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1. INTRODUÇÃO 

 O processo de urbanização alcançou proporções significativas de expressão espacial 

a partir dos meados do século XIX. Com a expansão das cidades, modifica-se 

substancialmente a paisagem natural. A cidade com suas indústrias, trânsito intenso, 

concentração de edifícios, equipamentos e pessoas, novas formas topográficas, retirada da 

cobertura vegetal, impermeabilização do solo e produção artificial de calor associada à 

concentração de poluentes cria condições para alterar o comportamento da baixa troposfera 

(camada limite), em ambientes urbanos. 

 À medida que a urbanização se intensifica, a degradação e a qualidade de vida nas 

cidades se agravam. As alterações na cidade, representadas principalmente pela 

substituição da paisagem natural em ambientes construídos e em palcos de intensas 

atividades humanas, desempenham forte influência na formação do clima urbano, uma vez 

que alguns de seus elementos como balanço de energia, temperatura e umidade relativa do 

ar, ventos, precipitações, sofrem profundas mudanças. 

 Tais circunstâncias fazem com que os interesses pelos estudos de clima urbano 

cresçam, na medida em que investigam as interações entre a atmosfera local e o uso do 

solo da cidade, revelando a influência negativa que as atividades humanas exercem sobre 

os atributos climáticos e, ao mesmo tempo, orientam as ações de planejamento que melhor 

se adaptam as características climáticas específicas a cada local. 

 O clima constitui-se, desse modo, numa das dimensões mais relevantes do ambiente 

urbano e seu estudo tem oferecido importantes contribuições ao equacionamento da 

questão ambiental das cidades.  

Os estudos de clima urbano intensificaram-se após a 2ª Guerra Mundial, quando 

ocorreu um crescimento das áreas metropolitanas e o aumento da industrialização. A partir 
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daí, tornava-se evidente, a contaminação da atmosfera das cidades, em função das 

atividades humanas e a capacidade das mesmas em alterar os atributos climáticos. 

Monteiro (1976), define o Sistema Clima Urbano – SCU – como o resultado das 

interações entre as atividades urbanas e as características da atmosfera local, dentro de um 

contexto regional. Considera o clima urbano como um sistema de inter-relações complexas 

do qual faz parte a cidade com todos seus atributos e os aspectos físicos do espaço em que 

se insere. 

Segundo Lombardo (1985, p. 22), “clima urbano é um sistema que abrange o clima 

de um dado espaço terrestre e sua urbanização. É um mesoclima que está incluído no 

macroclima e que sofre, na proximidade do solo, influências microclimáticas derivadas dos 

espaços urbanos”. 

Um dos enfoques principais nos estudos de clima urbano refere-se à comparação 

das variações da temperatura e da umidade do ar entre uma área urbanizada e uma área 

rural, ou entre áreas centrais da cidade e áreas suburbanas, tendo em vista que o processo 

urbano altera o Balanço de Energia e o Balanço Hídrico da superfície (LANDSBERG, 1981; 

OKE, 1987; GRIMMOND, 1992). 

Muitos autores investigaram os efeitos da urbanização sobre o clima local e regional 

utilizando métodos comparativos entre áreas urbana e rural e instrumentação convencional 

ou de sensores com sistemas semi-automáticos e automáticos de aquisição de dados, bem 

como, estações automáticas. A metodologia utilizada para desenvolver esses estudos 

implica tanto em observações climatológicas em vários locais da cidade com uso do solo 

diferenciado como com dados coletados em áreas urbanizadas e de vegetação nativa, 

utilizando técnicas de transectos móveis e pontos fixos (SCHMIDT, 1982; OKE, 1987; 

YAGUE et al., 1991; GIVONI, 1991; FENG et al., 1988; MAITELLI e WRIGHT, 1996; SETTE, 

1996; COSTA, 1999; DUARTE, 2000; FREITAG et al., 2001; SOUZA, 2001; PINHO, 2002). 

Conforme ressalta Lombardo (1985, p. 23), “uma das mais significativas expressões 

da alteração climática na cidade diz respeito aos valores de temperatura e concentração de 

poluentes”. Essas duas variáveis influenciam diretamente no que é chamado de Ilha de 

Calor, que constitui parte do estudo do clima urbano e que é o fenômeno resultante das 

modificações dos parâmetros da superfície e da atmosfera pela urbanização (OKE, 1972 

apud LOMBARDO, 1985). 

