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RESUMO 
Na medida em que a população mundial aumentou e a sociedade industrializou e urbanizou-
se, a dimensão social passou a ter papel importante na definição do Clima. A sociedade é 
capaz de alterar um clima natural, a partir das modificações produzidas no espaço que ocupa. 
Em todo o mundo, o processo de urbanização implica na tendência de elevação das 
temperaturas do ar sobre as cidades, que se diferencia do entorno rural (ou não urbanizado) 
com temperaturas inferiores. Este fenômeno é denominado Ilha de Calor Urbana (ICU). Ela 
produz impactos sobre a qualidade de vida, por seus efeitos negativos sobre a saúde e o 
conforto térmico. Nas cidades tropicais, os efeitos são intensificados. Tendo em vista a 
localização em ambiente tropical, o efeito da continentalidade e as baixas altitudes, fatores 
responsáveis pela elevação natural das temperaturas, a população de Cuiabá e Várzea 
Grande (Mato Grosso, Brasil) estimada em 856.706 habitantes (IBGE, 2016) está sujeita aos 
efeitos adversos das ICUs que se intensificam e se agravam pela forma como o espaço 
urbano é produzido. Nos meses de agosto, setembro e outubro, as temperaturas atingem os 
maiores picos e as baixas umidades comparam-se aos índices desérticos. Tendo em vista a 
gravidade do problema, esta pesquisa teve por objetivo dimensionar a ICU na cidade de 
Cuiabá/MT, com população estimada em 585.367 habitantes (IBGE, 2016). Foram registradas 
as temperaturas e umidades de áreas representativas das diferentes formas de uso e 
ocupação da superfície urbana e rural, no dia 17 de setembro de 2016, por meio da técnica 
de coleta conhecida como transectos móveis. Foram necessários 4 automóveis que 
percorreram uma rota de aproximadamente 20 quilômetros, com velocidade média entre 20 
a 30 km/h, iniciando todos às 21:09 h, simultaneamente, de forma que toda a coleta dos 417 
registros fosse concluída em período inferior a 60 minutos. A cada 200 metros, controlados 
pelo odômetro do veículo, eram feitos os registros georreferenciados da temperatura e 
umidade, por meio de aplicativo GPS. Por medida de segurança, era feito registro manual em 
formulário de papel. Os dados revelaram uma variação de 24oC a 35oC. O Perímetro Urbano 
(limite legal) evidencia que as menores temperaturas estão na área rural. Na área urbana, as 
maiores temperaturas foram registradas no trajeto A-B, que passou pelo centro comercial e 
pelas avenidas de maior adensamento e alta densidade de edificações verticais, 
caracterizadas por escassa vegetação, onde as temperaturas atingiram 35oC. Mas a 
vegetação e os cursos d’água marcaram as zonas frescas dentro do Perímetro Urbano: 
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parques urbanos e vales de rios e córregos, bem vegetados, apresentaram temperaturas 
variando de 27 oC a 28 oC. Nos bairros com características de intensa ocupação horizontal, a 
temperatura variou de 30 oC a 32 oC, em média. Já a área do condomínio fechado Florais, de 
alto padrão construtivo e entorno ocupado por densa vegetação às margens do Ribeirão do 
Lipa, foram identificadas as menores temperaturas, variando de 25 oC a 27 oC. 
Palavras chave: Ilhas de Calor Urbana, Clima Urbano, Transectos. 

