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A ilha de calor de Coimbra
sob diferentes condições de tempo de verão
Nuno Ganho·

Resumo:
Neste artigo apresentam-se os resultados preliminares da intensidade e fisionomia da ilha de calor de uma
aglomeração urbana (Coimbra) da região centro de Portugal, de pequenas dimensões (I 00000 hab.) e de
topografia acidentada, com diferentes condições de tempo de Verão, a partir de observações térmicas itinerantes,
feitas de automóvel, em diferentes pontos da cidade.
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Résumé:
Cet article établit une analyse préliminaire de I'intensité et de Ia physionomie de I'ilôt de chaleur d 'une
agglomération urbaine (Coimbra) de Ia région centre du Portugal, de petite taille (I 00000 habitants) et
topographie tourmentée. Les données furent obtenues sous différentes conditions de temps d'été et à partir
d' observations thérmiques itinérantes faites en voiture, en différents Iieux de Ia ville.
Mots clés:
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Abstract:
This note concerns with the presentation of the preliminary analysis o f both the intensity and the phisionomy of
the heat island of a town (Coimbra) Iocated in the centerofPortugal, whose main features are its small proportions
(100000 inhabitants) and rough topography.
The data, concerning different summer weather conditions, were registered by car in severa! different places of
the town.
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Introdução
As aglomerações urbanas, mesmo as de dimensões
modestas, interferem significativamente nas características climáticas locais, criando, nomeadamente, o
seu próprio campo de temperaturas. A criação de um
clima urbano resulta da substituição da cobertura
natural do solo por materiais como a pedra, o cimento
e o asfalto, da geometria urbana característica e das
alterações na composição da baixa atmosfera inerentes
à concentração das actividades humanas, às quais se
associa ainda a energia de origem antrópica. Os
efeitos reflectem-se no balanço térmico local e canse*
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quentemente nas temperaturas, normalmente no sentido
da criação de uma anomalia térmica positiva entre as
aglomerações urbanas e os seus arredores. Este facto
foi evidenciado pela primeira vez em 1918 por L.
HOW ARD quando constatou que as temperaturas no
interior de Londres são superiores às que se verificam
na periferia da cidade (T. J. CHANDLER, 1962) . A
esta anomalia térmica positiva G. MANLEY atribui
pela primeira vez em 1958 a designação de ilha de
calor (H. E. LANDSBERG, 1981). A ilha de calor
resulta principalmente de uma maior ínércia térmica
das áreas urbanas relativamente ao espaço rural
envolvente, que consequentemente, durante a noite,
arrefece mais rápida e intensamente do que a cidade.
Assim, a ilha de calor é um fenómeno particularmente
sensível durante a noite, sendo pouco marcada durante
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