A preocupação com o clima urbano, principalmente no que tange aos efeitos 

negativos da ilha de calor, tem levado muitos estudiosos a pesquisarem sobre o assunto, 

fomentando dessa forma, as pesquisas na área de Climatologia Urbana. 
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No Brasil, muitos trabalhos contribuíram para análise da interferência do ambiente 

urbano no clima local (LOMBARDO, 1985; DANNI, 1980; SAMPAIO, 1981; YAMASHITA et 

al., 1981; SEZERINO e MONTEIRO, 1990; VIDAL, 1991; NASCIMENTO, 1993; SILVA, 

1998; BRANDÃO, 2000; MENDONÇA, 2000; RIBEIRO, 2000; BAPTISTA, 2003). 

Em Mato Grosso destacam-se os trabalhos desenvolvidos por (MAITELLI et al., 

1991; MAITELLI, 1994; ZAMPARONI, 1995; ROSA, 1999; DOURADO, 2000; PINHO, 2003). 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar estudo sobre as condições térmicas 

da cidade de Várzea Grande, enfocando as diferenças de temperatura e umidade do ar, 

entre vários locais da cidade de Várzea Grande/MT. 

2. ÁREA DE ESTUDO 

O município de Várzea Grande pertence a Mesorregião Homogênea Centro Sul 

Mato-grossense, encerrando-se na Microrregião de Cuiabá e tem por limites os municípios 

de Cuiabá, Santo Antônio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Jangada e Acorizal. 

A cidade de Várzea Grande situa-se entre os paralelos de 15º 38' 48" de Latitude Sul e entre 

os meridianos de 56º 07' 57" de Longitude Oeste, porção Centro-Sul do estado de Mato 

Grosso (Figura 1) e possui uma extensão territorial de 949,53 Km2 , com uma população 

total de 215.298 habitantes, sendo 211.303 população urbana e 3.995 população rural 

(IBGE, 2000). 

MT

MT

LOCALIZAÇÃO NA AMÉRICA DO SUL

N

Rio,  Cór rego
Est rada , Rodo vi a
Limite do Município/Dis trito
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N. S. DO LIVRAMENTO
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Figura 1 – Localização da área de estudo. 

 Elaborado por – Leodete Miranda, 2003. 
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A área de estudo localiza-se na Depressão Cuiabana que se caracteriza como uma 

peneplanície de erosão, onde predominam relevos de baixas amplitudes. A cidade se eleva 

a 185 metros acima do nível do mar. 

A vegetação nativa é definida pela ocorrência de Cerrado, Cerradão, Mata Ciliar 

além, de formações associadas, oriundas do contato do Cerrado e Floresta de Transição. 

Na cidade, as áreas verdes encontram-se representadas principalmente por vegetação 

remanescente de áreas não construídas, margens de córregos, vegetação domiciliar, 

riachos e rios, fundos de vales, parques, praças e vegetação viária (GUARIM, 1990). 

Apresenta uma área relativamente bem drenada sendo banhado pelo rio Cuiabá 

(contribuinte da Grande Bacia do Prata) e pela presença de alguns córregos que cortam a 

cidade, como Piçarrão, Traíra e Formigueiro e pelo rio Pari. 

O clima predominante é o Aw, isto é, Tropical Semi-Úmido de acordo com a 

classificação de KOPPEN, úmido com 4 a 5 meses secos e duas estações bem definidas: 

uma seca (outono-inverno) e outra chuvosa (primavera-verão). A precipitação anual é de 

1.750 mm com maior intensidade de dezembro a fevereiro (estação chuvosa). Outra 

característica marcante na estação seca é o fenômeno da "friagem" que consiste na invasão 

da massa polar atlântica sobre a região, podendo acarretar na queda brusca de 

temperatura, em curto espaço de tempo (NIMER, 1989). A temperatura média anual é de 

24ºC. Os ventos predominantes durante a estação seca são os provenientes do sul e 

sudeste, enquanto na estação chuvosa, são os do norte e noroeste. 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 3.1 Instrumentação e Aquisição dos Dados 

Objetivando analisar as variações espaciais de temperatura e umidade do ar em área 

urbana de Várzea Grande, primeiramente procedeu-se a análise da organização espacial da 

cidade, tendo como base a planta da cidade disponibilizada pelo IBGE/DSG, assim como 

observação in loco. 