 
ABSTRACT 
 
As the world population increased and society industrialized and urbanized, the social 
dimension played an important role in the definition of Climate. Society is able to change a 
natural climate, from the modifications produced in the space it occupies. Throughout the 
world, the urbanization process implies a tendency for air temperatures to rise above the 
cities, which differs from rural (or non-urbanized) surroundings with lower temperatures. 
This phenomenon is called the Island of Urban Heat (ICU). It has impacts on the quality of life, 
due to its negative effects on health and thermal comfort. In tropical cities, the effects are 
intensified. The population of Cuiabá and Várzea Grande (Mato Grosso, Brazil), estimated at 
856,706 inhabitants (IBGE, 2016), is subject to a tropical environment, the effect of 
continentality and low altitudes, factors responsible for the natural elevation of 
temperatures. To the adverse effects of ICUs that intensify and worsen by the way urban 
space is produced. In the months of August, September and October, the temperatures reach 
the highest peaks and the low humidities compare to the desert indices. Considering the 
severity of the problem, this research had the objective of dimensioning the ICU in the city of 
Cuiabá / MT, with an estimated population of 585,367 inhabitants (IBGE, 2016). The 
temperatures and humidity of areas representative of the different forms of use and 
occupation of the urban and rural surface were recorded on September 17, 2016, through 
the collecting technique known as mobile transects. It took four cars to drive a route of 
approximately 20 kilometers, with an average speed of 20-30 km / h, starting at 21:09 
simultaneously, so that all 417 records were completed in less than 60 minutes. Every 200 
meters, controlled by the odometer of the vehicle, the georeferenced records of 
temperature and humidity were made, through a GPS application. By security measure, 
manual registration was made on paper form. The data showed a variation of 24 oC at 35 oC. 
The Urban Perimeter (legal limit) shows that the lowest temperatures are in the rural area. In 
the urban area, the highest temperatures were recorded on route A-B, which passed through 
the commercial center and the avenues of greater densification and high density of vertical 
buildings, characterized by sparse vegetation, where temperatures reached 35 oC. But 
vegetation and water courses marked the fresh zones within the Urban Perimeter: urban 
parks and river valleys and well-vegetated streams had temperatures ranging from 27 oC to 
28 oC. In the neighborhoods with characteristics of intense horizontal occupation, the 
temperature ranged from 30 oC to 32 oC, on average. On the other hand, the area of the 
Florais closed condominium, with a high construction standard and environment occupied by 
dense vegetation on the banks of the Ribeirao do Lipa, the lowest temperatures were 
identified, ranging from 25 oC to 27 oC. 
Keywords: Urban Heat Islands, Urban Climate, Transects. 



Introdução 
 

O fenômeno da Ilha de Calor Urbana (ICU), resulta como mais um entre outros 
problemas ambientais decorrentes do processo dinâmico de produção do espaço urbano. Em 
países de clima tropical, ela representa uma ameaça ao conforto térmico, à qualidade de vida 
e até mesmo à saúde da população. 

A ilha de calor é uma anomalia térmica com dimensões horizontais, verticais e 
temporais, que tem sido observada em quase todos os assentamentos onde tem sido 
estudado. Suas características estão relacionadas com a natureza da cidade (tamanho, 
densidade de construções, uso do solo) e com as influências externas (clima, tempo e 
estações) (Oke, 1982, p.7). 

Lombardo (1985, p. 24), que estudou o mesmo fenômeno na escala das metrópoles, 
tendo a região metropolitana de São Paulo como estudo de caso, define: 
  

A Ilha de calor urbana corresponde a uma área na qual a temperatura da superfície 
é mais elevada que as áreas circunvizinhas, o que propicia o surgimento de 
circulação local. O efeito da ilha de calor sobre as cidades ocorre devido à redução 
da evaporação, ao aumento da rugosidade e às propriedades térmicas dos edifícios 
e dos materiais pavimentados. 

 
Amorim (2000, p.29), cujo foco do estudo se concentra em cidades médias e de 

pequeno porte, descreve algumas condições ideais para sua formação: 
 

Em condições de céu claro e com vento calmo, ocorre a máxima intensidade da ilha 
de calor. Com relevo pouco acidentado, as temperaturas mais altas são observadas 
nas áreas mais densamente construídas e com pouca vegetação. Horizontalmente 
há diminuição da temperatura à medida que há a aproximação da zona rural, 
caracterizada por um gradiente horizontal mais brando; este esquema geral é 
interrompido por locais quentes e frios associados com densidades de prédios altos 
e baixos. Parques e lagos são áreas frescas, e áreas industriais, complexos de 
apartamentos, áreas de comércio ou central da cidade, são mais quentes.  

 
Fialho (2012, p. 61), aponta que a diferenciação da superfície urbano/rural, acarreta 

uma diferença no tempo de absorção da energia solar disponível durante o dia e da remissão 
da energia terrestre à noite. A consequência deste novo balanço de energia é o resfriamento 
mais lento da cidade, após o por do sol. Por isso o fenômeno é mais intenso no período 
noturno. 

 
Principais Fatores de Formação 
 
 Na Figura 1 são ilustrados os principais fatores formadores, intensificadores ou 
atenuadores da ICU, que só pode ser compreendida através da análise integrada, nunca 
isolada, dos diversos fatores tais como: localização geográfica, sazonalidade, condições 
sinóticas, forma, função e tamanho da cidade. 
 
 



Figura 1 – Principais fatores de formação da Ilha de Calor Urbana. 

