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Resumo 

O presente artigo mostra mudanças no comportamento da temperatura do ar e a presença 

do fenômeno da ilha de calor observados no município de Alta Floresta, situado em área da 

Pré-Amazônia Mato-grossense, onde atualmente a extração madeireira exerce papel de 

destaque nas atividades econômicas e se constituem ainda em elementos típicos de 

expansão da fronteira. Alerta para os problemas sócio-ambientais que poderão resultar da 

substituição das áreas de pastagens pela expansão da cultura da soja no município, e as 

alterações dos valores da temperatura local derivadas desse processo. 

Palavras-chave: clima urbano; pré-amazônia; cultura da soja. 

Considerações Iniciais 

 O processo desenfreado de apropriação e transformação dos recursos naturais pelo 

homem que detém o poder econômico e político, tem atingido situações críticas e 

preocupantes, na medida em que essas modificações podem reverter-se em catástrofes 

irreversíveis. Enquanto que as transformações realizadas pela natureza ocorrem 

geralmente, de forma lenta, gradual e harmoniosa, as antrópicas apresentam-se de forma 

agressiva e em curto período de tempo, gerando grandes desequilíbrios sócio-ambientais. 

 O desequilíbrio na dinâmica dos ambientes naturais iniciou-se com a intensa intervenção 

das sociedades no processo de exploração dos recursos naturais, quando o homem passou 

de uma situação de nômade onde a atividade coletora era a base de sua sobrevivência para 

a fixação e cultivo dos solos com a Revolução Agrícola, gerando o excedente dos produtos, 

subsídio para o advento da Revolução Industrial e o surgimento das cidades. 

Históricamente, as cidades vem recebendo a população expulsa do campo onde as enxadas 
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primitivas deram lugar às plantadeiras, colheitadeiras computadorizadas e à agricultura de 

precisão, aumentando as exigências no tocante à diminuição e à especialização da mão-de-

obra e, consequentemente ao agravamento do êxodo rural. Assim sendo, a monocultura 

ofusca as culturas consideradas tradicionais e de subsistência. Neste contexto, o Estado do 

Mato Grosso vem experimentado nas últimas décadas mudanças substanciais na 

configuração de sua paisagem, em especial nas áreas localizadas no corredor Cuiabá-

Santarém – BR 163, derivadas das transformações decorrentes do acelerado processo 

histórico de ocupação, produção e (re)produção do espaço, a partir da década de 70, por 

meio da colonização pública e privada dirigida para o Estado, organizadas e espacializadas 

de acordo com o modo de produção capitalista. Estas transformações espaciais que saltam 

aos olhares mesmo dos menos atentos, vão além da ocupação do espaço físico e mesclam-

se com o agravamento das desigualdades sociais, que tiveram início no processo do acesso 

à terra e se perpetuam até os dias atuais. As mudanças implementadas nessa porção da 

Amazônia Mato-Grossense se deram via processo de colonização dirigida para o Estado 

objetivando desafogar problemas resultantes das mudanças nas relações de trabalho no 

espaço agrário ocorridas no sul do país. Assim sendo, as mudanças e transformações 

ocorreram em todas as esferas que vão das espaciais passando pelas econômicas, 

políticas, sociais e culturais. A maior parcela de migrante que veio para o Mato Grosso 

constituía- se de agricultores que haviam perdido suas terras para o processo de 

modernização e mecanização da agricultura no sul do país. A promessa da produtividade da 

terra mato-grossense aliada à ausência das formigas saúvas e do inverno rigoroso 

existentes nas altas latitudes, trouxeram para o Mato Grosso levas de pequenos produtores 

que possuíam como objetivo trabalhar com o cultivo do arroz, milho, feijão, entre outros. 

