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INTRODUÇÃO. 

O uso do solo no Campus da UFMT passou por grandes transformações no decorrer dos 

anos, e ainda continua lidando com novas construções e utilização do seu espaço, tendo como 

consequência a substituição de áreas arborizadas por concretadas, solos impermeados, causando uma 

modificação na paisagem que acaba influenciando no comportamento térmico. 

Correlacionando os conhecimentos climáticos, com o uso antrópico do meio natural, pode-se 

chegar a conclusões de como as influências do homem em uma determinada área podem originar 

diferentes microclimas, com variações consideradas de temperatura, umidade relativa do ar e vento, 

por exemplo, em áreas de diferentes proporções. Não deixando de lado as características físicas de 

cada local: a existência de córregos, matas, relevos. 

O trabalho tem como objetivo, mostrar um método simples e eficaz para analisar como ocorre 

a variação de temperatura em uma área determinada no perímetro da Universidade Federal de Mato 

Grosso - Cuiabá, ressaltando que, para uma analise do clima, faz-se necessário ter feito uma 

observação por um período considerável, entre 30 a 35 anos (AYOADE, 2006). Portanto trata-se da 

análise de tempo, através de uma observação por um curto período definido nos dias 17 e 18 de 

Outubro de 2012.  

Sabendo que no perímetro urbano, o clima que se destaca na região é alterado devido à 

presença de construções como os edifícios que inibem a circulação do ar, e o concreto, que é a base 

da construção civil que absorve a radiação solar, considerará a implantação de tais construções no 

campus e em seu entorno, como um dos fatores para alteração térmica, como também a falta e/ou 
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diminuição das áreas verdes nas proximidades do Córrego do Barbado (córrego que está localizado 

nas proximidades do perímetro estudado).  

Utilizando os sentidos e instrumentos digitais, os dados que foram coletados, foram 

apresentados com a proposta de discutir como a mudança de temperatura é muito grande de um 

período para outro (diurno e noturno) nos diferentes tipos de superfícies.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA. 

Conhecer o clima de uma determinada região torna-se importante por vários motivos, um 

exemplo a ser citado, é que o conhecimento da variação climática, de modo geral, possibilita entender 

o avanço dos processos geológicos, de vegetação e de formação dos solos que “só podem ser 

devidamente compreendidos com referência ao clima predominante na atualidade e no passado” 

(AYADE, 2006, p.2).  

Necessariamente para obter uma compreensão do clima de uma região pode-se utilizar o 

nossos sentidos, pois “os instrumentos nada mais são do que extensões dos nossos aparelhos 

sensoriais” (AZEVEDO, 2005, p.132).  

Sendo o clima um tanto quando “enigmático”, torna-se complicado defini-lo somente através 

dos sentidos, porém Azevedo (2005) garante que somente com observações atentas de pesquisadores 

treinados, é possível determinar a direção do movimento das massas de ar. Através do balanço das 

árvores, direções em que as folhas caem, por exemplo. 

Para não haver desperdício de tempo e excesso de trabalho e ainda procurando estabelecer 

um resultado mais fidedigno, o levantamento de pressupostos anteriormente ocorridos à coleta de 

dados é de grande importância, pois determina o caminho a ser tomado e garante que os objetivos 

sejam alcançados, assim como afirma Azevedo: 

 “Como a observação é custosa, a densidade da amostragem deve ser dosada de forma que 
o uso do menor número de instrumentos e pontos de amostragens conduza a melhor relação 
custo benefício. Por isso, a etapa anterior à observação e amostragem sistemática em 
campo, - a elaboração de hipóteses com base na observação preliminar - é a mais 
importante e determina o resto do trabalho de investigação, incluindo sua viabilidade e 
exequibilidade. Em função das hipóteses determina-se o quê, onde e como observar e/ou 
medir” (2005, p. 131). 

Homem e o Clima. 