  Assim foram definidos 47 pontos para medições climatológicas na cidade com o 

método de transecto móvel, que consiste em medições móveis, no qual o veículo percorre a 

uma velocidade aproximada de 40 Km/h, áreas com diferentes usos do solo, durante 

aproximadamente, 50 minutos. Cabe ressaltar, que a técnica do transecto móvel atendeu 

aos seguintes procedimentos antes das observações em campo, conforme idealizado por 

Maitelli (1994): 
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•  Primeiramente, confeccionou-se um abrigo de material PVC rígido de aproximadamente 

23 cm de comprimento e 10 cm de diâmetro. Esse abrigo foi todo perfurado para permitir a 

livre circulação do ar em seu interior e na cobertura externa fixou-se um cone de alumínio, 

que devido seu alto poder de reflexão, protege os sensores da incidência direta dos raios 

solares bem como, das chuvas; 

•  A seguir foram instalados os sensores de temperatura e umidade do ar dentro de um 

abrigo fixado num suporte na parte superior de um veículo a uma altura de 2 metros do solo. 

  Foram realizadas medidas móveis de temperatura e umidade do ar, nas estações 

seca e chuvosa. As medidas na estação chuvosa foram coletadas no período de 21 a 23 de 

setembro de 2001; entre as estações chuvosa e seca; na estação seca, nos períodos de 03 

a 05 de abril, 02 a 04 de julho de 2002 e 26 a 28 de maio de 2003. 

Os transectos móveis foram realizados diariamente nos horários das 7, 13 e 19 

horas, passando por diferentes categorias de uso do solo e abrangendo áreas centrais e 

suburbanas da cidade de Várzea Grande. 

Após as medições, os dados de temperatura e umidade do ar foram processados no 

Software Excel para a elaboração de planilhas, tabelas e gráficos que possibilitaram uma 

melhor visualização das variações climatológicas facilitando, com isso, na análise e 

discussão dos resultados. 

3.2 Da Aplicação do Sensoriamento Remoto 

O sensoriamento remoto tem sido largamente utilizado para estudos ambientais. 

Assim, empregou-se neste trabalho a imagem do sensor ETM+ do satélite Landsat 7, 

correspondente a cena imageada nº 226-071 de 10 de maio de 2003. Conforme Rosa 

(2003), o sensor ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus), opera simultaneamente em oito 

bandas espectrais com resolução espacial equivalente a um quadrado no terreno de 30x30 

metros nas seis bandas do visível e do infravermelho refletido (bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7), de 

60x60 metros na banda termal (banda 6) e 15x15 metros na banda pancromática (PAN). 

De posse da imagem, selecionou-se a área de interesse na cidade, levando em 

consideração o roteiro dos transectos móveis com os 47 pontos de medições localizados 

geograficamente com auxilio de GPS (Sistema de Posicionamento Global). Posteriormente, 

partiu-se para a interpretação visual da imagem, que consistiu em extrair informações de 

alvos da superfície terrestre, com base nas suas respostas espectrais. Em seguida, foram 

delimitados os diferentes padrões espectrais observados na imagem, ou seja, agruparam-se 

as feições da imagem com as mesmas características espectrais. 
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Concluído o agrupamento, alguns alvos foram selecionados na imagem para 

identificação no campo, isto é, fez-se o reconhecimento no campo desses alvos. Esse 

procedimento foi tomado com o objetivo de dirimir dúvidas de fotointerpretação e para 

rotular cada padrão espectral a um tipo de ocupação do solo, com base no conhecimento de 

campo. 

Após a realização do trabalho de campo, o resultado da interpretação visual foi 

desenhado manualmente para o papel sobreposto à imagem, já definindo as categorias de 

uso e ocupação do solo para a elaboração do mapa temático. Esse desenho manual foi 

scaneado e digitalizado no software ArcView GIS versão 8.2, que possibilitou a geração do 

mapa final de uso do solo urbano de Várzea Grande. 

3.3 Método de Interpolação Espacial 

A interpolação espacial é um dos métodos geoestatísticos de autocorrelação usado 

como ferramenta de continuidade, para investigar a magnitude da correlação entre as 

amostras e sua similaridade ou não com a distância. 

  O método de interpolação espacial utilizado foi o Inverse Distance Weighted (IDW), 

isto é, método do inverso da distância que consistiu em estimar valores de locais não 

amostrados baseados na medição de locais vizinhos com pesos determinados para cada 

medição (KRAVCHENKO & BULLOCK, 1999). 

