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CONSIDERAÇÃOES INICIAIS 

O clima é uma sucessão de tipos de tempos que tendem a se repetir com 

regularidade em ciclos anuais. Quando uma cidade ou determinado local dentro da cidade 

(parques, bairros, etc) possuem um clima diferenciado do clima da região encontra-se 

inserido na escala de abordagem do Topoclima. 

Os estudos climáticos na escala Topoclimática abrangem unidades de superfície 

com dezenas de metros e compreendem espaços urbanos de pequenas cidades, fáceis de 

bairro e subúrbio de cidades, de acordo com Monteiro (1976). 

Assim sendo, o resultado das interações entre as atividades humanas urbanas e 

as características da atmosfera local, dentro de um contexto regional é o chamado SCU - 

Sistema Clima Urbano. É a partir do sítio urbano, que constitui o núcleo do sistema, que o 

espaço urbanizado mantém relações estreitas com o ambiente regional (Monteiro, 1976). 

Para Lombardo (1985), clima urbano é um mesoclima que está incluído no macroclima e 

que sofre na proximidade do solo, influências microclimáticas derivadas dos espaços 

urbanos. 

Para Lombardo (1985) a qualidade da vida humana está diretamente relacionada 

com a interferência da obra do homem no meio natural, entretanto ao ocupar uma 

determinada área o homem, com suas atividades, não só modifica a paisagem como 

também altera as condições climáticas locais. A ação do homem alcança intensidade 

máxima, inclusive nos aspectos visíveis e não visíveis, como a composição do ar e os 

elementos do clima (temperatura, ventos, precipitações). 

O desmatamento que antecede a implantação de elementos do processo urbano 

contribui para elevar a temperatura e diminuir a umidade do ar, uma vez que as plantas 

utilizam parte da energia nos seus processos vitais, principalmente a evapotranspiração, 

diminuem a quantidade de energia disponível para aquecer o ar circundante (Oke, 1987). 

O presente trabalho pretende realizar estudos na escala topoclimática contribuir 

com planejamento urbano e de uso do solo urbano a nível local. Tendo como objetivo geral 

contribuir com estudo de clima local em Cuiabá-MT, almeja-se identificar as formas de uso e 
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ocupação do solo no campus da UFMT, realizando a coleta de dados das variações 

climatológicas de temperatura e umidade do ar (na estação seca no campus da UFMT) e 

relacionar as variações de temperatura e umidade relativa do ar em diversos locais do 

campus da UFMT com o uso do solo estudando as possíveis alterações climáticas na escala 

local (derivadas do desordenado tipo de uso e ocupação do solo no campus) objetivando 

detectar possíveis formações de bolsões de “ilha de calor” no campus da UFMT. 

  

Criada em 1970, sediada em Cuiabá - MT com 761,628 m², o campus da 

Universidade Federal de Mato Grosso/UFMT, reúne elementos do processo urbano tais 

como edifícios, vias pavimentadas, calçamentos, circulação de veículos, concentração de 

atividades humanas, praças, bosques entre outros que proporcionam um estudo de micro 

clima. Sendo assim o presente estudo pretende dar continuidade do Trabalho de Conclusão 

de Curso de título “Variações de Temperatura e Umidade do Ar na Universidade Federal de 

Mato Grosso” realizado por Bussato (1992). 

O projeto original do campus da UFMT foi encomendado ao renomado arquiteto 

Oscar Niemeyer, ainda no período em que este se encontrava exilado na Argélia. Tratava-se 

de um projeto audacioso para época. Para se ter uma idéia, vista de cima, a biblioteca 

pareceria (se o projeto tivesse sido executado) um livro aberto. O governador Pedrossian, 

engenheiro civil por profissão, tomou a frente dos trabalhos de planejamento e construção 

do campus universitário de Cuiabá. 

A área de estudo em questão está situada no município de Cuiabá capital do 

Estado de Mato Grosso que se localiza no perímetro urbano da capital, no bairro Coxipó da 

Ponte numa área total de 76 hectares entre a estrada do Moinho Velho e a Av. Fernando 

Corrêa da Costa no sentido SO-NE. A maior parte dos terrenos de Cuiabá pertencem ao 

domínio do grupo Cuiabá formados por uma seqüência de rochas metamórficas e a 

Província Geomorfológica denominada Baixada Cuiabana. Segundo o Projeto Radambrasil 

(folha S-D -21 Cuiabá) a cobertura vegetal do município é constituída principalmente pela 

vegetação savana (cerrado) e mata ciliar. O clima predominante é do tipo tropical semi-

úmido com 4 - 5 meses secos e 2 estações bem definidas uma seca - outono/inverno e 

outra chuvosa - primavera/verão. 

