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RESUMO 

 

Com a realização da Copa do Mundo FIFA de 2014 no Brasil, Cuiabá-MT foi uma das 

sub-sedes, passando por diversas obras de infraestrutura e mobilidade urbana. Neste 

contexto, esta pesquisa teve como objetivo analisar e comparar os dados registrados na 

estação do verão em 2012 e 2016, antes e pós-intervenções urbanas para a Copa. Foram 

analisadas as diferenças de temperatura e umidade relativa do ar, além da influência dos 

diferentes revestimentos do solo no microclima. Pelos resultados obtidos, foi observado o 

aumento de até 1,44ºC na temperatura do ar ao longo dos transectos em comparação ao ano 

de 2012, enquanto que a umidade relativa do ar apresentou redução de até 8,42% no 

mesmo período. Contudo, foi observado a influência da cobertura do solo devido ao 

aumento de 23,78% na área pavimentada e diminuição de 19,08% na cobertura arbórea, em 

decorrência das intervenções realizadas para sediar o megaevento. 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Com a realização da Copa do Mundo FIFA de 2014 no Brasil, Cuiabá-MT foi uma das 

sub-sedes, para tanto o município passou por diversas obras de infraestrutura e mobilidade 

urbana, como a execução de obra para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). 

Mudanças em relação às áreas pavimentadas e áreas verdes, como retirada de arborização e 

supressão de canteiros, tendo um aumento no uso de materiais em concreto nas diversas 

construções.  

As transformações na paisagem da cidade decorrentes do crescimento populacional, 

adensamento urbanos, supressão da vegetação nativa, impermeabilização do solo, 

canalização de córregos, aumento do fluxo de veículos automotores e atividades industriais 

intensas, propiciam a ganhos de calor no meio (AMORIM, 2000). Enquanto que áreas sob 

influência de grandes massas de vegetação, apresentam características próprias, com 

microclima diferenciado das outras áreas, pois interferem no balanço de energia em função 

dos seus processos biológicos de fotossíntese e evapotranspiração (OLIVEIRA e COSTA, 

2005). 

Estudos descritivos do clima urbano têm mostrado que tanto em área tropical quanto 

temperada, a alteração do microclima local de um determinado local está associado aos 

efeitos de transformação de energia na área urbana em função de sua morfologia, 

propriedades térmicas dos materiais das superfícies, e da produção de calor antropogênico 

(ASSIS, 2005). 

De acordo com OKE (1978), o clima urbano pode ser definido como o resultado das 

modificações causadas pelo processo de urbanização da superfície terrestre e da 

interferência dessa urbanização nas características atmosféricas de um determinado local. 

A cidade gera um clima próprio, resultante da interferência de todos os fatores que se 



processam sobre a camada limite urbana e que agem no sentido de alterar o clima local 

(MONTEIRO, 1976). 

ARAUJO et. al. (2008), em estudo realizado na cidade de Presidente Prudente-SP,  

utilizando técnica de transectos móveis em período diurno e noturno, encontrou maior 

variação de temperatura no período diurno próxima a 3°C entre o ponto mais quente e o 

mais frio, enquanto que no período noturno a diferença foi de 8,4ºC, observou que tais 

efeitos tem predomínio no centro da cidade decorrente do adensamento das construções, 

redução das áreas verdes e maior quantidade de veículos, além da absorção da radiação 

ultravioleta pelos tipos e cores dos materiais de construção, assim como a concentração de 

edifícios que  impedem a circulação da ilha de calor. 

Neste sentido, o objetivo da pesquisa foi avaliar o impacto das intervenções urbanas 

realizadas para Copa de 2014 no município de Cuiabá-MT, tendo como referencial os 

dados registrados em 19 pontos da cidade na estação do verão de 2012 (SANTOS, 2012) e 

de 2016, para as variáveis temperatura e umidade relativa do ar. Ou seja, antes e pós 

intervenções, onde em todos os pontos foram analisados: a influência da cobertura do solo 

no microclima; presença e/ou supressão de áreas verdes; o comportamento termo 

higrométrico e suas possíveis interferências no microclima e sua relevância para as cidades 

com intervenções urbanísticas para sediar megaeventos. 