  Tendo os princípios básicos da interpolação espacial, procedeu-se à técnica de 

confecção dos mapas de isolinhas (isotermas e isoígras), onde foram geradas estimativas 

de pontos não amostrados a partir de pontos amostrados, ou seja, geraram-se valores de 

temperatura e umidade relativa do ar para áreas adjacentes a cada ponto de medição a 

partir dos dados coletados em cada um deles. 

Para tal procedimento, definiu-se a escala de 0,5ºC para traçar as isotermas (pontos 

de igual valor de temperatura) e de 3% para traçar as isoígras (pontos de igual valor de 

umidade relativa do ar) nos mapas de interpolação, tendo o cuidado de se observar os 

valores absolutos de cada ponto de medição para assegurar mais precisão e validade 

desses dados. A confecção dos mapas foi feita utilizando o software Arc View GIS 8.2. 

 Para aplicar o método de interpolação foram selecionados dois períodos de 

medições: 23 de novembro de 2001 (estação chuvosa) e 02 de julho de 2002 (estação 

seca), ambos no horário das 19 horas. O critério adotado na seleção dos períodos teve 

como objetivo analisar o comportamento climático nas estações seca e chuvosa e comparar 

com o mapa de uso do solo da cidade. 
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3.4 Mapeamento Térmico da Cidade de Várzea Grande 

A imagem de satélite Landsat 7 ETM+ nº 226-071 do dia 10/05/03, mais 

precisamente sua banda termal (# 6) de resolução espacial de 60X60 metros, que se aplica 

as propriedades termais do solo e outros mapeamentos termais, foi utilizado neste trabalho 

com o objetivo de elaborar um mapeamento térmico da cidade de Várzea Grande. 

Conforme Moreira (2003), na banda ETM+6, a energia coletada pelo sensor é 

proveniente de radiação emitida pelos alvos. Dessa forma, a gradação de níveis de cinza 

dos alvos numa imagem representa diferentes temperaturas de superfície. 

Dessa forma, elaborou-se um mapeamento térmico no espaço urbano de Várzea 

Grande na tentativa de identificar áreas quentes e frias tanto no interior quanto nos 

arredores da cidade de Várzea Grande, utilizando-se o software Arc View GIS 8.2. 

Cabe ressaltar, que a cena imageada em 10 de maio de 2003, infelizmente, 

apresenta algumas deformações, em virtude da presença de nebulosidades na atmosfera 

nesse dia, o que impediu em algumas partes da imagem, a captação do alvo pelo sensor. 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Uso do Solo Urbano em Várzea Grande 

A geração do mapa de uso do solo urbano baseando-se na imagem de satélite, 

possibilitou a visualização vertical dos aspectos físicos da cidade, permitindo com isso 

analisar o entorno de cada ponto de medição com vistas a assegurar a precisão e validade 

dos dados climatológicos obtidos (Figuras 2 e 3). 
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Figura 2 – Mapa imagem da cidade de Várzea Grande/MT. 

Fonte – Imagem de satélite 

Landsat 7 ETM+ nº 226-071 do dia 10/05/03. 
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Figura 3 – Mapa de uso do solo urbano de Várzea Grande/MT, 2003. 

Fontes – Imagem de satélite Landsat 7 ETM+ nº 226-071 do dia 10/05/03, 

levantamentos de campo e Base Cartográfica IBGE/DSG. 

Portanto, com o mapa de uso solo urbano foi possível relacionar as variações 

térmicas e de umidade com as diferentes categorias de uso do solo da cidade de Várzea 

Grande: 

 Corredor Comercial (CC): O corredor comercial apresenta áreas densamente ocupadas 

por contruções horizontais, com cobertura vegetal quase ausente, sendo que a arborização 

viária é bastante limitada. Caracteriza-se por ter intenso uso do solo, maior concentração de 

atividades econômicas. A impressionante pavimentação asfáltica (praticamente 100%), o 

intenso e constante fluxo de veículos e pedestres e a ausência, quase total, de vegetação 

contribuem para aí se localizar a maior diferença térmica e de umidade. 
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 Alta Densidade Urbana (ADU): Áreas densamente ocupadas por construções 

horizontais, com verticalização quase nula. Caracteriza-se por apresentar densa 

concentração de concretos, pavimentação asfáltica, maior concentração de pedestres e de 

maior movimento no trânsito, devido se concentrar na área comercial, expressão de máxima 

valorização do espaço. 

