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RESUMO 
 

As temperaturas médias variam em função de alguns fatores climáticos, principalmente da 
latitude e da altitude. Neste trabalho comparou-se as temperaturas médias sazonais 
(verão, inverno, primavera e outono) e anuais das cidades de Canguçu-RS, latitude mais 
alta e de Canela-RS, altitude mais alta. Verificou-se que as temperaturas médias anuais é 
menor em Canela enquanto Canguçu possui inverno mais frio e maior variabilidade 
térmica anual.  
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ABSTRACT 

 
The average temperatures vary depending on some climatic factors, mainly latitude and 
altitude. In this work we compared the average seasonal (summer, winter, spring and 
autumn) and annual temperatures of the cities of Canguçu-RS, highest latitude and 
Canela-RS, highest altitude. It was verified that the average annual temperatures are 
lower in Canela while Canguçu presents a cooler winter and greater annual thermal 
variability. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Em termos globais, a temperatura se altera em função da latitude, longitude e 

altitude e, em termos microclimáticos, da exposição das encostas ao sol, ao vento, da 

proximidade de áreas alagadas, marítimas, etc,. (FRITZSONS et al., 2015). A latitude é o 

principal fator climático por interferir na incidência de radiação solar sobre a superfície, 

dessa forma regiões tropicais por apresentarem as menores latitudes (em módulo) 

recebem maior incidência de radiação solar que as zonas polares, apresentando assim as 

maiores temperaturas médias, enquanto a zona polar por possuir as latitudes mais altas 

possuem as menores incidências de radiação e portanto as menores temperaturas 

médias. Entretanto a altitude é um fator climático capaz de moldar a influência da latitude 

dado que a temperatura, segundo Iribarne (1964), decresce a uma taxa de 6,5ºC/km em 

uma atmosfera padrão o que possibilita lugares de maior altitude mesmo estando em 

latitudes mais baixas (em módulo) apresentarem temperaturas médias mais baixas. No 



 
Rio Grande do Sul as maiores altitudes se encontram nas serras do Nordeste o que faz as 

cidades dessa região possuírem as menores temperaturas médias do estado. De acordo 

com Fritzsons et al. (2015) esse estado se diferencia dos demais estados do Brasil por 

apresentar com mais frequência ventos de oeste associado as advecções frias, embora 

os ventos de leste ainda sejam predominantes.  Embora as menores temperaturas médias 

anuais se encontram nas serras de Nordeste, no inverno devido as entradas de ar frio 

principalmente nas latitudes mais altas do estado, fazem com que as cidades de menor 

altitudes dessa região se aproximem nas temperaturas médias da serra, em especial a 

serra do Sudeste. Diante do exposto  o presente trabalho tem como objetivo comparar as 

temperaturas médias e a variabilidade térmica anual entre Canela-RS, na serra de 

Nordeste, e Canguçu-RS, na serra de Sudeste no período de 2007-2017.  

. 

2. METODOLOGIA 

 

Utilizou-se para realização do trabalho dados das estações meteorológicas 

automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) de Canguçu-RS (latitude 

31.76ºS altitude de 447 m) localizada na Serra do Sudeste e de Canela-RS (latitude 

29.45ºS altitude de 831 m ) localizada na Serra do Nordeste. Calculou-se as 

Temperaturas Médias (TM), Temperaturas Médias mínima (TMm) e Temperaturas Médias 

Máximas (TMM) mensais e anuais no período do inverno de 2007 até o verão de 2017. 

Posteriormente, obteve-se médias do período para estas estações. As temperaturas 

médias foram obtidas através das médias diárias de 24 horas através das seguintes 

equações: 

 

Média = (1/N) (D1 + D2 + D3+...N)                                         (1) 

           Onde D1 é a média horária do primeiro dia do mês e pode ser obtida da mesma 

forma: 

D1 = (1/N) (Th1 + Th2 + Th3+ ... N)                                     (2)  

Onde Th1 é temperatura instântanea observada no primeiro horário do dia 

 

As TMms e TMMs mensais foram obtidas usando a equação 1, porém utilizando as 

temperaturas mínimas e as temperaturas máximas observadas de cada dia do mês ao 

invés de temperaturas instantâneas como na equação 1. As TMs anuais foram obtidas 



 
também utilizando a equação 1, entretanto utilizando as TMs mensais, e de igual forma 

para as TMms e TMMs anuais utilizou-se o mesmo procedimento só que dessa vez 

usando as TMms e TMMs mensais. Para a obtenção da médias do período calculou-se 

através da equação 1 as TMs, TMMs, TMms de todos os janeiros, fevereiros, 

respectivamente até chegar em todos os dezembros do período, e a TM anual utilizando 

as TMs de todos os anos. Por fim agrupou-se os meses de forma sazonal, dividindo em 

Verão (Dezembro/Janeiro/Fevereiro), Outono (Março/Abril/Maio), Inverno 

(Junho/Julho/Agosto) e Primavera (Setembro/Outubro/Novembro), e obtendo cada uma 

dessas médias para esses períodos.  