Esse objetivo foi modificado devido às condições adversas da receptividade - no que tange 

à produtividade- da terra para a produção desses alimentos. A opção da extração e 

comercialização da madeira local transformou-se em grande atrativo ao migrante, dando 

início ao processo de desmatamento, seguido da denominada “pata do boi” representada 

pela pecuária extensiva, que foi reunindo as condições favoráveis para a implementação da 

prática agrícola da monocultura no estado, em especial à cultura da soja e mais 

recentemente o algodão. A maioria da população expulsa das regiões sul/sudeste brasileiras 

por conta da modernização da agricultura naquele espaço brasileiro, que migrou para o 

Mato Grosso para trabalhar na área rural, vive atualmente nas áreas urbanas.(IBGE, 2001). 

Assim sendo, as implicações existentes nas relações entre os homens e destes com a 

natureza, que são derivadas de ações políticas, econômicas, sociais e culturais, vão 

propiciando alterações das variáveis climáticas na escala local, mais precisamente no 

âmbito do clima urbano. Neste sentido, é importante analisar os impactos ambientais 

derivados da expansão da soja e das mudanças no uso e ocupação do solo na Amazônia 

Mato-Grossense e, em especial no município de Alta Floresta, onde a cultura da soja ainda 
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é pouco expressiva, devido à sua localização no Planalto Apiacás-Sucrundi e na Depressão 

Interplanáltica da Amazônia Mato-Grossense e à exigência de terrenos planos para que 

essa cultura se desenvolva e permita o uso de colheitadeiras. Entretanto, grandes armazéns 

para estocagem de grãos já começam a se estabelecer na entrada da cidade anunciando a 

sua aproximação. Por fazer parte de uma área de vegetação de floresta, Alta Floresta 

constitui-se em um espaço que está sendo submetido à um rápido processo de 

transformação com a derrubada da vegetação original, sem a preocupação com estudos 

que mostrem o caminho da sustentabilidade entre o ambiente e o agronegócio. Vários 

estudos vem apontando para as várias consequências sócio-ambientais que a prática da 

monocultura propicia por meio do processo de mudanças no uso do solo que favorece a 

desarmonia nas interações solo/atmosfera. 

 Dessa forma, o presente artigo visando contribuir com os estudos sobre variabilidades 

climáticas em cidades localizadas em regiões tropicais, mostra mudanças no 

comportamento da temperatura do ar observadas no município de Alta Floresta, situado 

em área da Pré-Amazônia Mato-Grossense, onde atualmente a extração madeireira exerce 

papel de destaque nas atividades econômicas e se constituem ainda em elementos típicos 

de expansão da fronteira. Além disso alerta para as consequências sócio-ambientais 

oriundas da substituição das áreas de pastagens pela cultura da soja no município, e as 

possíveis alterações dos valores da temperatura local derivadas desse processo. 

Alta Floresta no Contexto Histórico da (Re)Produção do Espaço Norte Mato-
Grossense. 

  A produção e (re)produção do espaço norte mato-grossense, no que se refere ao corredor 

Cuiabá-Santarém, possui características peculiares no uso do solo, apresentando 

substancial relevância na presença da monocultura da soja na região, localizada no médio 

Teles Pires, em especial Lucas do Rio Verde, Sinop e Sorriso. 

 No município de Alta Floresta situado em área de transição na Pré-Amazônia Mato-

Grossense a presença da cultura da soja ainda é pouco expressiva. Entretanto, grandes 

armazéns para estocagem de grãos já começam a estabelecer- se na entrada da cidade 

sinalizando para a sua chegada. 

 Esta situação nos remete à preocupações com a avaliação dos impactos sócio-ambientais 

e à determinação de políticas públicas mais adequadas à região, que a expansão da soja 

em áreas de transição da Pré-Amazônia Mato-Grossense ao longo da BR-163 poderá 

acarretar, pois neste contexto de transformações, a modernidade exigida pelo cultivo da soja 

ocupará o lugar da vegetação e campos de pecuária extensiva, onde atualmente a extração 

madeireira exerce papel de destaque nas atividades econômicas e se constituem ainda em 

elementos típicos de expansão da fronteira. Além disso, torna-se importante analisar as 
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mudanças na organização do território resultantes da expansão do complexo agro-industrial 

da soja, tanto em áreas consolidadas ou não e também dimensionar os efeitos, 

principalmente sobre o clima, derivados das mudanças na cobertura e uso do solo da 

região. 