 Média Densidade Urbana (MDU): Áreas em que predominam as construções 

residenciais não muito densas, afastadas umas das outras e onde o setor comercial se 

restringe somente nas principais avenidas. Formada, geralmente por grandes bairros de 

classes sociais, média e baixa, com ruas na maioria sem capeamento. Cobertura vegetal 

mais densa, com árvores de grande porte nos quintais, praças, calçadas e, principalmente 

em espaços vazios. 

 Baixa Densidade Urbana (BDU): Estas áreas, na maioria delas, estão quase ausentes 

do centro da cidade e passam a aparecer mais na medida em que se caminha em direção à 

periferia urbana, ou seja, podem ser consideradas áreas periféricas ou suburbanas da 

cidade. Nesta, os bairros são na maioria de classe baixa, onde há o predomínio de lotes 

vazios em relação às construções que são bem distantes umas das outras. Presença de 

muitas áreas desocupadas, talvez para implantação de loteamentos, onde alguns já são 

bastante expressivos. As ruas são, na maioria, de solo nu. São áreas privilegiadas em 

relação à cobertura vegetal e superfície liquida, pois a presença de vegetação é abundante 

em forma de mata ciliar na beira dos córregos e alguns remanescentes de cerrado em 

grandes espaços vazios e, até mesmo, pastagens em algumas áreas com características 

estritamente rurais. 

 Aeroporto (AERO): O aeroporto Marechal Cândido Rondon apresenta área 

relativamente pavimentada, restrita para as atividades que desempenha. Em seus arredores 

a cobertura vegetal é abundante, com presença de vegetação remanescente do cerrado. Há 

presença de ocupações com características estritamente rurais, ou seja, chácaras com 

áreas de pastagens para criação de bois, cavalos e algumas áreas de lazer como a de 

hipismo, além da presença de superfícies liquidas, como córregos e lagos. 

 Área Desmatada (AD): Foram áreas de vegetação nativa que foram desmatadas talvez 

para implantação de loteamentos, ou até mesmo, destinadas a expansão urbana da cidade. 

Localizam principalmente nas áreas verdes da cidade e em alguns pontos isolados nas 

áreas de baixa densidade urbana. Constatou também, que há presença de algumas 

indústrias de beneficiamento de arroz muito próximas das mesmas. 

 Área Verde (AV): Compõem-se principalmente de matas ciliares e de cerrado nas 

mediações da cidade e em alguns pontos localizados como na área da indústria Sadia, com 
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representação semelhante a reserva florestal. Dentro da cidade, está representada através 

da vegetação presente nos quintais, praças, caminhos públicos e espaços vazios. 

4.2 Mapas de Interpolação das Variáveis Climáticas 

Com o método de interpolação espacial, confeccionaram-se os mapas de isolinhas 

(isotermas e isoígras), onde se geraram valores de temperatura e umidade relativa do ar 

para áreas adjacentes a cada ponto de medição a partir dos dados coletados em cada um 

deles. 

Os períodos selecionados para aplicação do método foram: 23 de novembro de 2001 

(estação chuvosa) e 02 de julho de 2002 (estação seca), ambos no horário das 19 horas. O 

critério adotado na seleção dos períodos e do horário teve como objetivo principal, analisar o 

comportamento climático em estações diferentes e num horário em que as diferenças 

térmicas e de umidade são mais expressivas, em função do uso do solo. 

Como pode ser observado no mapa abaixo, a área de vermelho mais escuro 

corresponde à área mais aquecida da cidade, enquanto que a de vermelho mais claro, 

representa a área mais fria. Ao comparar com o mapa de uso do solo da cidade, observa-se 

que houve relativa correspondência, pois as maiores temperaturas foram registradas no 

corredor comercial e as menores na área de baixa densidade urbana com presença de 

vegetação e de superfície liquida. Numa observação mais detalhada percebe-se que as 

áreas de alta e média densidade urbana, assim como os corredores comerciais, também 

apresentaram temperaturas mais altas (Figura 4). 
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Figura 4 – Mapa de interpolação da temperatura do ar. 

Fonte – Dados coletados no dia 23/11/01, às 19 horas e Base Cartográfica IBGE/DSG. 

