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RESUMO: O presente artigo teve como objetivo identificar e analisar os impactos gerados pela 

instabilidade do tempo na cidade de Ituiutaba - MG no ano de 2012, a partir das notícias 

veiculadas pela imprensa local. Os dados meteorológicos foram coletados junto ao Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET), já as reportagens foram utilizadas do Jornal O Pontal, a fim de 

identificarmos quais foram às relacionadas aos eventos climáticos causadores de impactos 

negativos na área urbana. Constatamos que os principais elementos climáticos associados aos 

impactos, expostos como negativos, na cidade de Ituiutaba – MG, foram a temperatura do ar 

máxima, a baixa umidade relativa do ar e precipitação intensa. No total foram encontradas 4 

reportagens relatando os impactos das instabilidades do tempo em Ituiutaba - MG. 

PALAVRA - CHAVE: Instabilidade do tempo; Jornal O Pontal; Precipitação.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Após a Revolução Industrial o homem vem utilizando os recursos naturais de forma 

desenfreada a fim de dinamizar a linha de produção, objetivando a obtenção de lucro. Uma das 

consequências desta revolução foi o deslocamento intensivo do homem do campo para a cidade, 

devido à substituição da força de trabalho pela máquina, expropriação de terras, substituição da 

agricultura de subsistência pela agricultura de exportação, inserção da indústria no meio urbano, 

dentre outros fatores.  Devido a esse êxodo rural as cidades foram ficando saturadas, crescendo 

sem o devido planejamento urbano, ou seja, a cidade expandiu-se a ponto de que sua 

organização não foi mais suficiente para garantir segurança à população no caso de eventos 
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extremos relacionados ao tempo e ao clima, sendo esses impactos relatados pelos meios de 

comunicação.  

Estas instabilidades tempo ocasionam diversos problemas urbanos e associados à 

ausência de planejamento, saneamento básico, precariedade na saúde e na educação, etc., os 

impactos na sociedade podem ser severos. Portanto, é de fundamental importância o 

planejamento no desenvolvimento e construção do tecido urbano, criando medidas mitigadoras 

capazes de impedir ou minimizar os impactos dos elementos climáticos no município, como evitar 

a ocupação em áreas irregulares e identificar áreas de risco; elaborar material didático que auxilie 

a população diante de um evento climático extremo; garantir aos cidadãos Ituiutabanos uma rede 

de drenagem urbana que suporte um grande volume de chuva, minimizando a formação de 

enchentes, inundações e alagamentos; criação de um órgão da Defesa Civil no município de 

Ituiutaba – MG, garantindo suporte aos cidadãos diante de um desastre. 

Existem diversos meios de comunicação que relatam os acontecimentos desenvolvidos 

nas cidades, como telejornal, internet, revista, jornal, rádio, etc., mas o instrumento 

comunicacional utilizado para identificar quais foram os tipos de instabilidade climática que 

ocorreu em Ituiutaba – MG no ano de 2012 na presente pesquisa foi o Jornal O Pontal. 

A presente pesquisa tem como objetivo identificar e analisar os impactos gerados pelas 

instabilidades climáticas na cidade de Ituiutaba - MG no ano de 2012 a partir das notícias 

vinculadas pela imprensa do município estudado, ou seja, Jornal O Pontal. Também será 

pesquisado, a partir de notícias veiculadas pelo jornal impresso supracitado, no ano de 2012, 

quais os elementos climáticos que provocaram os impactos relatados no espaço geográfico, qual 

o tipo de repercussão no espaço geográfico e qual o local de ocorrência. A escolha do período de 

análise foi devido ao fato da identificação de vários episódios extremos das chuvas no mês de 

janeiro e as altas temperaturas do mês de Setembro e Outubro. 