 
Fonte: https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-07/documents/epa_how_to_measure_a_uhi.pdf 

 
 Características da localização geográfica, como a distância do mar, altitude, variação 
do relevo, orientação das vertentes, são fatores que podem interferir diretamente nas 
características da ICU. Cidades litorâneas tendem a ter os efeitos amenizados em virtude das 
brisas marítimas.  
 As condições sinóticas são determinantes. “Estudos concordam em que a variável 
meteorológica mais importante que governa a intensidade da ilha de calor é a velocidade do 
vento seguida pela cobertura de nuvens.” (AMORIM, 2000, P. 30). Por isso, o diagnóstico das 
ilhas de calor é recomendado em condições de tempo estável, com poucas nuvens e ventos e 
sem precipitação. 
 Com relação às estações climáticas, existe certa controvérsia. Alguns autores já 
identificaram maior intensidade (contraste urbano/rural) no verão, outros no inverno. 
Apesar disso, Amorim (2000, p.31) destaca que  
 

A justificativa para a maior magnitude da ilha de calor no inverno está associada à 
maior freqüência de inversões térmicas e à maior liberação de calor antropogênico. 
No verão a maior magnitude da ilha de calor é atribuída à maior quantidade de 
energia absorvida durante o dia e sua absorção durante a noite ou em função do 
papel de mistura dos solos rurais, que no verão apresentam elevada inércia térmica.  

 
Ao longo do dia, ela é mais intensa após o pôr do sol (noite) e ao amanhecer 

(madrugada), podendo ser nula ou negativa (quando a temperatura do entorno rural é maior 
que a da área urbana) durante o dia. 
 Quanto à extensão territorial, conforme as cidades vão se expandindo, as Ilhas de 
Calor tendem a ficar mais intensas (GARTLAND, 2010, p. 20). Apesar disso, “as cidades 
possuem especificidades climáticas que devem ser consideradas, e estas variam de 
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intensidade de acordo com suas características próprias” (AMORIM, 2000, p. 31). Ou seja, a 
forma e as funções são mais determinantes que o tamanho da cidade. Estas são as duas 
variáveis responsáveis pela formação das ICUs, uma vez que contribuem para adição de calor 
antropogênico à atmosfera das cidades. 
 Landsberg (1956), resume as causas básicas das alterações climáticas que podem ser 
provocadas pela urbanização. A primeira refere-se à alteração na superfície, em especial, a 
retirada da vegetação, a drenagem da água e o aumento da rugosidade, através dos 
obstáculos de variados tamanhos na paisagem que interferem diretamente na aerodinâmica. 
A segunda causa de mudança climática é a produção de calor pela própria cidade, tanto pelo 
metabolismo humano, como pelo calor liberado nas atividades domésticas, comerciais, 
industriais e no trânsito. A terceira refere-se à modificação da composição atmosférica. 

Por isso, nesta dimensão está a chave para a mitigação da intensidade da IC, pois, 
considerando-se o Conforto Térmico no Planejamento Urbano, é possível a utopia de uma 
cidade tropical com menos desconforto térmico.  
 As cidades de porte médio e pequeno revelam a relevância do tema, uma vez que, 
apesar do pequeno porte, a forma e as funções são suficientes para constituir o fenômeno 
das ICUs. Em vários estudos orientados por Amorim foram identificadas anomalias térmicas 
(diferença entre urbano e rural): Rancharia/SP, 4,7oC (TEIXEIRA, 2015); Jales/SP, 10,2oC 
(UGEDA JR, 2011); Cândido Mota/SP, 8oC (ORTIZ PORANGABA, 2015); Araçatuba, 6,4oC 
(MINAKI, 2014); Teodoro Sampaio, 4,8oC (VIANA, 2006).  

Em cidades grandes e metrópoles, destacam-se: São Paulo, 14oC (LOMBARDO, 1985); 
Várzea Grande, 4,7oC (COX, 2008); Cuiabá, 5oC (MAITELLI, 1994) e Cuiabá, 2,6oC (SANTOS, 
2013). 
 
Tipos de Ilhas de Calor Urbana 
 

Na literatura, em geral, são admitidos três tipos de ilhas de calor urbana: atmosférica 
inferior, atmosférica superior e superfície (ARNFIELD, 2003; OKE, 1978). A ICU de superfície 
está relacionada à radiação emitida pelos alvos da superfície terrestre, que podem ser 
traduzidos em valores de temperatura a partir da conversão dos valores de radiância das 
imagens obtidas por sensores remotos, na faixa espectral infravermelho termal, a bordo de 
satélites, como o Landsat 8.  