 Localizado na porção Norte Mato-Grossense, distante à aproximadamente 800 km da 

capital do estado, o município de Alta Floresta originou-se por meio dos programas de 

colonização sob a direção de Ariosto da Riva. O município de Cuiabá deu origem ao 

município de Diamantino, que por sua vez perdeu o território de Alta Floresta para o atual 

Poro Velho – Rondônia, que deu origem ao município de Aripuanã, do qual originou-se Alta 

Floresta. 

 

 A lei n° 3.929, de 19 de setembro de 1977, elevou Alta Floresta a distrito no município de 

Aripuanã e em 18 de dezembro de 1979, por meio da Lei n° 4.157, foi criado o município de 

Alta Floresta. Distante a 757 quilômetros da Capital, localizada a uma altitude de 283 

metros, localizada a 09° 53 ´02’’ de latitude sul e 56° 14 ´38’’ longitude oeste, ocupa um 

espaço de 894.690,30 km², faz limites com os municípios de Guarantã do Norte, Nova 

Canaã do Norte, Tabaporã, Juara, Nova Monte Verde e Paranaítae possui uma população 

de 53.234 habitantes (IBGE/2001). 

que tange à conformação geomorfológica localiza-se no Planalto Apiacás-Sucrundi e na Depressão 

Interplanáltica da Amazônia Mato-Grossense, é banhada pela Bacia Amazônica, através dos 

tributários do Rio Teles Pires, em especial o Rio Paranaíta e geológicamente a origem da 

área ocupada pelo município indicam os complexos metamórficos Arqueanos e ou Pré-

Cambriano Indiferenciado, formação Gototire e o complexo Basal, nas coberturas dobradas 

do Proterozóico com granitóides associados. 

 Entre as suas principais atividades econômicas encontram-se o extrativismo mineral ; 

vegetal ; agricultura com cultivo de dendê, mamona, cupuaçú, café, acerola, algodão, 

amendoim, seringueiras e frutas ; pecuária de corte com o gado nelore e a leiteira com as 

raças gir, holandês, flex e gersey, e o comércio. 

 Segundo o Anuário Estatístico de Mato Grosso (2003), entre dez municípios de Mato 

Grosso, Alta Floresta encontra-se em 9— lugar entre os mais populosos ; 4— com o maior 

rebanho bovino ; 8— em caprinos ; 7— no tocante ao número de indústrias extrativas e 

transformação e o 24— no ranking dos municípios segundo os dados de Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). 

Procedimentos Metodológicos 
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 Para atingirmos os objetivos propostos no presente artigo, foi realizado um inventário 

bibliográfico que serviu de fundamentação teórica para sustentação dos resultados das 

coletas de dados realizadas no campo. Os dados relativos à evolução da população e 

desmatamento ocorrido no município de Alta Floresta foram colhidos do Anuário Estatístico 

de Mato Grosso/2003. Foi realizada uma coleta de dados da variável meteorológica 

temperatura do ar no município de Alta Floresta, no período de 16 à 21 de maio de 2000, 

objetivando colocar em evidência o fenômeno da ilha de calor urbana naquela região 

localizada no Norte Mato-Grossense. Os dados de temperatura do ar foram coletados com a 

utilização de 2 estações climatológicas automáticas da marca Davis Instruments (modèle 