REVISÃO DE LITERATURA 

A urbanização promove diversas modificações na superfície que influenciam as 

condições atmosféricas locais, provocando significativas alterações nas variáveis climáticas 

nas áreas urbanas e suas regiões adjacentes. 
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De acordo com Monteiro (1976), o geógrafo que investiga o campo da 

Climatologia, e em espacial as alterações climáticas derivadas de ações antrópicas, deve ter 

clareza de que a organização do espaço é efetivada por decisões políticas, sob o comando 

de ações econômicas por meios de execução tecnológica, assentadas no contexto histórico 

do grupo social. 

O homem, ao interferir no meio natural por meio de suas atividades está não só 

modificando a paisagem como também afetando sua qualidade de vida de algum modo, as 

alterações climáticas são o exemplo mais expressivo e que mais afetam o conforto físico 

humano, segundo Lombardo (1985). 

Para Sant’Anna Netto (1995), “Independente do modo de produção, as variáveis 

naturais mais significativas no processo produtivo são, sem dúvida, aquelas provenientes do 

clima. Se o nível de desenvolvimento econômico e tecnológico de uma sociedade, de 

alguma forma pode transformar o ambiente, não há dúvida de que também por ele é 

influenciado”. 

As correlações entre as estruturas urbanas (uso do solo, morfologia e funções) e 

as atividades climáticas de superfície foram estudadas por Sette (1996) que analisou o clima 

na cidade de Rondonópolis-MT. Para o resultado do trabalho foram usadas estações 

micrometeorológicas fixa, que mostraram a máxima magnitude da ilha de calor em 

Rondonópolis acontece durante o dia, nos horários de máximo aquecimento tanto na 

estação seca como na estação chuvosa. Zamparoni (1995) comparou as variações de 

temperatura e umidade do ar em duas cidades de pequeno porte do estado de Mato Grosso 

- Barra do Bugre e Tangará da Serra. Os resultados mostraram que em Barra do Bugre os 

valores da ilha de calor foram de 2°C na estação chuvosa e 3,6°C na estação seca, em 

Tangará da Serra os valores da ilha de calor foram de 4°C na estação chuvosa e 5,4°C na 

estação seca. 

Em Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, trabalhos que visam estabelecer 

parâmetros que comprovem modificações nas variáveis climatológicas foram feitos 

evidenciando dados que indicam as grandes conseqüências da ação antrópica na superfície 

influenciando diretamente no conforto térmico a nível local e que repercute no regional. 

Dentre esses estudos destaca-se o feito por Maitelli (1994) in Zamparoni (1994) 

que investigou os efeitos da urbanização na temperatura e umidade do ar na cidade de 

Cuiabá - MT (tanto na área urbana como suburbana) e com base os resultados analisou no 

espaço de tempo de 1920-1992 estas modificações. 
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Tomando como amostragem também Cuiabá - MT Duarte (2000) estudou micro 

climas urbanos correlacionando-os com o uso e ocupação do solo em cidades brasileiras da 

região Tropical Continental. 

Dourado (2000) estudou as diferenças de temperatura do ar entre as áreas 

centrais e suburbanas do município de Luca do Rio Verde – MT comparando os resultados 

com as variações de temperatura do ar ocorridas na cidade de Sinop -MT analisados por 

Rosa (1999), esta análise comparativa propiciou a compreensão da intensidade do 

fenômeno “ilha de calor” em cidades do norte mato-grossense que estão em constante 

desenvolvimento devido ao aumento agroindustrial. 

Com base nestes estudos citados anteriormente estabelecemos parâmetros para 

fundamentar uma análise Topoclimática das variáveis climáticas do campus da UFMT, ou 

seja, num contexto de uma análise de clima local formam-se em áreas isoladas de centros 

urbanos características climáticas diferenciadas abrangendo dados climatológicos 

diferenciados e análise dos resultados para detectar as reais causas das mudanças 

estabelecidas e propor metas para um planejamento que se adeque ao desenvolvimento 

desta pequena área dentro do centro urbano. 

