência de locais com focos para ocasionar ilha de calor, como mencionados 

anteriormente. Baseando na teoria de Monteiro o clima urbano prove de uma conjugação de 

sistemas que interagem entre si, e o geógrafo assim como pesquisadores das mais diversas 

áreas da ciência deve tenho que interpretar o máximo possível de variáveis para tomar uma 

conclusão.  

De acordo com George (1972, p.38), o geógrafo deve “manter atento contra qualquer 

extrapolação ao mesmo tempo em que se impõe a necessidade de buscar meios de exploração 

exaustiva no plano espacial”.  Em síntese ele deve buscar estudar cada uma das múltiplas 

realidades nos mais diferentes níveis da organização espacial. Por isso no próximo capitulo 

buscaremos uma relação entre a verticalização, ventilação natural e aumento de fluxos 

populacionais ocorridos nas ultimas décadas na cidade de Aracaju tendo em conta o conceito 

de estudos passados, presentes e possíveis alterações no futuro, permitindo uma interação 

teórica e espacial do intercâmbio horizontal e vertical. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, verificou-se que algumas as modelações 

urbanas aracajuanas que vem ocorrendo desde o surgimento da cidade variando de acordo 

com os interesses da sociedade  que nela se desenvolvem as suas atividades.  

Nessa perspectiva a caracterização de um modelo urbano, na estrutura da cidade e 

sua dinâmica funcional demonstraram as nuances dos possíveis fatores o clima urbano 

aracajuano se torna uma tarefa difícil, já que ver Aracaju hoje e analisar o seu recorte 

histórico e absorver as mutações de comportamento de uma sociedade alongo de estas 

décadas de tal forma que o seu espaço urbano se produz e reproduz em novos senários, onde a 

migração populacional, o crescimento econômico, a industrialização e o consumo reformulam 

a forma orgânica da cidade durante esta ultima décadas.  
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Soma-se ainda a essa realidade, a alta taxa de densidade demográfica revelada pelo 

IBGE nestas ultimas décadas, que acelerada degradação dos recursos naturais compromete a 

qualidade de vida dos moradores de algumas áreas em detrimento de outras, onde se observa 

novos problemas ambientais, que não se limitam apenas à temática ambiental, mas, sobretudo, 

às questões sociais, tidas como consequência dos problemas de ordem econômica, política, 

cultura e ideológicas. 

Todos estes fatores são pontes, são determinantes quando Aracaju como um todo e 

como este todo vem contribuindo com as alterações na modelação. Não se pode dizer hoje 

que as modelações não existam, mesmo que se apresente em escalas do microclima eu mesmo 

imperceptível para alguns indivíduos.  

As mudanças que ocorrem na estrutura urbana em Aracaju, tem comprometido as 

condições do microclima, isto porque constatou-se que aqui como outras cidades médias já 

apresentam caraterísticas e indícios semelhantes na condições físicas e estrutura 

organizacional que provocaram focos de ilha de calor como consequência na modelação do 

micro clima.  

Mas não cabe a esta pesquisa indicar caminhos ou soluções mais, cabe com 

pesquisadores indagar se não esta na hora de se olhar Aracaju, não como uma possível 

metrópole em expansão mais como uma cidade onde problemas destas expansões não podem 

demorar a ser solucionados ou sair de papel, já que e irreversível a estruturação e a modelação 

dos pilares que sustentam tanto a cidade como a caracterização e espacialização das áreas 

sujeitas a esses impactos, tanto nos aspectos geoecológicos e geourbanos, climático e social. 
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