Weather Monitor 2). Uma das estações climatológicas foi instalada na área central (ao lado 

da emissora de rádio local) e a outra na periferia da cidade, mais precisamente à 2 km do 

centro da cidade de Alta Floresta, em um setor onde existe uma porcentagem de vegetação 

de floresta bastante relevante. As estações foram instaladas no dia 15 de maio e funcionaram 

até o dia 22 de maio. Entretanto, os dados analisados referem-se ao período de 16 à 22 de 

maio/2000. Os dados de temperatura do ar foram coletados de 5 em 5 minutos ofertando 

uma gama de medidas que permitiram observar as variações rápidas de temperatura do ar 

durante o período analisado. A coleta de dados corresponde ao início da estação seca e 

coincidiu com um período de céu claro, favorável ao desenvolvimento de condições radiativas 
propícias para que o fenômeno da ilha de calor urbana seja evidenciado. Uma outra coleta de 

dados foi realizada no dia 12/12/2003, estação chuvosa, sob a ação da massa equatorial 

atlântica e tropical continental, no período noturno, com ausência de chuvas e ventos que 

pudessem interferir na medidas de temperatura do ar coletadas. A metodologia utilizada foi a 

do transecto móvel, utilizando os sensores de temperatura e umidade da marca LUTRON - 

HTI 3003 - Humidity/Tem Meter L, com precisão de 0,1% e 0,1° C, e o trajeto abrangeu vários 

tipos diferentes de uso do solo urbano localizados em áreas de baixa, média e alta densidade 

de ocupação. 

Clima Local Derivado da Substituição da Vegetação Pela Pecuária Extensiva, 
Agricultura Tradicional e Processo de Urbanização. 

 No que se refere à produção e (re) produção do espaço, o município de Alta Floresta 

apresenta um total de 894.690,30 km², com uma ocupação espacial dividida em área 

urbana, pecuária, uma agricultura baseada em produtos considerados tradicionais e área de 

vegetação de floresta. Desse montante foram desmatados um total de 40,96% que 

corresponde à 366.541,55 km² até o ano de 2001. Essa evolução do percentual de 

desmatamento pode ser visualizada no quadro abaixo. 

 Dinâmica do Desmatamento em Alta Floresta/MT até 2001 
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Ano Porcentagens de 
Desmatamento % 

Área Desmatada em 
kmª 

 Até 92 24,97 223.433.00 
93 2,62 23.469.20 
94 1,57 14.068.20 

94/95 2,34 20.963.30 
96/97 4,61 41.202.70 
98/99 2,32 20.736.25 
00/01 2,53 22.668.90 
Total  40,96 366.541.55 

Fonte: Anuário Estatístico de Mato Grosso/2003. 

Organização: Cleusa A G P Zamparoni 

 

 O comportamento da variável população constitui-se em um importante atributo nos 

estudos sobre as modificações impostas pelo processo de ocupação espacial. Assim sendo, 

o crescimento populacional em Alta Floresta, parece vincular-se ao processo de 

desmatamento. O quadro abaixo mostra os valores relativos à evolução da população 

urbana, rural e taxa de urbanização do município de Alta Floresta. 

 

  Evolução da População Urbana, Rural e Taxa de Urbanização 

A

n

o 

Popula
ção 

Total  

População 
Urbana 

População 
Rural 

Taxa de 
Urbaniza

ção 
 

1980 22.999 6.624 16.375 29% 
1991 66.926 37.504 29.422 56% 
1996 58.187 35.053 23.134 61% 
2000 46.982 37.287 9.695 79% 

Fonte: Anuário Estatístico de Mato Grosso/2003. 

  Organização: Cleusa A G P Zamparoni 

 

 Em 1980, ocasião em que ocorreu a sua emancipação político-administrativa, o município 

contava com 22.999 habitantes. 

 De acordo com os dados do quadro acima, o crescimento da população de Alta Floresta 

apresenta uma tendência positiva para o período de 1980-2000, apontando para um 

acréscimo populacional de 23.983 habitantes até o ano de 2000, perfazendo um total de 

aproximadamente 96% , quase que dobrando o número de habitantes em 20 anos. 
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Entretanto, o período em que a população apresentou um crescimento significativo foi no 

período compreendido entre os anos 1980-1991, acusando um acréscimo de 43.927 

habitantes. 