 

MATERIAS E MÉTODOS 

Para atingir os objetivos propostos no presente estudo, no sentido de monitorar 

as alterações nas variáveis climatológicas e no uso e ocupação do solo do campus da 

UFMT buscamos num primeiro momento fazer um levantamento bibliográfico documental, 

tendo em vista a obtenção de informações sobre os aspectos históricos, políticos, sócio-

econômico e físico da UFMT. Como também para auxiliar no desenvolvimento da pesquisa 

a obtenção de fotos dos locais de coleta, a criação de tabelas com os dados brutos 

coletados (transformados posteriormente em umidade relativa do ar com a ajuda do 

software Excel 2000 for Windows XP) para transformação em gráficos. 

No tocante ao estudo do clima local foi elaborado, com o auxílio do software 

CorelDraw 9.0 for Windows XP, o mapa do uso e ocupação do solo do campus com base no 

mapa do ano de 2003 da UFMT, já contendo modificações no Campus que norteou a coleta 

de dados de temperatura e umidade do ar, os mapeamentos das isotermas e isoígras e os 

gráficos. Esta representação cartográfica do uso do solo foi fundamental para identificar os 

diferentes padrões de uso do solo. 

Para identificação dos padrões de uso do solo, distinguimo-lo seguindo 

algumas características como a presença da vegetação, edificações e assim selecionamos 

os pontos onde foram feitas as coletas de dados. 
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Observando os diversos padrões de uso do solo, a partir das informações 

obtidas in loco sobre a área do campus da UFMT padronizamos o uso do solo, detalhando 

algumas categorias para melhor entender as variáveis climatológicas coletadas. Os padrões 

das categorias de uso do solo do campus da UFMT são estas: 

 Vias de acesso asfaltadas: Permitem a circulação de veículos em todos os 

departamentos e órgãos da Universidade. Caracteriza-se por uma avenida de mão dupla 

com canteiro central com grama, coqueiros e postes de iluminação. 

 Estacionamentos Asfaltados e Áreas Cimentadas: São caracterizados por 

área de solo impermeável com cobertura de asfalto e/ou cimentados (o casos das calçadas 

e pistas de caminhadas) com praças, jardins e edificações circunvizinhas. 

 Edificações: O campus possui edificações horizontais (de até 3 andares com 

altura média de 15 m) e verticais em concreto com cobertura de amianto. No espaçamento 

entre as edificações há cobertura de grama, calçamentos, asfaltos e alguma concentração 

de vegetação arbórea. 

 Solo Nu: Ocorre de maneira isolada em áreas livres, interrompidas por 

edificações e com poucas vegetações ao redor. 

 Árvores: Estão distribuídas no Campus espaçadamente e em maior 

quantidade nos bosques. Algumas edificações possuem ao seu redor árvores de grande 

porte, tronco largo (ou seja, árvores velhas) que proporcionam conforto térmico que ameniza 

a alta temperatura decorrente da absorção de radiação pelas edificações. 

Como método para se coletar as informações climáticas utilizamos o transecto 

móvel (onde a pé se percorria o trajeto estabelecido, através do mapa de uso e exatamente 

no ponto de coleta girava-se o aparelho mais ou menos 20 vezes para que fosse captado o 

tempo neste dado momento do ambiente) e o auxílio de um aparelho para coletávamos as 

variáveis climatológicas. O instrumento usado foi o Psicrômetro de funda, escala 0,1C 

Incortem, que obtém através do bulbo úmido a umidade relativa do ar e do bulbo seco a 

temperatura do ar do local, nos períodos de 16 à 18/12/03 (estação chuvosa) e 19 à 

21/04/04 (estação seca) nos horários das 8:00, 14:00 e 20:00 h de acordo com a norma 

estabelecida pela OMM (Organização Mundial de Meteorologia). 
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FIGURA 3. PONTO 13 – LAGO DO ZOOLÓGICO 

FONTE. BRITO, 2004 

 

FIGURA 4. PONTO 4 – BOSQUE 

FONTE. BRITO, 2004 

 

 

FIGURA 5. PONTO 12 – ESTACIONAMENTO ICET 
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FONTE. BRITO, 2004 

MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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O efeito da ilha de calor corresponde a um dos mais significativos exemplos de 

modificações climáticas já documentadas e caracteriza-se pelo fato de o ar da área central 

urbana ser geralmente mais aquecido do que o ar das áreas circundantes (Oke, 1978). 

Visando detectar as diferenças de temperatura e umidade relativa do ar entre os 

vários pontos escolhidos para coleta de dados, foram tomadas medidas horizontais destas 

variáveis climatológicas, através de transecto móveis. As medidas foram realizadas três 

vezes ao dia no horário das 8:00, 14:00 e 20:00 h, durante três dias consecutivos na 

estação chuvosa e seca em áreas de solo diferenciado. 