No plano vertical, formam-se duas camadas: a Urban Canopy Layer UCL (inferior) e 
Urban Boundary Layer UBL (superior). A UCL está situada entre o solo (a superfície) e o nível 
médio dos telhados e coberturas. De acordo com Oke (1978) ela é produzida por processos 
que ocorrem na microescala e possui uma complexidade característica, devido à diversidade 
das atividades na superfície. No Quadro 1, são relacionadas as principais hipóteses 
causadoras da UCL, devidamente ilustradas na Figura 2.    

O fenômeno da urbanização é a causa desta camada de calor que, por sua influência, 
no plano vertical, dá origem à Urban Boundary Layer – UBL (Camada Limite Urbana). Trata-se 
da camada localizada sobre a UCL. Suas dimensões variam no tempo e no espaço, sendo mais 
espessa de dia e mais compacta à noite, conforme ilustra a Figura 3. 

 



Quadro 1 - Hipóteses das causas da ocorrência de ilha de calor urbano no âmbito do Urban 
Canopy Layer.  

1. Elevação do afluxo de radiação devido à absorção da radiação de ondas longas e reemissão 
pela atmosfera urbana poluída. 

2. Redução da perda de radiação de ondas longas dos canyons devido à redução do seu sky view 
fator(svf). 

3. Maior absorção da radiação de ondas curtas devido ao efeito da geometria do canyon no 
albedo. 

4. Maior estocagem de calor diurno devido a propriedades térmicas dos materiais urbanos e sua 
liberação noturna. 

5. Calor antropogênico proveniente dos edifícios. 
6. Redução da evaporação devido à remoção da vegetação e à impermeabilização da superfície da 

cidade. 
7. Redução da perda de calor sensível devido à queda da velocidade do vento na camada urbana. 

Adaptado de Oke, 1978, p. 259 

 
Figura 2 – Estratificação vertical da atmosfera urbana e processos de formação das ilhas de calor 

proposta por OKE 1978. 

 
Fonte: https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-07/documents/epa_how_to_measure_a_uhi.pdf 

 
De acordo com Amorim (2000, p.26), nesta camada de ar, existem boas condições de 

mistura, sendo sua altura variável e dependente da capacidade da superfície para provocar a 
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movimentação do ar. Durante a noite pode atingir menos de 100m, porque a superfície esfria 
mais depressa do que a atmosfera e, durante o dia pode atingir de 1 a 2 km, pois as correntes 
convectivas são mais intensas. 

As principais hipóteses responsáveis pela ocorrência de ilha de calor urbano no 
âmbito da Urban Boundary Layer são sintetizadas por Oke (1978) no Quadro 2. 

 
Figura 3 - Variação da Urban Boundary Layer no dia e na noite. 

 
Fonte: https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-07/documents/epa_how_to_measure_a_uhi.pdf 

 
Quadro 2 – Hipóteses dos mecanismos responsáveis pela ocorrência de ilha de calor 

urbano no âmbito do urban boundary layer. 
1. Entrada de ar quente resultante da ilha de calor na camada de cobertura urbana. 
2. Calor antropogênico dos telhados e da aglomeração. 
3. Queda do fluxo de calor sensível da camada estável de cobertura pela convecção de 

penetração. 
4. Convergência do fluxo radiativo de ondas curtas no ar poluído.  

Adaptado de Oke, 1978, p. 265. 

 Oke (1978) traçou um perfil vertical geral, de uma típica ICU em situação de céu sem 
nuvens, ventos fracos, após o pôr do sol em uma cidade grande. Partindo da periferia rural, 
adentrando na cidade, passando pelo centro comercial até o lado oposto rural. No esquema 
cartesiano ilustrado na Figura 4, observa-se o aumento da temperatura na medida do 
deslocamento para o centro comercial e o decréscimo, no sentido contrário, formando uma 
morfologia análoga a uma ilha. “The difference between thes value and the background rural 
temperature defines the urban heat island intensity” (OKE, 1982, p. 255). 
 O desconforto térmico é o aspecto mais evidente, porém, não é o único fator 
degradante das ICUs, conforme esclarece Lombardo (1985, p. 26).  
 