 

2. MATERIAL E MÉTODO 

Os dados meteorológicos analisados foram adquiridos de um banco de dados, junto ao 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), na Estação Automática do município de Ituiutaba - 

MG vale ressaltar que alguns dados foram obtidos na Estação Meteorológica Convencional devido 

à ausência de informação da Estação Automática, mas no decorrer das análises do presente 

trabalho caracterizamos qual Estação Meteorológica foi abordada. Para uma melhor visualização 

dos impactos gerados pelas adversidades que serão demonstradas, nos preocupamos em utilizar 

dados diários a fim de analisar as interações dos elementos climáticos. 

O presente trabalho origina-se de uma pesquisa realizada no município de Ituiutaba - MG, 

situado na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, cuja sede se encontra nas 
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coordenadas geográficas 18°56’28” de latitude Sul e 49°27’47” de longitude Oeste, com 

população total de 97.171 habitantes e uma área territorial de 2.598,046 Km² . Quanto ao relevo, 

segundo Baccaro (1991), grande parte do município está localizado em uma área de relevo 

medianamente dissecado com formas convexas e vertentes entre 3 e 15° de declividade. Nas 

porções mais elevadas do município, são encontradas áreas de relevo residual.  

 O clima é caracterizado por um verão chuvoso e com temperaturas elevadas, já durante o 

inverno há escassez de chuvas, temperaturas amenas e queda na umidade relativa do ar. "As 

condições do tempo e do clima no município de Ituiutaba estão, principalmente, sob a ação dos 

sistemas intertropicais e polares, que ao longo do ano faz com que o município tenha a formação 

de um clima tropical que varia entre seco e úmido". (MENDES; QUEIROZ, 2011, p. 336). É 

importante ressaltarmos que a Estação Automática do INMET está localizada na zona rural do 

município de Ituiutaba - MG. 

 

Mapa 1: Mapa de Localização do município de Ituiutaba – MG 

 
Org.: ALVES, L.B; DA SILVA, L.F. (2016) 

 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa foram desenvolvidas quatro etapas 

a fim de alcançarmos o objetivo exposto. A primeira etapa da pesquisa, nos preocupamos 

em delimitar o período a ser analisado, ou seja, o ano de 2012, em seguida, fomos ao 

jornal local, caracterizado como Jornal O Pontal, para verificar quais eventos climáticos 

foram  divulgados nesse período, correlacionando com os dados coletados no site do 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), na Estação Automática de Ituiutaba - MG, com os 

dados expostos pelo Jornal O Pontal. Na terceira etapa, foram analisadas as repercussões a fim 
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de identificar quais foram os impactos gerados pela instabilidade tempo no espaço geográfico. 

Logo após a análise da repercussão dos eventos meteorológicos propagados, observou-se as 

cartas sinóticas e as imagens de satélite com o intuito de identificar a gênese do sistema 

atmosférico responsável pelos impactos ocorridos na sociedade e narrados pelo Jornal O Pontal. 

As cartas sinóticas e as imagens de satélite foram coletadas no Centro de Hidrografia da 

Marinha e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), respectivamente, a fim de 

identificar a gênese dos sistemas atmosféricos responsáveis pelos impactos na sociedade.  

É importante destacarmos que, no decorrer do trabalho, nos preocupamos em 

realizar uma análise comparativa dos dados meteorológicos expostos no jornal O Pontal 

com os dados disponibilizados pelo INMET, com o intuito de identificar se houve ou não 

erro na coleta de dados e se ocorreu um sensacionalismo por parte do jornal.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Carvalho (2007 apud NUNES, SD) "ressalta que um assunto coberto pela mídia é fruto de 

uma série de escolhas, como destaque a ser dado ao assunto e quem será o interlocutor." Em 

relação aos acontecimentos em consequência das instabilidades climáticas relatados pelos meios 

de comunicação 

à imprensa por um lado procura informar e por outro lado enfatiza as condições do 
tempo e imprevisibilidade do clima como causadores de extremos climáticos, não 
enfatizando a irracionalidade no uso e ocupação do espaço pelos diversos atores 
sociais, fator via de regra causador de calamidades quando associado às 
adversidades climáticas. (SANTOS, LOUBET E ANDRADE, 2012, p. 564). 
 