Com base no mapa de uso ocupação do solo (em anexo) e nas tabelas contendo 

dados brutos de coleta realizou-se a plotagem dos pontos para obtenção dos gráficos 

referentes à temperatura e umidade do ar coletado durante a coleta. 

Os resultados analisados através das isoígras e isotermas constata-se 

modificações climáticas, provavelmente derivadas do uso e do tipo de ocupação do solo, 

verificamos que a pista de caminhada inserida no bosque de entrada da UFMT, mostra a 

ação do homem no meio ambiente modificando-o e alterando o conforto térmico na 

superfície. 

Tabulando os dados coletados durante o trabalho de campo que durou 6 dias (3 

dias na estação seca e 3 dias na estação chuvosa) analisamos os dados para ter subsídios 

e obter informações concretas sobre as possíveis alterações nas variáveis climática no 

campus. Obtivemos então dados do bulbo seco (temperatura do ar) e transformamos as 

informações obtidas no bulbo úmido em umidade relativa do ar, verificando que as maiores 

temperatura se concentravam no período da tarde e em locais onde mesmo bem vegetados 

a temperatura já está sendo modificada através da influência dos elementos urbanos que 

circundam a UFMT (no caso o Shopping, edificações próximas e outros agentes do 

processo urbano). 

Geralmente, as temperaturas alcançam os maiores valores em lugares com 

vegetação escassa, por outro lado, os menores são registrados em áreas verdes e nas 

proximidades de superfícies líquidas (Lombardo, 1985). 

A temperatura do ar é uma das expressões mais significativas das alterações do 

clima nas cidades (Lombardo, 1985). O fenômeno da “ilha de calor” constitui–se na maior 

das variações térmicas na escala local e trata-se, provavelmente, de uma das 

conseqüências climáticas mais representativas do desenvolvimento urbano, tal fenômeno foi 

constatado no campus da UFMT em pontos de coleta onde a concentração de construções 

tanto verticais como horizontais era maior, na proximidade do asfalto e em áreas que tinham 
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como características a falta de concentração vegetal para minimizar a reflexão da radiação 

solar como é caso mostrado na Figura 1. 

Os gráficos da Figura 4-5 mostram as maiores temperaturas em razão da 

umidade relativa do ar coletadas (durante o trabalho de campo tanto na estação seca como 

na chuvosa) evidenciando que alterações antrópicas no uso indevido do solo refletem a 

princípio modificações no conforto térmico. 

A chegada de uma frente fria no sul do país associado a uma forte instabilidade 

atmosférica, segundo informações, obtidas no site do INPE que causaram algumas 

alterações nos dados climáticos coletados durante a estação seca atípicos para essa época 

de pouca ou nenhuma chuva, diminuindo a intensidade ou fazendo desaparecer a ilha de 

calor devido a grande umidade relativa do ar. 

FIGURA 4. Variações de temperatura e umidade relativa do ar 

observadas no dia 19/04/04 (14:00H, estação seca) 
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FIGURA 5. Variações de temperatura e umidade relativa do ar observadas 

 no dia 16/12/03 (08:00 H, estação chuvosa) 
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COLETA NA UFMT NO DIA 17/12/03 

PTOS 
BULBO SECO  BULBO ÚMIDO 

 8:00 14:00 20:00  8:00 14:00 20:00 
1 26,4 30.0 26.2  23 25.8 22.2 
2 26,6 30.2 25.8  24 28.4 22.4 
3 26 31.6 25.2  24,2 28.0 23.2 
4 26,2 31.6 25.0  24,4 28.6 23.4 
5 27,4 32.0 25.4  25 29.4 23.4 
6 27,6 32.6 25.2  25,6 29.6 23.4 
7 28 31.4 26.0  26 29.2 24.0 
8 28,4 32.0 26.0  26,2 29.2 24.0 
9 27,4 31.0 25.4  25,8 24.8 23.6 

10 26,6 30.0 25.4  25,2 25.8 23.6 
11 26,6 31.0 25.8  25,4 25.8 23.8 
12 27,4 31.4 25.6  25,8 27.2 24.0 
13 27,8 31.0 26.0  25,2 27.8 24.2 
14 27 31.6 25.8  25 27.4 24.2 
15 26,8 31.0 25.6  25 28.2 24.0 
16 27,4 31.0 25.8  25,4 27.4 24.0 

 

TABELA 1. Dados Coletados na Estação Chuvosa 

 