A relação, ser humano e clima são de extremamente importância, pois as condições de vida 

em que o homem está submetido cotidianamente condizem com a sua forma de viver, ou seja, roupas, 
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lazer, alimentação, práticas esportivas, moradia, etc. Para comprovar isso, Frota (2003) em seu estudo 

destaca que o ser humano é um animal homeotérmico, ou seja, sua vivência está totalmente ligada à 

temperatura ambiente em que ele vive, permanecendo entre a mínima de 32°C e máxima de 42°C 

para um enfermo, onde a temperatura normal do corpo humano é de 36,1°C a 37,2°C.  

A cidade de Cuiabá apresenta um clima tropical semiúmido, com 4 a 5 meses secos (NIMER, 

1979), onde na maior parte do ano suas temperaturas são elevadas, tornando-a uma cidade 

climaticamente dinâmica.  

METODOLOGIA 

Área de Estudo: 

Escolhido o perímetro do campus como base para a realização do estudo, foi determinado 

que a área de levantamento dos dados (Figura 1) fosse do limite da Av. Fernando Corrêa, até as 

proximidades do campo de futebol e do bosque adjunto ao centro cultural do campus, pois o tempo 

para recolhimento dos dados era curto, então decidiu apenas coletar amostras dentro desta área, já 

que garantia um contraste climático suficiente para análise. 

 

Figura 1 - Área de Levantamento dos Dados para Estudo e Pontos de amostragem. Fonte: Gooogle Maps/Thomaz Xavier – 
26/10/2012. 
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Com a proposta de coletar dados em pontos com características climáticas (microclimas) 

diversificadas, para a prática de observação em campo e posteriormente no laboratório fosse suficiente 

para diferenciar como as influências das diferentes características de cada local, poderiam apresentar 

um contraste térmico diversificado. Tais pontos foram escolhidos a partir das propostas 

fundamentadas, com a utilização de um mapa de uso do campus (Anexo 1). 

Metodologia de Análise: 

Após divisão dos grupos para coleta dos dados nos três períodos propostos, deu-se início ao 

registro dos dados. Tomando como base os fundamentos de Azevedo (2003), foi escolhido para o 

levantamento dos dados o uso de higrômetro e anemômetro digital, termômetro e um GPS móvel para 

registrar as coordenadas de cada ponto. Como pode ser observado na Imagem (1), o aluno 

responsável pela observação, segue as orientações de Azevedo, onde “o sensor seja posicionado o 

mais longe possível do corpo do observador, com um braço estendido, enquanto com a outra mão o 

visor é colocado numa posição adequada para leitura”.  

 

 

Imagem 1 - Posicionamento para observação e registro dos dados. Fonte: Rodrigo dos Santos. 
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Com base na proposta anterior, foram escolhidos vinte pontos dentro do campus, são eles: 

P1 - Bosque adjunto ao centro cultural; 

P2 - Canteiro central da Av. Principal, próximo ao campo; 

P3 - Campo de futebol de areia; 

P4 - Pista de Caminhada, próximo ao campo; 

P5 - Centro de Vivencia do ICHS; 

P6 - Ponto de táxi na Av. Alziro Zarur; 

P7 - Ponto de ônibus na Av. Fernando Corrêa; 

P8 - Bosque próximo a Av. Fernando Corrêa; 

P9 - Canteiro central da entrada do campus pela Av. Fernando Corrêa; 

P10 - Calçada paralela a Av. Fernando Corrêa; 

P11 - Bosque lateral do acesso ao campus 1 (pela guarita 1), próximo à antiga estação de 

tratamento de água; 

P12 - Bosque lateral no acesso ao campus 2 (pela guarita 1), pista de caminhada; 

P13 - Estacionamento da piscina; 

P14 - Bosque em Frente do ICHS; 

P15 - Quadras abertas; 

P16 - Bosque IL; 

P17 - Lado da piscina, em frente ao Museu Rondon; 

P18 - Canteiro central do acesso ao campus Guarita 1; 

P19 - Frente do ICHS; 

P20 - Quadras externas. 
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Sistematização dos Dados. 