 A figura abaixo, mostra as Taxas de Urbanização do município de Alta floresta para o 

período de 1980 à 2000. Constata-se que 71% da população vivia na zona rural ano de 

1980, evidenciando que o processo de urbanização aconteceu mais tarde, de forma 

gradativa, apresentando um certo equilíbrio, conforme demonstra os dados populacionais 

relativos ao ano de 1991, onde 56% da população do município vivia na área urbana e 44% 

na área rural. No ano de 1996, essa diferença começa a acentuar-se com 61% de 

população urbana e 39% rural. E no ano 2000 apenas 21% da população do município vivia 

na área rural, demonstrando um evidente processo de urbanização. Essa morosidade na 

implementação do processo de urbanização no município pode ser explicada principalmente 

pela atividade econômica da agricultura tradicional como cultivo de dendê, mamona, 

cupuaçú, café, acerola, algodão, amendoim, seringueiras e frutas , que necessitam de mão-

de-obra para o seu desenvolvimento mesclado com as poucas necessidade de pessoal da 

pecuária extensiva. Essa situação pode explicar também os aproximadamente 25% de 

desmatamento ocorrido no município até o ano de 1992, transformados em área de 

pastagens para a criação de gado de corte com o gado nelore e a leiteira com as raças gir, 

holandês, flex e gersey. 

 A literatura especializada, tanto para as áreas temperadas como para as tropicais mostra 

exemplos comprovados por meio de experimento de campo associados à teoria, de que as 

relações harmônicas entre a atmosfera e a superfície são alteradas quando qualquer uma 

destas variáveis são modificadas. Os resultados dos estudos preliminares sobre as 

possíveis modificações da variável temperatura do ar realizados no período de 16 à 21 de 

maio de 2000 no município de Alta Floresta, mostraram que a ilha de calor urbana é um 

fenômeno presente em Alta Floresta e se evidencia em especial no período noturno (20 

horas), apresentado diferenças consideráveis de 4 à 5°C entre a área central e o seu 

entorno, estabilizando-se durante a noite em torno de 2 à 3°C. Durante o dia, a ilha de 

calor desaparece e as diferenças de temperatura entre o centro e a zona rural da cidade 

são muito pouco significativas. Esses resultados podem ser visualizados nas figuras abaixo 

que mostram os dados relativos ao comportamento da temperatura do ar em °C coletados 

no intervalos de 24 horas para o período citado. Observa-se que os valores de 

temperaturas do ar acompanham a curva normal diária e noturna onde as temperaturas 

apresentam menores valores nas primeiras horas do dia e vão aumentando de forma 

gradativa no decorrer do tempo até atingir o máximo entre as 14 e 15 horas, quando 

começa a ocorrer um declínio nos seus valores relacionados à diminuição da entrada de 

radiação solar. Entretanto, em todos os dias de coleta de dados, a curva representativa 
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das temperatura do ar °C da periferia da cidade apresentou menores valores de 

temperatura °C que as encontradas na área central da cidade. Esses resultados, 

provavelmente derivam das modificações que foram ocorrendo no uso do solo do 

município no decorrer do tempo. 

Variações da Temperatura do Ar  °C  –  16 à 21/05/2000  –   

Alta Floresta   

Variações da Temperatura do Ar C em Alta 
Floresta/MT no dia 17/05/2000
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Dando continuidade aos estudos preliminares sobre as possíveis modificações da variável 

temperatura do ar realizados no município de Alta Floresta/MT, onde atualmente a expansão 

da produção da soja já é uma realidade, foi realizada uma coleta de dados de temperatura 

do ar °C , por meio da metodologia do transecto móvel, no dia 12 de dezembro de 2003 às 

20 horas, perfazendo um total de 104 pontos, percorrendo as áreas de baixa, média e alta 

densidade de ocupação, iniciando pela periferia da cidade, passando pela sua área central e 

terminando na área de expansão. Esses resultados que podem ser visualizados na figura 

abaixo, mostraram novamente a presença do fenômeno da ilha de calor urbana é um 

fenômeno presente em Alta Floresta e se evidencia também na estação chuvosa, sob a 

atuação da massa equatorial continental, no período noturno, com ausência de chuva e 
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ventos (20 horas), apresentado uma diferença de 2,7 °C entre a área central e o seu 

entorno. O maior valor de temperatura do ar – 26,2 °C foi encontrado na área central e o 

menor valor 23,5 °C na periferia da cidade, mais precisamente na presença de um espelho 

d’água de grande porte, representado pelo Rio Teles Pires. 