O mesmo fato ocorreu com a umidade relativa do ar, onde as áreas mais secas 

registraram os menores valores de umidade relativa do ar correspondente ao azul mais claro 

e as áreas mais úmidas equivalentes aos maiores valores de umidade apresentam-se no 

azul mais escuro. Comparando com o uso do solo, a resposta foi a mesma da temperatura 

do ar, ou seja, áreas mais secas no corredor comercial e mais úmidas na área de baixa 

densidade urbana (Figura 5). 
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Figura 5 – Mapa de interpolação da umidade relativa do ar. 

Fonte – Dados coletados no dia 23/11/01, às 19 horas e Base Cartográfica IBGE/DSG. 

Em relação à estação seca, o comportamento climático foi semelhante ao observado 

na estação chuvosa. No corredor comercial e nas áreas de alta e média densidade urbana, 

registraram-se temperaturas mais elevadas em comparação com as áreas de baixa 

densidade urbana, que apresentaram valores mais baixos (Figura 6). 
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Figura 6 – Mapa de interpolação da temperatura do ar. 

Fonte – Dados coletados no dia 02/07/02, às 19 horas e Base Cartográfica IBGE/DSG. 

O mesmo se deu para a umidade relativa do ar, que se comportou inversamente 

proporcional à temperatura registrando baixa umidade no corredor comercial e alta nas 

áreas de baixa densidade urbana (Figura 7). 
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 Figura 7– Mapa de interpolação da umidade relativa do ar. 

 Fonte – Dados coletados no dia 02/07/02, às 19 horas e Base Cartográfica IBGE/DSG. 

4.3 Mapa Térmico da Cidade de Várzea Grande 

Através da imagem de satélite Landsat 7 ETM+ nº 226-071 do dia 10/05/03, mais 

precisamente da sua banda termal (# 6) elaborou-se o mapeamento térmico da cidade de 

Várzea Grande na tentativa de identificar áreas quentes e frias tanto no interior quanto nos 

arredores da cidade de Várzea Grande. 

Analisando a imagem termal, percebe-se que predominam tons avermelhados, 

representando, através da intensidade ou brilho do pixel, temperaturas mais altas em locais 

onde há presença de áreas mais densamente construídas e em áreas desmatadas, com 
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solo exposto; tons alaranjados, mostrando temperaturas um pouco mais amenas em áreas 

onde há baixa densidade urbana, intercalada por vegetação, espaços vazios e solo nu; tons 

azuis claro e escuro, representando as áreas verdes e as superfícies liquidas, onde se tem 

os menores valores de temperatura, ou seja, as áreas mais frias da cidade, o que mostra a 

importância desses dois componentes urbanos na manutenção do conforto térmico e 

ambiental (Figura 8). 

 

 Figura 8 – Mapa termal da cidade de Várzea Grande. 

 Fonte – Imagem de satélite Landsat 7 ETM+ Banda 6, de 10 de maio de 2003. 

4.4 Variações Horizontais da Temperatura e Umidade Relativa do Ar na Estação 

Chuvosa 

Durante essa estação, as condições de tempo, geralmente mantêm-se instáveis 

devido forte presença de nebulosidade e ocorrências de precipitações, podendo desse 

modo influenciar nas variáveis climatológicas. 
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As medidas realizadas nessa estação mostraram, que nos dias mais secos, ou seja, 

em dias que não choveu, as diferenças térmicas foram de 3,3ºC no período da tarde e de 

4,5ºC no período noturno. 

A figura 9 mostra as variações horizontais registradas nos três horários das medidas, 

no qual destaca-se o ponto 3, correspondente a um dos corredores comerciais da cidade de 

Várzea Grande, com intenso tráfego de veículos, onde registrou-se as 13 horas temperatura 

de 38,8ºC, enquanto que no ponto 28, área de baixa densidade urbana, com presença de 

vegetação densa, observou-se o valor de 35,5ºC, resultando na diferença térmica de 3,3ºC 

entre essas áreas da cidade. 
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Figura 9 - Variações horizontais horárias da temperatura do ar observadas 

no dia 21/11/01, estação chuvosa. 

 Com relação aos valores de umidade relativa do ar, as medidas mostraram-se 

inversamente proporcionais à temperatura, com valores de 52% e de 56% respectivamente, 

evidenciando que o ar no corredor comercialestava 4% mais seco em relação à área de 

baixa densidade urbana (Figura 10). 
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Figura 10 - Variações horizontais horárias da umidade relativa do ar 

observadas no dia 21/11/01, estação chuvosa. 

