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Quantitative analysis of precipitation, air temperature, air humidity and wind speed: microclimate study 

 

ABSTRACT The study of rainfall rate and physical variables such as temperature, air humidity and wind speed in 
delimited areas, such as university campus, is necessary for the knowledge of the uplift or not of architectural units in 
these locations. The objective of this work was to quantify the rainfall, temperature and humidity of the air and wind 
speed and the interference of natural and anthropic barriers after the uplift in Campus VI, of the University of the State 
of Pará, Paragominas (PA). The method applied was deductive, with quantitative coverage and exploratory procedure. 
The data obtained and analyzed indicated that from February 18 to March 17, 2019, the accumulated value for the 
precipitation rate was equivalent to 2143.1 mm; the air temperature showed a tendency to decrease (25.5°C to 23.8°C), 
while the air humidity behaved inversely (90.1% to 91.5%), the same occurred with the wind speed (0.2 to 0.4 m/s). 
Therefore, it is noted that architectural barriers, both in the vicinity and afforestation, as well as in the interior of Campus 
VI, caused oscillations in the measurements of the environmental parameters analyzed. 
 

KEYWORDS: barriers; climatology; precipitation. 

RESUMO O estudo da taxa de precipitação pluviométrica e das variáveis físicas como a temperatura, umidade do ar 

e velocidade do vento em área delimitadas, como os Campi universitários, é necessário para o conhecimento do 

soerguimento ou não de unidades arquitetônicas nesses locais. O objetivo desse trabalho foi quantificar a 

precipitação pluviométrica, temperatura e umidade do ar e velocidade do vento e as interferências de barreiras 

naturais e antrópicas após o soerguimento no Campus VI, da Universidade do Estado do Pará, Paragominas (PA). O 

método aplicado foi o dedutivo, com abrangência quantitativa e procedimento exploratório. Os dados obtidos e 

analisados indicaram que, de 18 de fevereiro a 17 de março de 2019, o valor acumulado para a taxa de precipitação 

foi equivalente a 2.143,1 mm, a temperatura do ar mostrou tendência a diminuição (25, 5 °C para 23,8 °C), a umidade 

do ar comportou-se de forma inversa (90,1% para 91,5%) e o mesmo ocorreu com a velocidade do vento (0,2 para 

0,4 m/s). Logo, nota-se que as barreiras arquitetônicas, tanto da circunvizinhança e arborização, quanto aquela 

existente no interior do Campus VI, provocaram oscilações nas mensurações dos parâmetros ambientais analisados. 

PALAVRAS-CHAVE: barreiras; climatologia; precipitação. 
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Introdução 
 

O processo de urbanização, seja nos estados ou municípios, tem causado desflorestamento para ampliação de 

residências, indústrias, sejam verticais ou horizontais, além de abertura de vias para tráfego de veículos e transeuntes. 

Com isso, interfere na taxa de precipitação, provoca maior exposição à radiação solar, o que eleva a temperatura do ar, 

diminui o teor de umidade dessa, além de modificar o sentido, a direção e a velocidade dos ventos, ou até se interpor 

como barreira para a circulação dele (Martelli e Santos Junior 2015). 

Como consequência dessa retirada, as alterações provocadas nesses parâmetros ambientais tendem a acentuar 

o impacto das ondas de calor, diminuição da ventilação com a dispersão de contaminantes atmosféricos [Ex.: Monóxido 

de carbono (CO); Óxidos de nitrogênio (NO, NO2) e sulfeto de hidrogênio (H2S)], que se tornam prejudiciais à saúde 

(Araújo 2012). 

Nas regiões de clima tropical como a Amazônia, a variável climatológica mais analisada é a precipitação (PRP), 

visto que se relaciona com outras características físicas (Ex.: temperatura e umidade relativa do ar). Isso porque o clima 

da região amazônica é articulado pela simbiose de diversos fenômenos do oceano-atmosfera como, por exemplo, El 

Niño e La Niña, associados ou não às diferentes escalas de espaços-temporais que atuam no sistema atmosférico 

(Albuquerque et al 2010). 