Após o registro das informações, fez necessário fazer a ilustração dos dados coletados para 

melhor visualização. Com a utilização de um Sistema de Informação Geográfica (SIG), “ArcGis Desktop 

9.3.1” (ESRI), criou-se 3 Mapas (Figuras: 2, 3 e 4). 

O software do SIG trabalha através do processo do cálculo de interpolação, que estima os 

valores desconhecidos que caem entre valores conhecidos. Para a elaboração dos mapas utilizou-se o 

módulo de análise espacial (Spatial Analyst) do SIG, usando os interpoladores do inverso do quadrado 

da distância (IQD) com o expoente 2, que leva o conceito de auto correlação espacial literalmente. Ele 

assume que quanto mais próximo o ponto de amostra estiver da célula cujo valor será estimado, mais 

próximo o valor da célula se assemelhará ao valor do ponto de amostra. 

O cálculo do IQD é: 

 

 

 

Em que:  

xi = valor estimado no ponto i;  

dij = distância entre os pontos i e j; 

xj = valor amostrado de x no ponto j; 

n = número de pontos da amostra; 

k = coeficiente da potência do interpolador. 
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Tabela 1 - Dados Coletados nos três períodos nos dias 17 e 18 de Outubro de 2012. (U.R. - %; Temp. - °C e Vento - m/s).

  Manhã 17/10/2012 Noite 17/10/2012 Manhã 18/10/2012 

Área Latitude Longitude Horário U.R. Temp. Vento Horário U.R. Temp. Vento  Horário U.R. Temp.  Vento  