Os dados pluviométricos adquiridos na Estação Automática (Tabela 1), localizada no 

município de Ituiutaba - MG constatou que os meses em que ocorreram os maiores volumes 

pluviométricos foram novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, ou seja, final da primavera e no 

verão. O Jornal, em algumas de suas reportagens, preocupou-se em descrever as características 

da estação em que ocorreram os fatos, focando-se em apenas uma destas - "durante o verão, os 

dias são mais longos que as noites e as condições atmosféricas mudam rapidamente, causando 

chuvas rápidas e fortes, principalmente à tarde." (JORNAL O PONTAL, 2014). Em relação às 

temperaturas do ar máximas constatou-se que os meses em que se registraram as maiores foram 

setembro e outubro, sendo também os meses mais secos. “Vale aqui ressaltar que estes dois 

meses (setembro e outubro) correspondem ao período de transição do período seco para o 

chuvoso.” (QUEIROZ; COSTA, 2012, p. 351). 
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Tabela 1: Dados pluviométricos, de temperatura do ar máxima e umidade relativa do ar mínima do 
ano de 2012 da Estação Meteorológica Convencional de Ituiutaba - MG 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Total pluviométrico (mm) 246,4 195,2 159,2 34,6 49,9 62,8 4,2 0,0 39,0 3,8 191,4 192,4 

Temperatura do ar máxima (°C) 32,6 33,1 33,4 32,8 30,7 31,1 32,3 31,7 38,1 39,5 34,2 35,7 

Umidade relativa do ar mínima 

(%) 

41 32 31 41 28 32 19 16 10 13 32 34 

Fonte: INMET (2012) 

 

Foram identificadas quatro reportagens no ano de 2012 que relataram os estragos das 

chuvas no mês de janeiro, as altas temperaturas e umidade do ar baixas ocorridas nos meses de 

setembro e outubro, que proporcionaram desconforto à saúde dos cidadãos ituiutabanos, além da 

atenção destinada à divulgação das previsões meteorológicas para o Estado de Minas (Foto 1). 

 

Foto 1: Reportagem de Previsão Meteorológica do Estado de Minas Gerais do ano de 2012 

 
Fonte: ALVES, L.B., 2010 

 

Devido à grande quantidade de chuva que ocorre no verão, as cidades devem planejar e 

se estruturarem para suportar o grande volume pluviométrico, mas a maioria das cidades 

brasileiras, incluindo a cidade de Ituiutaba – MG, não está preparada para suportar essas chuvas 

intensas e duradouras, gerando transtornos como os relatados pelo Jornal O Pontal. Algumas 

áreas da cidade de Ituiutaba - MG estão localizados  nas planícies de inundação dos rios, 

proporcionando um maior risco para a população, e para tentar sanar os riscos apresentados o 

prefeito da época e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, segundo o Jornal O Pontal 

(2012), estavam atentos a algumas áreas da cidade que apresentavam risco para a população, 

principalmente nas margens dos córregos que cortam o perímetro urbano (JORNAL O PONTAL, 

2012), com títulos “Prefeito retirou famílias de áreas de riscos ainda em dezembro” e “Secretário 

de Obras visita locais danificados pelas chuvas”. 

O mês que apresentou os maiores relatos de transtornos associados a grande quantidade 

de precipitação foi janeiro (Foto 2), ou seja, no verão, com duas reportagens, e ambas abordando 

as consequências da intensidade desse elemento climático no perímetro urbano de Ituiutaba - 
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MG, com as seguintes manchetes: " Lixo Jogado nas ruas durante as chuvas traz transtornos", 

publicada no dia 19, e "Chuvas diminui, mas não para em Ituiutaba nos próximos dias", publicada 

no dia 21/22. 

 

Foto 2: Reportagem relatando os estragos ocasionados pelo grande volume pluviométrico do ano 
de 2012 

 

 
Fonte: ALVES, L.B. 