 No período noturno fori registrada a diferença térmica de 4,5ºC entre o ponto 1, 

localizado no corredor comercial, com intenso fluxo de veículos e o ponto 44, área de baixa 

densidade urbana, com presença de vegetação em espaços vazios. Os valores de 

temperatura registrados foram de 34,0ºC e 29,5ºC respectivamente (Figura 11). 
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Figura 11 - Variações horizontais horárias da temperatura do ar observadas 

no dia 23/11/01, estação chuvosa. 

 O ar apresentou-se 23% mais seco no corredor comercial em relação à área de 

baixa densidade urbana. Esse fato mostra uma ilha seca associada a altas temperaturas no 

interior da cidade (Figura 12). 
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Figura 12 - Variações horizontais horárias da umidade relativa do ar 

observadas no dia 23/11/01, estação chuvosa. 

Os resultados mostraram diferenças térmicas e de umidade significativa durante a 

estação chuvosa, em dias estáveis em que não houve ocorrência de chuvas. Este fato está 

relacionado ao clima rigoroso da cidade de Várzea Grande, que mesmo durante a estação 

chuvosa, as temperaturas se mantém elevadas ocasionando grande disponibilidade de 

energia para todo o tecido urbano. 

4.5 Variações Horizontais da Temperatura e Umidade Relativa do Ar na Estação 

Seca 

As medidas foram realizadas durante dois períodos dessa estação: 02 a 04 de julho 

de 2002 e 26 a 28 de maio de 2003. Durante todo esse período as condições de tempo 

foram de estabilidade do ar, com ventos fracos e moderados, céu claro e limpo e raras 

ocorrências de precipitação. A temperatura é geralmente elevada e a umidade relativa do ar 

é baixa, mas é comum nessa época do ano, a entrada de frentes frias, ocasionando quedas 

bruscas de temperatura. 

As características dessa estação favorecem a formação da ilha de calor com maior 

intensidade. Isso pôde ser observado durante as medidas realizadas nesse período, que 

apresentaram as maiores diferenças térmicas em relação às outras medidas realizadas nas 

estações anteriores. 

As maiores diferenças térmicas registradas foram de 7,0ºC e 6,3ºC para o período 

noturno e 6,0ºC para o período diurno, todas igualmente registradas entre áreas de alta 

densidade urbana e/ou corredores comerciais e áreas de baixa densidade urbana. Na figura 

13 pode ser observada que a maior diferença térmica foi registrada entre o ponto 1 e o 44, 

correspondente ao corredor comercial e área de baixa densidade urbana respectivamente. 
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Figura 13 - Variações horizontais horárias da temperatura do ar observadas 

no dia 02/07/02, estação seca. 

 O comportamento térmico associado à ilha seca pode ser observado na figura 14, 

que mostra as variações horizontais médias da temperatura e umidade relativa do ar 

observadas no horário das 19 horas compreendendo todo o período de medição. 
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Figura 14 - Variações horizontais médias da temperatura e umidade 

relativa do ar observadas no horário das 19 horas do período de 02 a 

04/07/02, estação seca. 

 Tanto as medidas da estação seca de 2002 como aquelas realizadas em 2003 

mostraram diferenças térmicas significativas de 4,5ºC entre corredor comercial e área de 

baixa densidade urbana. A figura 15 mostra as variações horizontais de temperatura e 

umidade relativa do ar no horário noturno, onde pode ser observado que o maior valor de 

temperatura, foi registrado no ponto 1, caracterizado pelo corredor comercial e o menor 

valor registrado no ponto 38, correspondente a área de baixa densidade urbana. Já para os 

valores de umidade relativa do ar, a diferença foi de 23% entre as áreas. 
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Figura 15 - Variações horizontais da temperatura e umidade relativa do ar 

no horário das 19 horas do dia 26/05/03, estação seca. 

A figura 16 mostra as variações horizontais de temperatura e umidade relativa do ar 

no horário das 19 horas observadas em todo período. 

18

20

22

24

26

28

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46
Pontos de coleta

Te
m

pe
ra

tu
ra

 d
o 

ar
 (º

C
)

70

80

90

100

U
m

id
ad

e 
re

la
tiv

a 
do

 a
r (

%
)

º C
%

 

Figura 16 - Variações horizontais médias da temperatura e umidade relativa 

do ar observadas no horário das 19 horas do período de 26 a 28/05/03, 

estação seca. 