A ilha de calor pode modificar as correntes de vento na cidade, mas essa implicação 
deve ser analisada também com o tipo de tempo, a posição orográfica, a estrutura 
das construções e o sítio urbano. As cidades, em época de calmaria, recebem ventos 
da periferia em direção ao centro, aumentando, assim, a possibilidade de 
concentração de poluentes no ar (...) Pode, também, causar um aumento de 
precipitação nas áreas urbanas. O efeito da rugosidade das construções, o ar quente 
ascendente e o aumento dos núcleos de condensação devido à concentração de 
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aerossóis, podem provocar um aumento da quantidade de precipitação de 5 a 10%, 
registrando-se também a elevação da incidência de granizos. 

 
Figura 4 – Perfil de uma típica Ilha de Calor Urbana. 

 
Fonte: Adaptado do esquema de Oke (1976/1982) e http://geofacinfacin.blogspot.com.br/ 

  
 Por todos os efeitos negativos que ameaçam não somente o conforto térmico, mas 
também a qualidade de vida e a saúde da população, o fenômeno desperta interesse de 
parte da comunidade científica que tem colocado a necessidade de considerar o tema nas 
esferas das políticas públicas e planejamento urbano, em especial nas cidades de clima 
tropical. 
  Nesta perspectiva é que se justifica o presente trabalho, que teve por principal 
objetivo dimensionar a Ilha de Calor Urbano, em Cuiabá, em um episódio representativo do 
período climático mais crítico à saúde e ao conforto, quando predomina o tempo quente e 
seco. 
 
Características da área de estudo 
 

A cidade de Cuiabá/MT faz parte da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá1 e 
somada a cidade de Várzea Grande/MT (conurbadas) estima-se o total de 856.706 habitantes 
(IBGE, 2016). As características geoambientais particulares desta localidade (Figura 5) são 
responsáveis pela elevação natural das temperaturas. Em posição geocêntrica na América do 
Sul, está distante da influência das massas de ar marítimas. O relevo de baixas altitudes é 
classificado como Depressão Cuiabana (ROSS, 1990). A média altimétrica é de 
aproximadamente 180 metros e a dinâmica de ventos são os fatores naturais que acentuam 
as altas temperaturas. 

 
Enquanto a velocidade média anual do vento em Cuiabá é de, aproximadamente, 
1,5 m/s, na Chapada dos Guimarães a velocidade média fica em torno de 3,5m/s 
atingindo frequentemente valores de até 5m/s (MAITELLI, 2005 p. 243). 

                                                           
1
 Criada em 2009 por lei estadual complementar n. 359 de 27 de maio de 2009, atualizada pela n. 577 de 19 de 

maio de 2016, a RMVRC é composta pelos municípios: Cuiabá, Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento, 

Santo Antônio de Leverger, Acorizal e Chapada dos Guimarães. 



Para exemplificar a importância dessa característica natural, com uma distância inferior a 
40 quilômetros, em linha reta a partir da área urbana de Cuiabá, a cidade de Chapada dos 
Guimarães tem uma redução natural de cinco graus na temperatura, devido à diferença 
altimétrica.  

Os anéis rodoviários de Cuiabá e Várzea Grande são os principais canais de vazão de 
praticamente toda a cadeia produtiva do estado de Mato Grosso, com destino aos portos do 
sul e sudeste. O fluxo intenso de caminhões e carretas é relevante do ponto de vista da 
poluição atmosférica, mas também do aumento das temperaturas. Além disso, a supressão 
da vegetação natural, pavimentação asfáltica, materiais construtivos inadequados ao clima 
tropical, densa ocupação urbana, ocupações de áreas irregulares, são características que 
fazem parte do modelo de urbanização brasileira, responsável pelo aumento das 
temperaturas e, consequente, formação do fenômeno conhecido como Ilhas de Calor 
Urbanas.  

Figura 5 - Localização e situação geoambiental da  
Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá/MT. 

 
Pode-se afirmar que a conjugação das condições naturais e sociais potencializam e 

intensificam a Ilha de Calor Atmosférica em Cuiabá, tornando-a um fenômeno relevante a se 
considerar, tendo em vista o conforto térmico e a qualidade ambiental e de vida urbana.  
 
Procedimentos metodológicos e operacionais 
 

A ICU, objeto de estudo deste trabalho, corresponde a um aspecto do clima urbano e, 
como tal, enquadra-se no canal de percepção humana do Conforto Térmico (subsistema 
termodinâmico), conforme Monteiro (1976), que propõe o estudo do clima urbano a partir 
dos canais de percepção humana: Conforto Térmico, Qualidade do Ar e Impactos Meteóricos, 
pilares de sua teoria denominada Sistema Clima Urbano. 