 

2  ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi desenvolvido no município de Cuiabá-MT, situado na região Centro Oeste do 

Brasil a 15°35’46” latitude Sul e 56°05’48” de longitude Oeste, com altitude média 

inferior a 200m acima do nível do mar. Possui uma área de 3.538, 17km², correspondendo 

254, 57km² à macrozona urbana e 3.283,60km² à área rural. 

O perfil climático é o tropical continental semi-úmido do tipo Aw, segundo a classificação 

de Köppen-Geiger, com quatro a cinco meses secos (maio a setembro) e máximas diárias 

de temperatura que oscilam entre 30°C e 36°C, apresentando duas estações bem definidas, 

uma seca (outono-inverno) e uma chuvosa (primavera-verão) (SANTOS, 2013). 

Cuiabá apresenta baixa frequência e velocidade média dos ventos, que torna a influência 

do espaço construído sobre a temperatura do ar mais perceptível, já que as trocas térmicas 

por convecção são minimizadas (OLIVEIRA, 2011). 

A metodologia para a coleta de temperatura e umidade relativa do ar consistiu na utilização 

de transectos móveis noturno utilizando um veículo automotor, passando por 19 pontos na 

cidade, os pontos estabelecidos remetem a diferentes coberturas do solo.  

Os pontos foram divididos em 02 transectos, o transecto 1 no sentido Norte/Sul tendo 

início no ponto 01 até o ponto 10, totalizando 10 pontos fixos e posteriormente, o transecto 

2 no sentido Leste/Oeste tendo início no ponto 11 até ponto 19, com 09 pontos fixos, 

conforme Figura 1a e 1b. 

 



 

                 (a)                                                (b) 

Fig. 1(a) Localização de Cuiabá, OLIVEIRA (2011); (b) Locação dos pontos. 

Ao longo dos transectos os pontos que passaram por intervenções urbanas, antes e pós 

Copa do Mundo respectivamente: 04 (Viaduto Av. Beira Rio – em andamento), 05 

(construção do Viaduto Trevo UFMT e da Av. Parque do Barbado através da canalizada de 

parte do córrego do Barbado), 09 (construção da Trincheira Santa Rosa), 06, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17 e 18 (pontos que fazem parte do corredor estrutural para o VLT – em 

andamento), conforme Figura 2a e 2b. 
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Fig.2(a) Pontos no transecto 1 do ano de 2012 e de 2016 respectivamente; (b) 

Pontos transecto 2 do ano 2012 e de 2016 respectivamente, Google Earth 

adaptado pelos autores. 

 

Para a classificação da cobertura do solo urbano, foram utilizadas imagens de satélite com 

alta resolução dos anos de estudo, disponibilizadas pelo software Google Earth, 

estabelecendo um raio de influência de 200m no entorno de cada ponto. Prakasam (2010), 

argumenta que a cobertura do solo se refere aos componentes que revestem a superfície 

terrestre, englobando solos e rochas, vegetação e florestas, água ou neve, refletindo o 

estado biofísico do sistema terrestre.  

Na análise da influência da cobertura do solo, foi realizada a classificação através de 

software específico empregando o método de classificação supervisionada, utilizando a 

técnica MAXVER (máxima semelhança) que consiste na classificação ponto a ponto, a 

partir de classes fornecidas pelo usuário, sendo esta mais indicada para realização de 

análise do uso da terra, por proporcionar maior acurácia (TANGERINO & LOURENÇO, 

2013). 