 

A partir das análises, do mês de janeiro, das cartas sinóticas, disponibilizadas pelos 

Serviços Meteorológicos da Marinha, e das imagens de satélites, disponibilizadas pelo INPE, 

identificamos que a região estudada foi influenciada pela Zona de Convergência do Atlântico Sul 

(ZCAS), pois havia um campo de baixa pressão presente no Sudeste e Centro-Oeste, provocando 

áreas de instabilidade, proporcionando os grandes volumes de chuvas. Ao analisar as imagens de 

satélites e as cartas sinóticas referentes a este período constatou-se que em 58% dos dias houve 

a atuação desse sistema, isto é, de  

uma banda de nebulosidade convectiva que se estende de noroeste a sudeste 
sobre a América do Sul e mostra uma interação entre sistemas tropicais e 
extratropicais. Esta banda aparece na primavera e verão algumas vezes no 

outono, mas nunca no inverno. (CAVALCANTI; ROWNTREE, SD, p.1) 
 

E a partir da identificação dessa zona de convergência podemos reconhecer a gênese das 

chuvas concentradas no decorrer do mês de janeiro, proporcionando um total pluviométrico 

mensal de 246,4 mm, e as consequências que resultaram nas reportagens relatadas no jornal O 

Pontal. Vale ressaltar que a média pluviométrica do mês de janeiro, em um período de análise de 

1987 a 2009, é de 294,7 mm, ou seja, o total pluviométrico do mês de janeiro do ano de 2012 foi 

16,4% abaixo da média.  

A matéria publicada no dia 19 de janeiro apontou que a população sofreu com as chuvas 

em consequência do lixo jogado nas vias públicas, pois os resíduos sólidos, em épocas de chuva, 

bloqueiam a passagem da água para os bueiros e para as vias de escoamento pluvial, 

ocasionando alagamentos na malha urbana, isto é, o lixo ajudou a intensificar os impactos 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 285 

gerados pela chuva, como retratado no jornal O Pontal. E a segunda reportagem, do dia 21/22 de 

janeiro, registrado no final de semana, retratou no título principal, que no mês em estudo houve 

chuvas concentradas, provocando alagamentos e enxurradas em algumas regiões da cidade, 

gerando prejuízo para os cofres públicos, como danificação das vias de transporte.  

De acordo com os dados disponibilizados pelo Estação Automática de Ituiutaba - MG, até o 

dia 22 de janeiro tinha chovido 219,8 mm, ou seja, 89% do total pluviométrico do mês de Janeiro, 

com 17 dias de precipitação, acarretando o saturação do solo nas áreas permeáveis, 

aumentando, consequentemente, o escoamento superficial, proporcionando os transtornos 

relatados pelo jornal. 

Já os relatos que abordaram as altas temperaturas foram registrados nos meses de 

setembro, outubro e novembro, isto é, na primavera.  

Com a chegada da nova estação, há uma mudança no regime de chuvas e 
temperaturas na maior parte do Brasil. Na primavera, as temperaturas aumentam 
gradativamente nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No Brasil Central, as 
temperaturas máximas podem atingir valores muito elevados em função da forte 
radiação solar e da maior frequência de dias com céu claro (CPTEC, 2015). 

 

Constatou-se, no decorrer dos relatos do jornal O Pontal que além das altas temperaturas 

houve uma baixa umidade relativa do ar. Na reportagem do dia 18 de setembro, com o título 

“Temperatura alta e umidade baixa: cuidados redobrados com crianças e idosos”, houve 

apreocupação em fornecer ao leitor dados meteorológicos que comprovassem os riscos que a 

sociedade enfrentava com as altas temperaturas e baixa umidade. Segundo o Jornal (2012) “a 

temperatura máxima gira em torno dos 40°C e a umidade relativa do ar abaixo dos 12%, o que já 

é considerado Estado de Emergência pela Organização Mundial da Saúde”. Na semana em que 

foi publicada a notícia, registrou-se umidades do ar extremamente baixas e temperaturas de 38°C, 

ou seja, apenas os dados de temperatura, disponibilizados pela Estação Automática, não 

coincidiram com os dados expostos pelo Jornal. Os horários em que foram registrados os maiores 

valores absolutos de temperatura foram entre às 14h e 20h (Tabela 2). Em relação a umidade 