Fialho (2009, p. 50) destaca que na literatura brasileira, o termo Ilha de Calor ainda é 
usado em estudos de clima urbano de maneira indiscriminada, o que transmite uma falsa 
impressão de, independentemente das técnicas e procedimentos, se tratar de um mesmo 
fenômeno. Porém, dependendo dos instrumentos e métodos de coleta, pode-se tratar de 
fenômenos distintos (ou, tipos de ICUs distintas).  

De acordo com Gartland (2010, p. 37), existem 5 (cinco) métodos básicos que são 
utilizados para medir os efeitos da urbanização sobre os climas urbanos: 1.Estações Fixas; 
2.Transectos Móveis; 3.Sensoriamento Remoto; 4.Senroriamento Vertical e 5.Balanço de 
energia. 

Como optou-se pela técnica dos transectos móveis, neste caso, estamos tratando da 
Ilha de Calor Atmosférica. Essa técnica é bastante difundida em todo o Brasil. Foi feita uma 
adaptação a partir da metodologia de Amorim, (2005), que se baseou em Oke (1978): 
 

A metodologia para a coleta de temperatura do ar *...+ consiste na definição 
de dois transectos, com medidas móveis, utilizando-se de termômetros 
digitais, com os sensores presos em haste de madeira com 1,5m de 
comprimento, acoplados na lateral de dois veículos que saem da periferia 
(rural), passando pelo centro, chegando ao extremo oposto da cidade. 
(AMORIM, 2005. p. 69) 

  
A autora aponta ainda que todo o percurso seja concluído em menos de uma hora e 

que a velocidade do veículo fique entre 20 e 30 km/h. O horário da coleta foi entre 21h 9min 
e 22h 9min.  

A definição dos trajetos foi a maior adaptação necessária, uma vez que a metodologia 
usada em cidades de porte médio e pequeno nas pesquisas de Amorim (2005), não foi 
possível aplicar na área urbana de uma cidade grande. Para atender satisfatoriamente todos 
os demais critérios, foi necessária a realização de 4 trajetos de aproximadamente 20 km cada, 
de forma simultânea, ao invés de 2 trajetos cruzados. Foram percorridos 82 km (quilômetros), 
considerados representativos da diversidade geoambiental do sítio urbano. Para tanto, foi 
necessária uma equipe de 8 pessoas, sendo 4 motoristas e 4 apoiadores com a função de 
gerenciar a coleta, considerando o termohigrômetro, o aplicativo de registro digital e GPS e 
os registros manuais. 

Foi considerado os contrastes e a maior variedade possível de unidades 
representativas de todos os elementos do sítio urbano. Desta maneira, foi possível conhecer 
como as diferentes paisagens e componentes geoambientais, em interação com os sistemas 
atmosféricos, respondem na forma de diferentes temperaturas e, consequentemente, 
variados tipos de climas dentro do mesmo espaço urbano. Para tanto, foi necessário elaborar 
e considerar os mapas de relevo, orientação de vertentes, NDVI (Índice de Vegetação 
Normatizada Diferenciada), uso da superfície e temperatura de superfície. Foram essenciais o 
uso do aplicativo Google Earth e suas imagens de alta resolução. No SIG (Sistema de 
Informação Geográfica) QGIS, foram vetorizados todos os trajetos.  

Previamente, todos os trajetos foram percorridos durante o dia, para os registros 
fotográficos e avaliação das condições de acesso. Foram necessárias alterações de percurso 
em função de obras e melhores condições de segurança, considerando o período noturno da 



atividade. As autoridades competentes de segurança foram comunicadas, via ofício, acerca 
do trabalho, trajetos, dias e horário do evento. 
 
Recursos humanos e materiais: 
 

4 (quatro) Termo-Higrômetros de temperatura e umidade relativa (interna e externa), 
com cabo e sensor externo de 1 (um) metro, marca Incoterm. Exatidão interna/externa para 
temperatura: +/- 1oC / oF e para umidade relativa: +/- 5%;  

4 (quatro) hastes de bambu; 4 (quatro) automóveis; 4 (quatro) smartphones com 
aplicativo de GPS Oruxmaps; 4 (quatro) pranchetas, papéis, caneta e lápis; Fita adesiva dupla 
face; 4 (quatro) cartazes com dizeres “VEÍCULO EM PESQUISA”; 1 (um) notebook; 8 (oito) 
pessoas, sendo 4 motoristas habilitados com a Carteira Nacional de Habilitação atualizada. 
 Um posto de combustível foi o ponto de encontro onde todos os veículos foram 
preparados. Uma hora antes do início das atividades, cada veículo foi abastecido. O display do 
termo-higrômetro foi aderido ao painel com fita adesiva dupla face. O cabo foi enrolado na 
haste de bambu até que o sensor atingisse a altura de 1,5 m do chão. Na parte traseira, os 
automóveis foram identificados com um cartaz com os dizeres “VEÍCULO EM PESQUISA”, com 
a logomarca das instituições envolvidas. 