COLETA NA UFMT NO DIA 19/04/04 

PTOS BULBO SECO  BULBO ÚMIDO 
 8:00 14:00 20:00  8:00 14:00 20:00 

1 29,0 32,0 25,6  23,8 25,2 23,6 
2 29,0 31,8 25,8  25,2 27,4 24,8 
3 28,6 29,2 25,0  24,8 26,2 23,0 
4 29,2 30,6 24,8  25,6 26,4 23,0 
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5 29,8 31,0 24,6  26,2 26,6 22,8 
6 30,4 30,6 24,8  27,0 27,2 23,0 
7 29,4 31,0 25,0  26,0 26,6 23,2 
8 29,8 32,2 25,0  25,8 27,0 23,4 
9 30,6 32,4 26,0  26,4 26,8 23,2 

10 28,6 31,4 25,0  25,0 26,0 23,4 
11 29,0 31,4 24,6  25,4 26,2 22,8 
12 29,4 32,4 25,0  25,4 26,8 23,0 
13 29,2 32,2 24,4  25,4 26,8 22,6 
14 30,0 33,4 24,4  25,8 27,4 23,0 
15 29,8 33,8 24,2  26,0 27,4 22,6 
16 29,8 34,6 24,4  25,4 28,0 22,8 

TABELA 2. Dados Coletados na Estação Seca 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo urbano pode modificar o clima local, neste intuito o estudo na escala 

topoclimática demonstrou que alterações em pequenas áreas urbanas podem promover 

alterações na superfície que podem alterar as suas interações com a atmosfera local. O 

fenômeno “ilha de calor” é considerado um dos principais exemplos da influência da ação 

antrópica nas características climáticas locais de um determinado espaço. 

As ações antrópica, portanto, desde o primeiro dado de 1992 até este em 2004 

se mostraram claramente transformadoras no local estudado, constituindo mudanças 

sensorialmente perceptíveis ao alterarem o conforto térmico.”O homem e o clima 

mutuamente se afetam...” (Ayoade, 1998), não se pode esperar então que modificações 

induzidas na paisagem não provoquem nenhum efeito colateral, no entanto tais efeitos 

podem ser controlados a medida em que intensificam os estudos na área a ser trabalhada 

de forma a gerar planos de ação eficazes no sentido de manter o objetivo proposto para o 

lugar, no caso da UFMT, a ampliação do espaço utilizado para trabalho e estudo, e ao 

mesmo tempo evitar impactos descoordenados no clima do espaço urbano (numa 

abordagem topoclimática) afetando assim negativamente o homem, especificamente, 

através das “ilhas de calor”. 

O homem, ao interferir no meio natural por meio de suas atividades está não só 

modificando a paisagem como também afetando sua qualidade de vida de algum modo, as 

alterações climáticas são os exemplos mais expressivo e que mais afetam o conforto físico 

humano, segundo Lombardo (1985). 

O desequilíbrio na dinâmica das condições climáticas não alcança, atualmente, 

grande proporção, nem muito menos requer medidas imediatas ou emergênciais, o que 

representa um vantagem, a média de 1º C de diferença entre a região onde a "ilha de calor" 

foi detectada e as imediações da mesma representam um valor pouco perceptível pelo 

homem. Apenas como comparação, podemos traçar um paralelo com um estudo de clima 
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urbano feito por Maitelli (1994) na cidade de Cuiabá/MT, o resultado encontrado foi de 5º C 

quanto ao valor da "ilha de calor", o que já mostra um bom diferencial em relação ao 

Campus da UFMT, que está inserido neste espaço urbano. 

No entanto é importante ressaltar que tal medida é passível de mudança 

conforme a velocidade do crescimento urbano e principalmente de como ocorre essa 

expansão na superfície, sinalizando a necessidade de atenção por parte dos órgãos 

competentes pelo planejamento urbano do campus, visando uma melhoria na qualidade do 

conforto térmico dos funcionários, alunos e visitantes que freqüentam a UFMT. 

Assim este trabalho justifica-se por convir como um alerta para um possível 

planejamento urbano na Universidade Federal de Mato Grosso, para que os estudos 

climáticos sejam “preventivo” evitando e solucionando pequenos problemas ambientais que 

inevitavelmente surgirão com o aparecimento de veículos, asfaltamento de avenidas 

principais e ruas, mudança no tipo de material das construções, canalização de córregos e 

desflorestamento para ampliação da área construída. 

Estudos do clima em pequenas áreas isoladas no interior de um centro urbano 

como parques, jardins, bairros e outros contribuem como amostragem do comportamento da 

variáveis climatológicas de um determinado local, tornando –se então estudos 

topoclimáticos. 
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