(Tabela 3), podemos observar que os horários com os registros mais baixos foram, também, entre 

às 14h e 20h, com a mínima de 11%. Segundo o CEPAGRI (SD), os problemas na sociedade 

decorrentes dessa baixa umidade são: “Complicações alérgicas e respiratórias devido ao 

ressecamento de mucosas; Sangramento pelo nariz; Ressecamento da pele; Irritação dos olhos; 

Aumento do potencial de incêndios em pastagens e florestas”. É importante frisar que se essa 

análise fosse direcionada apenas pela média da temperatura e pela média da umidade do ar não 

seria possível detectar as máximas da temperatura e a mínima da umidade, pois esses dados 

seriam mascarados. 
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Tabela 2: Temperatura do ar (°C), nos horários entre ás 14h e 20h, da semana do dia 18 de 
setembro  

 
Fonte: INMET (2012) 

Org. ALVES, L. B. 

 
Tabela 3: Umidade relativa do ar (%), nos horários entre ás 14h e 20h, da semana do dia 18 de 

setembro  

 
Fonte: INMET (2012) 

Org. ALVES, L. B. 
 
 

Ao se analisar as cartas sinóticas e as imagens de satélite, em um período de uma 

semana, isto é, do dia 11 ao dia 20 de setembro, percebemos que na área estudada estava 

atuando um campo de alta pressão, ou seja, uma "área de pressão que diverge os ventos 

numa rotação oposta à rotação da Terra" (INMET,SD), dispersando a umidade para 

camadas superiores da atmosfera, impedindo a formação de nuvens e possibilitando 

maior contato da superfície terrestre com a radiação solar, tornando um ambiente com 

temperaturas mais elevadas e umidade baixa. No dia 20 houve um aumento considerável 

da umidade do ar devido a um campo de baixa pressão que começou a atuar na região 

juntamente com um fenômeno caracterizado como frontólise, que é um "processo de 
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atenuação ou desaparecimento de uma frente ou de uma zona frontal." (Glossário do 

CPTEC/INPE). 

Já a última reportagem identificada no jornal O Pontal deste ano também relatou as altas 

temperaturas enfrentadas pelo município de Ituiutaba – MG, apontando no decorrer do noticiário a 

diferença de temperatura e umidade de onde a estação meteorológica está instalada, ou seja, na 

zona rural do município de Ituiutaba - MG, com os dados de umidade e temperatura coletados na 

cidade, vale ressaltar que, no decorrer do noticiário não se especifica como se adquiriu os dados 

de  temperatura e umidade no perímetro urbano de Ituiutaba - MG, sendo que a diferença de 

temperatura e umidade entre a zona rural e a cidade “é um conjunto de fatores, decorrentes da 

própria ação humana, como a redução da cobertura vegetal, aumento de edificações, entre várias 

outras atividades” (JORNAL O PONTAL, 2012). A reportagem foi publicada no dia 31 de outubro 

descrevendo as ocorrências do dia 28 e 29, isto é, expondo as altas temperaturas e a baixa 

umidade destes dias. 

“O serviço de meteorologia da fazenda Experimental da FEIT-UEMG, acusou, no domingo, 

28, uma temperatura de 38,9 °C e uma umidade relativa do ar em torno de 18%. Já na segunda 

feira, ficou constatada uma temperatura de 39,4°C e a umidade de relativa do ar em torno de 16% 

(JORNAL O PONTAL, 2012)” no horário das 15h. Ao analisarmos os dados de temperatura 

(Tabela 4) e umidade relativa (Tabela 5) podemos perceber que os horários mais quentes foram 

registrados entre às 13h e 21h, sendo que no dia 30 obteve-se o maior registro de temperatura, 

39°5 às 17h. Os dados dos elementos climáticos expostos no Jornal O Pontal, do dia 28, não 

coincidiu com os dados coletados pela Estação Automática de Ituiutaba - MG, sendo a 

temperatura máxima exposta no jornal (38,9 °C) um pouco mais elevada que a registrada pela 

estação (38,0 °C), e a umidade do ar também divulgada pelo jornal foi superior (18%) se 

comparada ao dado da estação (13%). No dia 29, os dados expostos pelo jornal também não 

coincidiram, sendo maiores que os dados fornecidos pela estação automática local. 