Desta maneira, são elaborados mapas temáticos de acordo com as classes a serem 

analisadas, isto é, com a geração dos mapas, obtém-se o percentual referente a cada classe 

por ponto em cada nos anos analisados. Neste sentido, foram feitos gráficos através de 

planilhas para comparação dos resultados e análise estatística utilizando software 

específico. Desta forma, utilizou-se a seguinte classificação: cobertura paisagística 

(vegetação rasteira), cobertura arbórea, solo exposto, área pavimentada, área edificada e 

corpos d’água. 

Para a coleta de dados, utilizou-se Datalogger com GPS, modelo GK_V02 obtendo as 

coordenadas geográficas angular e posteriormente convertendo em UTM (Universal 

Tranversa de Mercator) utilizando Datum WGS84 Zona 21S, para precisão dos locais de 

medições dos pontos. Também utilizou-se o RTL-10709 sensor de temperatura do ar e 

(b) 



umidade relativa do ar, modelo AM2302, protegido por abrigo, acoplado na lateral de um 

veículo, fixado a aproximadamente 2,00m do solo. A acurácia do sensor de umidade 

relativa é de 2-5% operando em intervalo de 0 a 100% e temperatura com acurácia de +/- 

0,5°C com leitura -40 a 80°C.  

Os instrumentos foram sincronizados em ciclo de medição de 10 segundos, ou seja, para 

cada dado de temperatura do ar e umidade relativa dor ar obteve-se as coordenadas 

geográficas dos pontos. A coleta de dados com veículo requer que o tempo gasto entre a 

medida do ponto inicial e no ponto final do itinerário não ultrapasse uma hora, com 

velocidade que deve variar entre 30 e 40km/h (ARAUJO, et al., 2008), parava-se com o 

carro em cada ponto por 1minuto, obtendo-se os dados instantâneos do local. 

As medições foram realizadas na estação do verão de 2016, seguindo o mesmo período 

utilizado em 2012 (SANTOS, 2012) a partir das 20h, horário que as temperaturas não 

experimentam mudanças rápidas pela ausência da radiação solar, justamente pela diferença 

de tempo entre a primeira e a última medida. 

Para análise dos dados das medições foram feitas planilhas separados por ponto e por ano, 

contudo para as análises estatísticas fez-se o uso das médias dos registros de temperatura 

do ar e umidade relativa do ar com a finalidade de comparar as diferenças entre os dados 

dos anos de 2012 e 2016 em ambos os transectos na estação do verão, utilizando as 

coordenadas geográficas em UTM, para precisão dos locais de medições dos pontos.  

 

3  DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

As comparações e análises das condições termo higrométricas para a cidade de Cuiabá-MT 

antes e pós intervenções intraurbanas são avaliadas por meio de gráficos de temperatura e 

umidade relativa do ar separados por Ano e por transectos que cortam a cidade nos eixos 

Norte/Sul e Leste/Oeste. 

Analisando o transecto 1 com 10 pontos fixos, observa-se que os maiores valores de 

temperatura são no ponto 8, sendo 28,60°C em 2012 e 29,38°C em 2016, no entanto as 

maiores diferenças entre os anos se encontra no ponto 10, que passou de 26,98°C para 28, 

25°C, com aumento 1,27°C. Os menores valores de temperatura são encontrados nos 

pontos: 10 em 2012 com 26,98°C e 02 em 2016 sendo 27,4ºC, no entanto a menor 

diferença significativa entre os anos encontra-se no ponto 01, onde houve 0,32ºC de 

diminuição, conforme Figura 3.  

 

Fig. 3 Comparação das médias das temperaturas do ar transecto 1 em 2012 e 2016. 

De forma geral, o transecto 1 apresentou aumento de temperatura do ar a partir do ponto 04 

e atingindo a máxima no ponto 10. Isto se deve ao aumento no uso de materiais com 

propriedades impermeabilizantes na cobertura do solo, bem como na construção e/ou 



reestruturação das obras relacionadas à mobilidade urbana, com aumento na circulação de 

veículos e geração de calor no meio. 