 Variações da Temperatura e Umidade Relativa do Ar –12/12/2003- 20 h 

Variações de Temperatura do Ar em Alta Floresta - 12/12/2003 - 20 às 21 horas
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Clima Local e a Expansão da soja em área de transição da Pré-Amazônia Mato-
Grossense. 

 

 Os resultados preliminares apresentados no presente artigo mostraram alterações no 

comportamento da temperatura do ar local e a presença do fenômeno da ilha de calor tanto 

na estação seca como na estação chuvosa, provavelmente derivadas do uso do solo do 

município de Alta Floresta/MT, baseado nas atividades econômicas da pecuária extensiva e 

agricultura tradicional. Assim sendo, torna-se relevante monitorar, por meio de estudos mais 

acurados, os impactos que a expansão da monocultura da soja acarretará para as relações 

solo/atmosfera e também para as relações entre os homens e destes com os avanços 

tecnológicos que estarão vencendo os desafios de se cultivar soja em área de floresta e 

terrenos íngremes. O cultivo da seja utilizará não só áreas de pastagens, mas também 

contribuirá para o avanço do processo de desmatamento local, sem a preocupação com 

estudos que mostrem o caminho da sustentabilidade entre o ambiente e o agronegócio. 

Torna-se urgente estabelecer mecanismos para que a maximização dos lucros caminhe 

paralelamente à minimização dos problemas ambientais, por meio de mudanças nos 

paradigmas de uso do solo. Para isso é preciso encontrar mecanismos para agregar valor 

econômico à floresta em pé, pois dessa forma haverá uma efetiva contribuição para diminuir 

os efeitos adversos no clima local e também para o efeito estufa em se tratando de uma 

escala macro, já que uma porcentagem menor de dióxido de carbono seria enviada para o 

ar. 
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Considerações Finais - para não concluir 

 

 A composição da atmosfera do nosso planeta já foi muito diferente da forma com que se 

apresenta hoje, devido ao acréscimo na porcentagem dos seus gazes constituintes, em 

especial do dióxido de carbono, derivados principalmente da queima de combustíveis 

fósseis e a interferência sobre o processo da fotossíntese pelo desmatamento de áreas 

vegetadas. 

 

 O município de Alta Floresta encontra-se localizado em área da floresta amazônica que se 

constitui em local de sumidouro de carbono. Normalmente, a soja é plantada em áreas que 

foram utilizadas para pastagens e tem sido considerada como uma atividade econômica que 

protege os recursos naturais. Entretanto, os desmatamentos e as queimadas que 

antecedem o plantio da monocultura da soja tem acontecido constantemente no Estado de 

Mato Grosso, e por isso, a necessidade urgente de aplicação de leis aliadas às políticas 

públicas poderão torna-se eficaz. Para isso, seria importante ações no sentido de assumir 

compromissos que partissem do governo federal e não por entidades, agricultores, entre 

outros. Dentre as políticas internacionais voltadas para os problemas ambientais, o 

Movimento do Desenvolvimento Limpo (MDL) integrante do Protocolo de Kyoto sinaliza para 

uma grande eficácia, pois envolveria vários países do planeta com objetivos comuns de 

resolução dos problemas relacionados às mudanças climáticas globais que, que são 

derivados de transformações ocorridas nas escalas locais. Entretanto, essa situação ainda 

está long..e de ser resolvida, pois as resoluções constantes do Protocolo de Kyoto ainda 

encontram-se em discussão e a espera de mais adesões como a Rússia e os Estados 

Unidos da América, considerados grandes poluidores da atmosfera. 
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