Como mencionado anteriormente, as temperaturas registradas pela estação automática 

foram inferiores se comparadas com os dados apresentados pelo jornal, que também divulgou o 

fato de que “no perímetro central de Ituiutaba, uma temperatura bem acima das constatadas na 

estação meteorológica, em torno de 5°C, chegando então no perímetro urbano uma temperatura 

de aproximadamente 45°C.” (JORNAL O PONTAL, 2012).  
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Tabela 4: Temperatura do ar (°C), nos horários entre ás 13h e 21h , da semana do dia 31 de 
outubro 

 
Fonte: INMET (2012) 

Org. ALVES, L. B. 

 

Tabela 5: Umidade relativa do ar nos horários entre ás 13h e 21h , da semana do dia 31 de 

outubro 

 

Fonte: INMET (2012) 
Org. ALVES, L. B. 

 

Ao se analisar as cartas sinóticas (Figura 1), em um período de 10 dias, isto é, do dia 21 

ao dia 31 de outubro de 2012, percebemos que a região estava sofrendo com um campo de alta 

pressão ao longo da semana, impedindo a formação de nuvens e possibilitando maior 

contato da superfície terrestre com a radiação solar, formando condições propícias para 

um ambiente com temperaturas mais elevadas e umidade baixa. 
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Figura 1: Cartas Sinóticas do dia 21 á 31 de outubro de 2012 

 

Fonte: Diretoria de Hidrografia e Navegação - Centro de Hidrografia da Marinha - Serviço 

Meteorológico da Marinha, 2012. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

No decorrer das análises no Jornal O Pontal a fim de encontrar noticiários relacionados 

com as consequências das intempéries climáticas na sociedade, identificou-se os principais 

elementos climáticos ressaltados na divulgação dos impactos no município de Ituiutaba - MG no 

ano de 2012, que foram as chuvas intensas, baixa umidade relativa do ar e a temperatura do ar 
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máxima. Ao longo das análises das matérias publicadas no jornal, percebeu-se a preocupação 

com uma visão descritiva dos fatos narrados, proporcionando pouco sensacionalismo.   

No total foram encontradas 4 reportagens relatando os impactos das instabilidades do 

tempo em Ituiutaba - MG. Nas duas primeiras reportagens, ambas relacionadas com os impactos 

gerados pelo grande volume de chuva, não foram expostos os dados meteorológicos, não sendo 

possível comparar com os dados coletados pela Estação Automática de Ituiutaba, mas nas duas 

últimas reportagens constatamos que alguns dados disponibilizados pela Estação Automática não 

foram compatíveis com os dados expostos pelo Jornal O Pontal, é importante ressaltarmos que o 

jornal, base de identificação dos eventos extremos do município de Ituiutaba - MG, não citou a 

fonte dos dados utilizados. A partir da análise da Tabela 1, podemos perceber que os fatos 

narrados pelo jornal ocorreram nos meses em que foi registrado o maior volume de chuva, as 

maiores temperaturas e menores umidades relativa do ar. 

A partir das análises, do mês de janeiro do ano de 2012, onde constatou-se as duas 

primeiras reportagens, das cartas sinóticas e das imagens de Satélites, identificamos que a região 

estudada foi influenciada pela ZCAS, por isso foram relatados os estragos relacionados à chuva. 

Já nos meses de setembro e outubro a região foi influenciada por sistemas de alta pressão, 

impedindo a formação de nuvens e possibilitando maior contato da superfície terrestre com a 

radiação solar, formando condições propícias para um ambiente com temperaturas mais elevadas 

e umidade baixa. 
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