P1  15.61258° 56.06845° 10:50:00 65,5 32,2 0,6 20:07:00 66,9 29,3 0,0 10:02:00 59,8 32,0 1,5 

P2 15.61204° 56.06877° 11:00:00 61,4 35,2 1,5 20:10:00 67,6 29,1 0,1 10:06:00 60,8 33,0 2,0 

P3  15.61160° 56.06911° 11:05:00 57,5 35,0 1,5 18:56:00 69,0 29,0 0,1 10:10:00 58,2 36,5 1,5 

P4  15.61095° 56.06930° 11:10:00 63,2 31,0 0,8 18:51:00 66,8 29,2 0,0 10:13:00 59,8 32,5 2,2 

P5 15.61369° 56.68630° 12:55:00 56,8 33,8 0,6 20:02:00 65,3 29,7 0,4 11:26:00 55,3 35,0 1,1 

P6  15.61522° 56.07058° 12:43:00 57,1 33,2 1,4 19:52:00 65,3 30,2 0,2 11:22:00 57,8 34,0 1,2 

P7  15.61564° 56.07155° 12:10:00 56,3 34,0 0,5 19:37:00 61,8 30,3 0,8 10:46:00 55,0 37,0 0,3 

P8 15.61497° 56.07199° 12:16:00 56,5 33,3 1,8 19:41:00 61,9 30,2 0,1 10:50:00 57,0 35,0 1,3 

P9  15.61407° 56.07314° 12:03:00 57,5 34,0 0,2 19:31:00 62,8 30,2 0,2 10:39:00 60,2 33,5 0,4 

P10  15.61355° 56.07377° 11:55:00 56,2 35,8 0,8 19:27:00 64,7 29,4 0,2 10:36:00 59,7 34,2 0,3 

P11  15.61296° 56.07245° 11:40:00 63,5 32,1 0,4 19:16:00 65,6 29,5 0,0 10:27:00 60,1 33,5 0,9 

P12  15.61197° 56.07107° 11:34:00 60,3 32,0 1,6 18:44:00 62,0 30,0 0,0 10:18:00 58,2 35,0 0,5 

P13 15.61349° 56.07090° 13:07:00 57,0 34,0 0,5 20:17:00 67,7 29,4 0,2 11:04:00 59,6 35,0 2,0 

P14  15.61298° 56.07033° 13:01:00 58,3 32,2 0,7 20:14:00 67,7 29,4 0,1 11:06:00 58,2 34,5 2,1 

P15  15.61195° 56.06972° 11:17:00 59,4 35,6 0,3 19:03:00 64,9 29,9 0,1 11:10:00 57,9 36,3 1,2 

P16  15.61462° 56.07126° 12:35:00 59,5 34,4 0,9 19:50:00 64,1 29,8 0,1 10:57:00 60,0 34,0 0,8 

P17  15,61407 56.07186° 12:23:00 56,5 36,0 0,5 19:45:00 62,5 30,3 0,3 10:53:00 58,7 34,0 2,0 

P18 15.61342° 56.07229° 11:45:00 59,2 32,2 1,5 19:20:00 64,8 29,4 0,1 10:31:00 60,9 33,2 0,8 

P19 15.61287° 56.06942° 10:40:00 64,0 34,5 0,3 18:34:00 61,9 29,4 0,4 09:54:00 58,6 33,0 1,2 

P20 15.61184° 56.07003° 11:28:00 58,4 33,3 0,2 19:02:00 63,3 30,0 0,1 11:15:00 54,5 38,1 0,3 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os maiores valores de temperatura foram encontrados em locais onde existe uma pequena 

concentração de árvores ou até mesmo nenhum tipo, como pode ser observado nos mapas, através 

das linhas isotérmicas, que destacam na manhã do dia 17 os pontos 2, 3, 10, 15, 17 e na manhã do dia 

18, os pontos 3, 7, 15, 20. Com temperaturas elevadas. A diferença entre a temperatura maior e menor, 

durante os períodos da manhã, apresentou disparidade maior. No dia 17 foi de 5°C (P4 - 31°C e P17 - 

36°C) e no dia 18 foi de 6,1°C (P1 - 32°C e P20 - 38,1°C), já no período noturno esta diferença foi de 

1,3°C estando concentrando entre 29°C a 30,3°C.  

 

 

Figura 2 – Mapa da Distribuição de Temperatura da Área de Estudo na Manhã de 17/10/2012. Fonte: Leandro Campos. 

Percebe-se que a influência da incidência dos raios solares em determinadas superfícies 

resultam na elevação da temperatura no período noturno. Observa-se que os pontos P6, P7, P8, P9 e 

P17, apresentaram valores de temperaturas mais elevados que os demais no período noturno. Verifica-

se que os pontos destacados estão próximos a vias pavimentadas e concretadas, concluindo que a 

temperatura elevada pode ter sido influenciada pela absorção da radiação ocorrida durante o dia, pois 

este tipo de superfície necessita de um tempo maior para se resfriar. Lembrando que o horário do 

recolhimento dos dados se deu no inicio da noite, horário em que a superfície ainda se encontrava 
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aquecida. Com um destaque para o P8 que se encontra dentro de uma área arborizada, recebendo 

provavelmente influências da Av. Fernando Corrêa. 

Quanto maior a umidade relativa do ar (U.R) menor será a taxa de calor, melhorando a 

sensação térmica do local, lembrando “que a umidade relativa não oferece, na verdade, informações 

sobre a quantidade da umidade na atmosfera, mas informa quão próximo o ar está da saturação” 

(AYOADE, 2006, p.144). Observando os registros no P1 nos três períodos, o valor médio de U.R é de 

64%, onde as características do local favorecem, por ter o solo recoberto por folhas, presença de 

muitas árvores e a ausência da incidência direta do sol. Por outro lado ao observar os registros do P3 

que está localizado no centro do campo de futebol de areia, a U.R nos períodos da manhã é de 57.5% 

(17/10) e 58,2% (18/10) e no período noturno do dia 17/10 foi de 69% a maior U.R registrada. Logo 

com uma taxa de calor alta a umidade relativa será menor e como a noite essa  

 

 

Figura 3 - Mapa da Distribuição de Temperatura da Área de Estudo na Noite de 17/10/2012. Fonte: Leandro Campos. 