Os resultados obtidos evidenciaram a diferença térmica de 7,0ºC entre o corredor 

comercial ( eixo de ligação entre a capital, Cuiabá, e Várzea Grande) e a área de baixa 

densidade urbana. 

 Diante de tais considerações, cabe destacar que as maiores diferenças térmicas são, 

geralmente, observada no período noturno, horário em que a cidade libera a energia 

armazenada durante o período diurno no qual a radiação solar é a principal fonte de calor. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O acelerado e desordenado processo de crescimento urbano da cidade tem 

provocado a degradação do meio físico e alterado substancialmente o seu clima local. 

Assim, a identificação o mais detalhada possível dos diferentes espaços intra-urbanos é de 

grande importância, pois, a partir dela, também é possível identificar os fatores causadores 

da diferenciação climática do ambiente citadino. 

 O estudo do clima urbano de Várzea Grande demonstrou que o processo de 

urbanização tem alterado o clima da cidade em função do uso inadequado do solo urbano 

que ficou evidenciado nos resultados obtidos, ao mostrar que a ocorrência da mais elevada 

diferença térmica (7,0ºC) entre o corredor comercial e a área de baixa densidade urbana. 

A metodologia empregada pode ser considerada eficiente porque permitiu analisar a 

influência da cidade no clima local. 

Embora a ilha de calor, como o fenômeno resultante das modificações dos 

parâmetros da superfície e da atmosfera pela urbanização, não tenha sido objeto de estudo 

do presente trabalho, ficou evidenciada sua configuração na cidade de Várzea Grande, em 

virtude das expressivas diferenças térmicas entre usos do solo diferenciados. 

Entretanto, a utilização de mais métodos, como a instalação de abrigos 

climatológicos para levantamentos de dados em diversos pontos da cidade associados aos 

dados obtidos através da técnica de transecto móvel; análise de outras variáveis, como a 

presença de particulados em suspensão na atmosfera, tanto como elemento bloqueador da 

incidência da radiação solar, como de geração de efeito estufa local; fazem-se necessário 

para uma compreensão mais ampla do fenômeno da ilha de calor, e poderão precisar sua 

localização e magnitude na cidade de Várzea Grande. 

6. RECOMENDAÇÕES 

Considerando que a urbanização vem influenciando nas características climáticas locais da 

cidade de Várzea Grande, apresentando diferenças térmicas significativas entre usos do 

solo diferenciados, torna-se necessário medidas que orientem quanto ao uso adequado ao 

rigor climático das regiões tropicais. As sugestões que se seguem, acredita levar em 

consideração os fatores envolvidos no processo de ordenamento urbano: 

Implantar legalmente unidades de conservação (parques, bosques), visando garantir a 

fixação de grandes áreas verdes tanto no interior quanto nos arredores da cidade, pois 

proporcionam o equilíbrio térmico da cidade, funcionando como “refrigeradores” da cidade 

na medida que ajudam a resfriar as áreas mais quentes dessa através da circulação local, 
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pelo fato do vento sair de uma zona de alta pressão (áreas verdes, menor temperatura), em 

direção a uma de baixa pressão (áreas centrais, maior temperatura). 

Elaborar planos de arborização (com plantas nativas da região) para a cidade, 

principalmente nas suas áreas centrais e nos corredores comerciais, uma vez que servem 

como barreira da radiação solar, evitando sua incidência direta na superfície e, 

especialmente porque proporcionam sombreamento aliviando a sensação térmica; 

Evitar a completa impermeabilização do solo, determinando a utilização de pavimentos 

permeáveis como paralelepípedos, blocos de concreto, blocos vazados e concreto poroso 

em lugares como ruas, calçadas, praças, estacionamentos etc, para permitir a infiltração da 

água no solo; 

Garantir os espaços entre as construções horizontais e, em caso de verticalização (embora 

reduzida em Várzea Grande, talvez em função do aeroporto), intercalar os altos com os 

baixos, permitindo a livre circulação do ar na cidade; 

Incentivar a adoção de materiais para construção adequados ao clima das regiões tropicais; 

Preservar as matas ciliares do rio Cuiabá e de alguns córregos que cortam a área urbana de 

Várzea Grande, evitando a ocupação de suas margens; 

Evitar as queimadas urbanas, principalmente na estação seca; 

Monitorar as condições térmicas da cidade, realizando, a cada ano, medidas climatológicas. 
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