Os relógios de todos os integrantes da equipe foram sincronizados e a comunicação 
era feita por aplicativo Whatts App, de forma a garantir o início simultâneo às 21 horas. A 
coleta de dados foi feita a cada 200 metros, controlado pelo odômetro do carro ou de algum 
aplicativo em smartphone, devidamente calibrado. Os registros foram feitos no aplicativo de 
GPS Oruxmaps e, copiado manualmente em formulário papel. Esta medida foi tomada como 
recurso de segurança, caso houvesse alguma falha tecnológica.  
 Devido a importância de evitar qualquer tipo de imprevisto com algum membro da 
equipe, sob o risco de comprometer o uso dos dados da coleta episódica, para representação 
e estudo da ICU, investiu-se no treinamento diurno. O pesquisador acompanhou cada dupla 
em cada trajeto respectivo. Esta atividade prática foi fundamental para as necessárias 
orientações e testes da habilidade do registrador, que tinha a competência de fazer os 
registros no aplicativo GPS (digital), na prancheta (manual) e auxiliar o motorista no percurso 
correto de cada trajeto. 
 Na data de 17/09 (sábado), os 4 (quatro) trajetos iniciaram-se às 21h 9min e foram 
concluídos em menos de 60 minutos. Ao final, foram coletados 417 pontos georreferenciados 
de temperatura e umidade relativa do ar. (Figura 7) 
 
Resultados 
 

De acordo com os procedimentos metodológicos que descreveu a coleta de dados de 
temperatura e umidade relativa do ar, feita através de sensor há 1,5 metros de altura do 
chão, localiza-se este estudo no âmbito da UCL, microescala da proposta teórica de Oke 
(1978) (Figura 2). Foi possível identificar a variedade de temperatura, reflexo da diversidade 
de topo e microclimas, que se constituem de acordo com a forma e a função das diferentes 
paisagens na UCL. Conforme pode ser observado no Gráfico e Tabela 1, dos 417(100%) 
pontos coletados, 57 (13%) correspondem às maiores temperaturas (33 a 35).  



Figura 6 – Preparação dos veículos e da equipe: 

 

  
  

 
Tabela 1 

Frequência das temperaturas 
 

Variação  % Registros 

24 a 26oC 4,31 18 

27 a 29oC 27,33 114 

30 a 32 oC 54,67 228 

33 a 35 oC 13,66 57 

Total 100 417 
 

Gráfico 1 – Histograma da frequência das temperaturas. 
 

 



Figura 7 – Mapeamento da temperatura do ar nos pontos coletados no episódio do dia 17/09/2017.

 



Quase todos os registros deste extrato estão no trajeto A-B. Este trajeto é circundado 
por densa ocupação de edificações verticais, onde é possível identificar uma geometria de 
“urban canyon”, que consiste de uma estrutura tridimensional, composta por duas paredes e 
um chão (rua) e outros três lados abertos (OKE. 1978, p. 251) (Figura 8a). No caso do trajeto 
A-B, a densa edificação vertical, absorve a radiação durante o dia e, à noite, ao liberar a 
energia acumulada é capaz de aquecer o volume de ar entre os edifícios. Considera-se que a 
escassa vegetação, a alta densidade de ocupação, de característica vertical (prédios), na 
extensa margem ao longo das Avenidas Issac Póvoas, Ten. Cel. Duarte (Prainha) e Historiador 
Rubens de Mendonça (Av. do CPA), no trajeto A-B, foi determinante do pico dos registros de 
temperatura (13%) do total de 417 coletados ao longo de aproximadamente 82 km. 

O segundo conjunto de temperaturas, de 30 a 32oC, somaram 228 registros (54,6 %) e 
predominaram nos trajetos pelos bairros e periferia com características de densa ocupação 
urbana, pouca vegetação e habitações do tipo casa. 

O terceiro conjunto de temperaturas, de 27 a 29oC, somaram 114 registros (27,3 %) e 
estão relacionadas a áreas com pouca ou nenhuma ocupação urbana, bem vegetadas, como 
os parques urbanos Massairo Okamura e Zé Bolo Flô; pontes sobre córregos urbanos e 
entorno rural. 
 