Dando uma ênfase no ponto amostral P3 (campo de areia), nota-se que a diferença da 

temperatura dos períodos matutinos, é considerável em relação à temperatura do mesmo ponto no 

período noturno, podendo ser comparado com as variações térmicas ocorridas nos desertos, onde se 

tem durante o dia uma elevada temperatura e durante a noite uma queda brusca. Observando a 

Imagem 2, nota-se que por se tratar de uma superfície descoberta, composta em maior parte por areia, 
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conclui-se que durante o dia a reflexão dos raios solares são maiores e a falta de árvores resulta em 

uma temperatura elevada, por outro lado, a noite se tem uma baixa temperatura. 

 

Imagem 2 – P3 - Campo de Areia.   Imagem 3 – P18 - Canteiro central do acesso campus.  
Fonte: Ademir Villela.     Fonte: Ademir Villela. 

Verifica-se que os valores de temperaturas apresentados nos pontos P11 e P18, localizados 

na entrada do campus, são semelhantes nos três períodos, ou seja, analisando as características 

físicas do local, nota-se que o P18 está localizado entre duas vias pavimentadas, com presença de 

gramíneas e coqueiros (Imagem 3), e o P11 dentro de uma área arborizada, assim conclui-se que 

prevalece a influência da vegetação do local de registro do P11 sobre o local de registro do P18. 

Portanto a semelhança entre ambas às temperaturas se dá pela existência do córrego do barbado.  

 

Figura 4 – Mapa da Distribuição de Temperatura da Área de Estudo na Manhã de 18/10/2012. Fonte: Leandro Campos. 
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 Os pontos P7 e P20 apresentaram uma considerável variação térmica de um dia para outro no 

período matutino. No dia 17 anotou os valores de 34ºC (P7, 12:10) e 33,3ºC (P20, 11:28) e no dia 18 

os valores de 37ºC (P7, 10:46) e 38,1ºC (P20, 11:15). Ao observar as anotações, imagens registradas, 

chega-se a conclusão que no P20 por se tratar de um ponto de amostragem dentro das quadras 

externas abertas, as estruturas metálicas das quadras cobertas que ficam adjuntas as quadras abertas, 

pode ter influenciado neste aumento. Já no P7, que está localizado na Av. Fernando Correa, este 

aumento de temperatura pode ter ocorrido por um fluxo maior de veículos, aumentando o registro da 

temperatura, somado a ausência de nuvens no dia 18. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto a partir do levantamento feito e através da metodologia utilizada foi possível 

compreender de maneira efetiva como a influência das alterações antrópicas podem intervir na 

temperatura e umidade relativa, bem como o uso de SIG’s corroboram para compreender a sua 

variação espacial, e assim inferir sobre como podem se dar a variação das áreas de alta e baixa 

pressão em uma escala local e a consequente circulação do vento no campus da UFMT – Cuiabá. 

 Devido as alterações no ambiente natural causada pelo homem, surgirão certas 

consequências que se pode sentir na pele. Alterações essas relacionadas às edificações que formam 

barreiras que impedem o percurso normal do vento, paredes que absorvem mais calor, solos 

impermeáveis que aumentam a temperatura do local, retirada de vegetação que provocará um maior 

contato dos raios solares com a superfície, ruas pavimentadas, calçadas concretadas, que acarretam 

no aumento térmico e consequentemente na diminuição da umidade relativa. Deste modo, pode 

entender que tais usos dentro do perímetro pesquisado acabam originando temperaturas distintas 

provocando sensações térmicas diferentes, e que de acordo com Frota (2003) a qualidade de vida do 

homem está ligada diretamente a temperatura ambiente em que ele vive. Logo uma continuidade da 

alteração natural, em nosso ver, poderá acarretar em negatividades que tornarão o modo de vida pior.  
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ANEXOS 

Anexo 1: 

 

Mapa de Uso da Terra do Campus - UFMT Cuiabá/MT. 