O transecto 2 com 09 pontos fixos, apresenta as maiores elevações de temperatura nos 

pontos: 11, com 27,36ºC em 2012 e 28,80ºC em 2016, e no ponto 12, passando de 27,78ºC 

para 29,08ºC em 2016. A menor diferença registrada encontra-se no ponto 19, passando de 

26,61ºC para 26,30°C, conforme Figura 4. 

 

Fig. 4 Comparação das médias das temperaturas do ar transecto 2 em 2012 e 2016. 

Contudo, o transecto 2 apresentou as maiores elevações de temperatura em todo o 

percurso, onde a menor diferença foi registrada no ponto 19 e a maior no ponto 11, sendo 

0,31ºC e 1,44°C respectivamente em 2016. A máxima temperatura registrada no transecto 

chegou a 29,38ºC no ponto 13 e a menor 26,61°C no ponto 19 em 2016, enquanto que, em 

2012 a máxima chegou a 28,42°C no ponto 13 e a mínima a 26,30°C no ponto 19. Nota-se 

que tanto em 2012 e 2016 as maiores temperaturas foram registradas no ponto 13, pois este 

está situado em região central da cidade, com grande fluxo de veículos automotores e 

populacional. 

Observa-se que o transecto 02 possui ao longo do seu percurso obras que fazem parte do 

corredor estrutural para implantação do VLT, onde foram observadas, aumento de área 

pavimentada e solo exposto, diminuição de área com cobertura paisagística e arbórea, 

decorrentes do programa de mobilidade urbana desenvolvido para a Copa do Mundo. 

Para verificação da normalidade dos dados foram utilizados os testes de Kolmogorov-

Sminorv (KS) e Shapiro-Wilk (SW), onde tomou-se por base os resultados somente do 

Teste KS, pois é o recomendado para amostragens maiores que 30 (LOPES et. al., 2013), 

observa-se que os dados coletados em 2012 apresentaram normalidade com valor de Sig. 

0,07 > 0,05, no entanto os dados de 2016 não apresentaram normalidade, com valor de Sig. 

0,03 < 0,05, conforme apresentado na tabela 1 abaixo.   

Tabela 1 Teste de normalidade temperatura do ar 

ANO 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. Estatística df Sig. 

TEMP 

°C 

2012 .19 19 .07 .91 19 .07 

2016 .21 19 .03 .9 19 .04 

 

Em relação a homogeneidade e significância entre os dados, utilizou-se o Teste de Levene 

e o Teste-t respectivamente, apresentando homogeneidade com valor de Sig. 0,30 > 0,05, 

ou seja, os dados variaram de forma análoga entre os anos, no entanto as diferenças são 

significativas estatisticamente, com valores de Sig. 0,012 < 0,05, isto é, o aumento da 

temperatura do ar é significativo em ambos os transectos em relação a 2012, conforme 

tabela 2. 



Tabela 2 Teste de igualdade temperatura do ar 

 

Teste de 

Levene para 

igualdade de 

variâncias teste-t para Igualdade de Médias 

Z Sig. t df 

Sig. (2 

extr.) 

Diferença 

média 

Erro 

padrão de 

diferença 

95% Intervalo de 

Confiança da 

Diferença 

Inf. SuP. 

TEMP 

°C 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

1.13 .30 -2.64 36.00 .01 -.63 .24 -1.11 -.14 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 
  

-2.64 34.78 .01 -.63 .24 -1.11 -.14 

 

A umidade relativa do ar no transecto 1, apresentam as maiores elevações nos pontos 1 e 2 

sendo 4,40 e 3,59% respectivamente.  E os maiores registros de diminuição estão presentes 

nos pontos 4, 5 e 10, sendo 2,62, 3,25 e 3,71% respectivamente. Nota-se a maior 

diminuição no ponto 10, que está situado em região periférica da cidade, com presença de 

parque urbano e áreas de solo exposto, conforme Figura 5.  