Figura 8 – Comparação modelo canyon urbano de Oke (1978) e  
Av. Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA). Cuiabá-MT. 

A – Seção esquemática da interface 
urbana/atmosfera, incluindo um canyon urbano 

e o volume de ar contido. 

 

B – Parte do trajeto A – B, Av. Hist. Rubens de Mendonça, 
onde foram registradas as maiores temperaturas. 

 
Fonte: OKE 1982 Fonte: Google Earth Pro. 

 
Enfim, as menores temperaturas, de 24 a 26oC (4,3%), estão predominantemente na 

zona rural. Dentro do perímetro urbano, destaca-se a área do condomínio fechado Florais (às 
margens dos últimos 2km do trajeto A-B, próximo ao ponto ‘B’), de alto padrão construtivo e 
entorno ocupado por densa vegetação, próximo ao Ribeirão do Lipa. 

 
Considerações Finais. 
 

O desconforto térmico é o efeito mais evidente, resultante das Ilhas de Calor Urbanas. 
Apesar disso, destacam-se também o agravamento de problemas de saúde, geralmente 
relacionado ao sistema circulatório e respiratório, em especial aos grupos mais vulneráveis 
como idosos, crianças e enfermos. Também se destaca a pressão sobre os recursos naturais 



pelo maior consumo de energia, visando garantir o conforto em ambientes internos, com uso 
de condicionadores de ar, ventiladores etc. Ocorre também o agravamento da poluição. A 
formação de uma camada de ar mais quente, reduz a pressão atmosférica, atraindo 
partículas de poluição. Por tudo isso, é tão relevante o diagnóstico das Ilhas de Calor Urbano, 
em especial nos países de clima tropical, onde naturalmente ocorre o desconforto pelo calor. 
Ocorre que a forma como o espaço urbano foi e é produzido, tem intensificado o calor e a 
magnitude da Ilha de Calor Urbana.  

Garcia (1996, p. 285) que classificou as ICUs conforme sua magnitude, já considerava 
muito forte magnitude diferenças acima de 6 oC. Na análise episódica do estudo em questão, 
identificou-se que a cidade de Cuiabá/MT, per si, foi capaz de gerar uma ilha de calor com 
intensidade de 11oC em relação ao entorno rural. Porém, mais grave que a grande magnitude 
da ICU em Cuiabá/MT, são os altos valores de temperatura. Isso se explica tanto pelas 
condições naturais do sítio urbano, responsáveis pela elevação natural da temperatura, mas 
principalmente pelo uso e ocupação da superfície terrestre, ou seja, pelo calor 
antropogênico, dimensão onde devem ser concentrados os esforços, em termos de políticas 
públicas, com o objetivo de amenizar a magnitude das ICUs e, consequentemente, de suas 
consequências negativas. 

Vale considerar que as temperaturas extremas, em horário noturno, quando a maior 
parte dos habitantes se preparam para o repouso, sugere uma abordagem social do clima, 
uma vez que, dependendo das condições socioeconômicas, será possível (ou não) garantir 
temperaturas adequadas para uma boa noite de sono e, consequentemente, de uma boa 
qualidade de vida, independente da magnitude da ICU. Enfim, a ICU na cidade de Cuiabá 
revela dois dados extremos: a forte magnitude e os altos valores de temperatura. Trata-se de 
uma combinação nociva à saúde e à qualidade de vida, em especial da camada da população 
que não dispõe de recursos para garantir, ao menos, o microclima domiciliar adequado às 
condições de conforto térmico. Infere-se que estes fenômenos podem ser mais graves 
durante a semana (segunda a sexta feira), quando as atividades comerciais, industriais e, 
principalmente, o trânsito, são mais intensas que nos finais de semana (sábado e domingo), 
quando foi possível realizar a operação. Por isso, justifica-se o aprofundamento na pesquisa 
científica sobre o tema, buscando revelar os fatores produtores e intensificadores deste 
problema ambiental, bem como evidenciar fatores amenizadores (como a vegetação, por 
exemplo) que devem ser observados no âmbito das políticas públicas. Este e outros estudos 
já evidenciaram que a ICU é um problema ambiental e trata-se de uma produção social. 
Como tal, pode ser revertida, desde que esteja claro para a sociedade que tipo de cidade se 
deseja. A partir de então, resta definir o Planejamento Urbano e a produção da cidade na 
direção do objetivo estabelecido. 
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