Outra variável ambiental que deve ser levado em conta é a retenção de umidade, onde o melhor desempenho 

dessa ação é efetuado pela vegetação, com o intuito de retificar os efeitos antrópicos e colaborar em múltiplos aspectos. 

Dentre estes, se destaca a supervisão do microclima, com influência na velocidade e direção dos ventos (Silva et al 

2015). Todavia, a vegetação passa por um processo de retirada para fins econômicos que ocasiona a elevação da 

temperatura superficial, devido escassez de árvores para impedir as oscilações da radiação solar exterior (Barbosa e 

Fontes 2016). 

Para amenizar aquelas alterações, a rearborização em áreas urbanas, deve ser efetuada com a escolha das 

espécies vegetais adaptadas ao clima, relevo, tipo de solo do local e, principalmente, deve induzir o conforto térmico 

aos arredores dos espaços urbanos, devido a particularidades termorreguladoras exercidas pelos vegetais, pois eles 

mantêm constante a temperatura e a umidade relativa do ar (Abreu e Labaki 2010). 

O somatório de duas condições (evaporação e transpiração), resulta na   evapotranspiração, que além de causar 

interferências nos espaços rurais, também é um dos fatores que formam o ciclo hidrológico, onde esse ciclo apresenta 

o seguinte conceito meteorológico: quantidade de água é o resultado da condensação do vapor d’água na atmosfera. 

A forma de precipitação pode ser líquida (chuva) ou sólida (neve ou granizo). A precipitação pluviométrica é um dos 

parâmetros ambientais mais importantes para caracterização do clima, sobretudo nas regiões com clima tropical 

(Denski e Back 2015). 

Diante de todas estas questões, justifica-se a realização dessa pesquisa, cuja relevância está associada a geração 

de dados necessários ao reflorestamento ou não da área em análise, além de identificar se as unidades arquitetônicas 

ao derredor desse Campus interferem na temperatura, umidade do ar, velocidade do vento e radiação solar em área 

urbanizada. Essas ações permitirão atingir seu objetivo, que é analisar de forma quantitativa, a média pluviométrica do 

Campus VI, Paragominas (PA), durante 28 dias iniciais do período chuvoso da região sudeste paraense. 
 

Material e Métodos 
 

 O município de Paragominas está situado na mesorregião do sudeste paraense entre as coordenadas 

02°24’3,26’’ e 03°50’11,95’’ de latitude Sul e 48°53’19,77’’ e 46°25’8,47’’ de longitude Oeste, a 318 km da região 

metropolitana de Belém (Figura 1). 

Essa localidade apresenta distribuição populacional aproximada de 111.764 pessoas. O clima é classificado como 

mesotérmico úmido, sua temperatura média é 25°C, e a vegetação é dividida em três subtipos florestais: floresta densa 

submontana (18,4% da área do município), floresta densa de terra baixa (34%) e a floresta densa aluvial (2,9%). Os 

corpos hídricos que banham a região são os rios Capim e Gurupi, que se ramificam por todo o município (Pinto et al 

2009). 
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Área de estudo 
 

A pesquisa foi efetuada na área interna do Campus VI da Universidade do estado do Pará (Figura 2). O Campus 

VI, situa-se na zona urbana do município de Paragominas. Ele apresenta níveis altimétricos com pouca variação (± 81 

m) em relação à Praça Célio Miranda (87 m), à Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA = 136 m) e a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA = 135 m). Logo, se encontram em cotas mais altas na microrregião de 

Paragominas. A alusão que se tem, é da sede municipal, onde a altitude alcança cotas similares a 40 m. Entretanto, mais 

ao sul do Município, essas cotas crescem um pouco mais (Idesp 2011). Logo, as determinações temporais são 

frequentemente inconstantes. Por isso este local foi o escolhido para a pesquisa, além do período sazonal ser o chuvoso 

e para confirmar a hipótese de que o relevo provoca distribuições irregulares na precipitação, temperatura e umidade 

do ar. 

Os materiais utilizados para a confecção dos pluviômetros foram cedidos pelo Laboratório de Qualidade 

Ambiental (LQA), Campus VI (Tabela 1). 
 