 

Fig. 5 Comparação das médias da Umidade Relativa do ar Transecto 1 em 2012 e 

2016. 

Estudo realizado no sul da China, sobre ilha de calor e sua influência no clima regional, 

encontrou regiões de solo exposto mais aquecidas que os demais tipos de cobertura (CHEN 

et. al., 2006). 

Com relação ao transecto 2, observa-se que os pontos 11, e 12 apresentaram as maiores 

quedas de umidade relativa do ar, sendo 8,42 e 7,18% respectivamente, em relação a 2012, 

tais pontos obtiveram também elevações de temperatura. Nota-se o maior registro no ponto 

11, o qual está localizado em região periférica de Cuiabá divisa com o município de 

Várzea Grande, com presença de curso d’água e cobertura vegetal, no entanto com 

aumento de área pavimentada e projeção de área edificada, além de diminuição de 

cobertura paisagística, conforme Figura 6.  



 

Fig. 6 Comparação das médias da Umidade Relativa do ar Transecto 2 em 2012 e 

2016 

 

Segundo Franco (2012), em estudo realizado na região do Porto na cidade de Cuiabá-MT, 

observa maiores temperaturas e menores umidades relativas médias do ar no período 

noturno em todas as estações do ano, devido à ação antrópica, uso e ocupação do solo e 

área construída, posto que há uma liberação do calor absorvido pela superfície edificada. 

A diminuição da umidade relativa do ar entre 2012 e 2016 é observada pela redução das 

médias nos transectos, passando de 78,23 para 77,72% no transecto 1 e no transecto 2 de 

78,59 para 75,04% em relação a 2012.  

Desta forma, em 2012 observa-se que o menor registro de umidade relativa do ar 

encontrava-se no ponto 7 sendo 74,59%, no entanto em 2016 encontra-se no ponto 12 com 

71,14%, contudo, o maior valor registrado em 2012 encontrava-se no ponto 19 e em 2016 

está no ponto 02.  

Para as análises estatísticas quanto a normalidade foi utilizado os testes de Kolmogorov-

Sminorv (KS), observa-se que pelo Teste KS os dados de umidade relativa do ar de 2012 e 

2016 apresentam normalidade, com valor de Sig.> 0,05, Tabela 3. 

 Tabela 3 Teste de normalidade umidade relativa do ar   

ANO 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. Estatística df Sig. 

UR% 2012 .17 19 .13 .92 19 .12 

2016 .17 19 .14 .89 19 .03 

        

 

Para os testes de homogeneidade e significância entre os dados, utilizou-se os Teste de 

Levene e o Teste-t respectivamente, apresentando para o teste de Levene valor de Sig. 

0,016 < 0,05, ou seja, as variações da umidade relativa do ar não são homogêneas, assim, 

os dados coletados nos transectos entre 2012 e 2016 são diferentes, Tabela 4. 

 

 

 

 

 



Tabela 4 Teste de igualdade umidade relativa do ar 

  

Teste de 

Levene para 

igualdade de 

variâncias Teste-t para Igualdade de Médias 

Z Sig. t df 

Sig. 

 (2 

extr.) 

Diferença 

média 

Erro padrão 

de diferença 

95% Intervalo de 

Confiança da Diferença 

Inf. Sup. 

UR

% 

Variância

s iguais 

assumidas 
6.37 .02 1.64 36.00 .11 1.95 1.19 -.47 4.37 

Variância

s iguais 

não 

assumidas 

    1.64 31.99 .11 1.95 1.19 -.48 4.38 

 

Com relação a significância das diferenças, é apresentado valor de Sig. 0,11 > 0,05, desta 

maneira, as diferenças encontradas entre os anos nos transectos não são significativas 

estatisticamente. 