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A figura 1 mostra as temperaturas médias observadas em ambas as cidades. A 

cidade de Canela possui menor temperatura média anual, enquanto a cidade de Canguçu 

possui maior variação térmica anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Normal climatológica provisória: Temperaturas médias, médias mínimas e médias máximas de 

Canela e Canguçu. 

No verão a radiação solar incidente sobre a superfície e o fotoperíodo são maiores 

que nas demais estações do ano, como consequência as incursões de ar frio pós-frontais 

são menos frequentes e menos intensas, fazendo com que a diferença de altitude seja 

fator crucial para as temperaturas mais baixas.  Assim, Canela por possuir maior altitude 

registra temperaturas médias menores que Canguçu. No inverno a radiação solar 



 
incidente e o fotoperíodo são menores, o que resulta em uma redução nas temperaturas 

médias e uma maior frequencia de incursões de ar frio pós-frontal. Canguçu por ter 

latitude maior acaba sendo mais sujeita a influência das advecções frias enquanto Canela 

por estar mais ao norte, se torna menos sujeita a essas entradas e também mais 

susceptível as advecções quentes associadas ao transporte de norte, que em 

determinadas situações se torna Jato de Baixos Níveis (JBN). Sendo assim o ar frio em 

algumas situações pode chegar mais a enfraquecido a latitude 29ºS da serra de nordeste 

ou mesmo nem sequer chegar a essa região. Da mesma forma como as incursões de ar 

quente podem em algumas ocasiões chegarem menos intensas ou nem mesmo atingirem 

as latitudes da serra do Sudeste. Na figura 2 que mostra as temperaturas mínimas e 

máximas observadas ao longo do mês de julho de 2012 em ambas as cidades, é possível 

visualizar as duas situações, tanto as entradas de ar frio mais constantes em Canguçu 

como as entradas de ar quente mais constantes em Canela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Temperaturas mínimas e máximas observadas em Canguçu e Canela no mês de Julho de 2012.  

Esse diferença latitudinal faz com que Canguçu possua um inverno 0,2 mais frio que 

Canela (Figura 3). No outono as características de verão persistem até a radiação solar e 

o fotoperíodo diminuírem consideravelmente, dessa forma as entradas de ar frio ainda 



 
não são tão frequentes quanto no inverno o que faz com que os lugares de maior altitude 

possuam temperaturas médias menores. Na primavera a radiação solar incidente e o 

fotoperíodo vão aumentando gradativamente enquanto as advecções frias diminuem a 

intensidade e frequência, dessa forma Canela por possuir maior altitude apresenta 

temperaturas médias menores. No entanto é importante salientar que ao contrário do 

outono as diferenças entre ambas são pequenas, possivelmente pelo fato de Canguçu 

possuir maior proximidade com a lagoa dos Patos, dado que nessa época se encontra fria 

devido ao resfriamento do inverno, sofrendo influência desta. 

 

 

Figura 3 – Temperaturas médias, médias mínimas e médias máximas para cada estação do ano de 

Canguçu e Canela. 

 

4. CONCLUSÕES 

A altitude apesar de ser o segundo fator climático principal pode muitas vezes ser 

mais importante que a latitude na determinação das temperaturas médias. Canela por 

possuir altitude maior, embora mais ao norte, apresentou temperaturas médias anuais 

menores que Canguçu mesmo está estando mais ao sul. Entretanto Canguçu teve 

temperaturas médias ligeiramente menores no inverno possivelmente por ser atingida 

com mais frequência pelas advecções frias, dessa forma possui variabilidade térmica 

anual de 9,6ºC ao passo que Canela 8,3ºC.  Portanto a altitude foi preponderante para as 

temperaturas médias anuais enquanto a latitude foi determinante para invernos com 

temperaturas mais baixas. Cabe em trabalhos futuros comparar outras cidades da serra 

do Nordeste com as outras cidades da serra do Sudeste para verificar se ocorre o mesmo 

comportamento. 
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