A análise da influência da cobertura do solo urbano, foi realizada através do método de 

classificação supervisionada, com a técnica MAXVER, onde foram gerados mapas 

temáticos. Através do mapas temáticos, foi possível levantar a porcentagem de cobertura 

do solo de cada classe entre os anos de 2012 e 2016, e realizada a análise das alterações 

por gráficos. 

Analisando os pontos entre os anos, observa-se redução significativa nas classes: cobertura 

paisagística (vegetação rasteira) de 13,60% no ponto 10, cobertura arbórea 19,08% no 

ponto 05 e na classe solo exposto 12,50% no ponto 18 em relação a 2012. 

Contudo, a classe denominada área pavimentada apresenta redução significativa de 11,59% 

no ponto 01, enquanto que a classe área edificada apresenta redução de 23,18% no ponto 

07 em relação a 2012. A classe corpos d’água compreendia tanto por cursos d’agua e/ou 

piscinas apresenta redução de 1,17% no ponto 05 em comparação a 2012. Entretanto, 

houve aumento significativo nas classes de solo exposto, área pavimentada e área 

edificada: ponto 05 de 9,52%, ponto 07 de 16,40% e ponto 18 de 23,78% respectivamente 

em relação a 2012, conforme Figura 7a e 7b. 

 

 

(a) 



 
 

Fig. 7(a) Cobertura do solo 2012; (b) Cobertura do solo 2016. 

 

Contudo, na análise estatística para cobertura do solo, o teste de normalidade (KS) indica 

que as diferenças entre os anos não são normais, isto é, com valor de Sig.< 0,05. No teste 

de significância das diferenças (Teste-t), a valor de Sig.< 0,05 entre os anos e os pontos, 

isto é, as diferenças encontradas entre os anos na cobertura do solo em cada ponto são 

significativas estatisticamente. 

Neste sentido, foi observado que as classes com maiores reduções são: cobertura arbórea 

com 19,08% e área edificada com 23,18% respectivamente, em relação a 2012. No entanto 

a classe com o maior aumento é a área pavimentada com 23,78% em relação a 2012. 

Observa-se a influência dos espaços verdes como fator fundamental no equilíbrio 

higrométrico ambiental, advindo dos processos biológicos vegetal, destacando-se a 

fotossíntese e a transpiração, que estão associadas a absorção dos fluxos de ondas curtas 

radiação fotossinteticamente ativa (OLIVEIRA e COSTA, 2005). 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a realização da Copa do Mundo FIFA de 2014 no Brasil, Cuiabá-MT foi uma das 

sub-sedes, para tanto o município passou por diversas obras de infraestrutura e mobilidade 

urbana. Assim, esta pesquisa teve como objetivo analisar e comparar os dados registrados 

na estação do verão em 2012 e 2016, antes e pós intervenções urbanas para a Copa, 

ocorridas recentemente no município. Foram analisadas as diferenças de temperatura e 

umidade relativa do ar, onde os dados apresentaram diferença significativa em relação a 

temperatura do ar, com médias máximas no verão de 29,38ºC e médias mínimas de 

26,61ºC em 2016. A umidade relativa do ar apresenta redução em 15 pontos ao longo dos 

transectos, apresentando redução de até 8,42%. 

Neste sentido, a cobertura do solo apresenta o maior aumento na área pavimentada, com 

23,78%, posto que tal material provoca alteração no balanço de energia propiciando a 

ganhos de calor no meio, devido à influência na alteração de cobertura do solo ocorridas 

nos pontos com intervenção urbanística decorrentes do plano de mobilidade e implantação 

do VLT. 

Desta maneira, observa-se o aumento significativo da temperatura do ar ao longo dos 

transectos em comparação a 2012, posto que as alterações da cobertura do solo 

influenciaram de forma significativa, através do aumento de áreas com superfícies 

impermeabilizadas e diminuição de áreas com superfícies permeáveis em decorrência das 

intervenções realizadas para sediar o megaevento. 
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