Tabela 1 Materiais utilizados para as mensurações de temperatura do ar, umidade do ar, velocidade do vento, 

luminosidade e confecção dos pluviômetros. Campus VI. Paragominas – PA. 

Materiais Qtd. Utilidades 

Global Positioning System (GPS). 1 Localização de um receptor, na superfície terrestre, captados 
por, no mínimo, quatro satélites. 

Bússola 1 Geográfica dos polos magnéticos terrestres 

  Mensurações 

Anemômetro 1 Intensidade do vento. 
Luxímetro 1 Intensidade da radiação solar. 
Termo-Higrômetro 2 Temperatura e umidade relativa do ar. 
Psicrômetro 4 Temperatura do ar. 
Proveta de 500 ml 1 Mensuração do volume de precipitação. 

  Outras funções 

Garrafa de Politereftalato de etileno (PET) 
de 2 L 

6 Captação da precipitação 

Hastes de madeira (ripas) 6 Suporte para a garrafa PET 
Abraçadeira de aço 6 Envolve a garrafa ao suporte fixando-os  
Nivelador magnético 1 Nivelar a haste de madeira  
Draga 1 Escavar buracos no solo  
Abrigos meteorológicos 6 Abriga os psicrômetros e termo- higrômetros  
Serrote 1 Recortar a haste de madeira com 2 metros de altura. 
Faca de mesa 1 Recortar a garrafa de forma unilateral  
Diastímetro 1 Mensurar as distâncias entre determinados pontos 

Legenda: Qtd. – Quantidade 

  

Figura 1 Mapa Político Geográfico da localização 

Paragominas – PA. Fonte: Gonçalves et al. (2019). 
 

Figura 2 Delimitação da área da Universidade do Estado do Pará 

- Campus VI, Paragominas - PA. Fonte: Google Earth (2017). 
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O método científico adotado foi o da pesquisa exploratória que, de acordo com o sintetizado por Prodanov e 

Freitas (2013), necessita-se obter uma familiaridade do objeto pesquisado, neste caso, as taxas de precipitação sobre a 

área da Universidade do Estado do Pará, Campus VI, Paragominas (PA). Assim, aventa-se a hipótese de que a 

precipitação, temperatura e umidade do ar e velocidade do vento sofrem variações devido à presença de unidades 

arquitetônicas, arborização e declividade do relevo.  

A abrangência adotada foi quantitativa, pois segundo descrito por Matias-Pereira (2016), os dados obtidos 

podem ser representados com o uso da matemática para gerar dados às condições dos parâmetros ambientais 

analisados. 

Associou-se ao método aplicado, o levantamento de dados documentais, cujo recorte temporal situou-se entre 

2010 e 2019, juntamente à literatura específica do Estado do Pará (2005), especialistas da área de recursos hídricos 

(2002 a 2009), e com especial atenção aos últimos cinco anos (2015 - 2019) para obtenção de informações acerca do 

tema pesquisa mais recente. Para tal, acessaram-se as bases de dados de livre acesso: Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO), Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES), além do Instituto de Meteorologia 

(INMET) e Banco de Dados de Meteorologia (BDMET), com a finalidade de comparar os dados obtidos. 

A confecção e fixação dos pluviômetros e dos abrigos meteorológicos foram efetuadas em etapas distintas 

(Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Etapas para confecção, implantação de pluviômetros, abrigos meteorológicos e mensurações de parâmetros ambientais. 

Paragominas - PA. ¹Devido ao nascer do sol, em Paragominas, ocorrer às 05h59; ²18 de fevereiro a 17 de março de 2019. 

 

Fixação da haste de madeira no solo e do pluviômetro na haste com braçadeira de alumínio. 

Alocação dos seis abrigos meteorológicos 

Etapas Ações 

 

1 
Coleta pela comunidade acadêmica de garrafas de Politereftalato de Etileno (PET). 

Corte da parte posterior da garrafa PET para gerar a região de captação do Pluviômetro 

(Figura 4a) e posterior escolha do local para fixação (Figura 4b). 2 

3 

Fixação interna dos quatro termos higrômetros (Figura 5a) e dois psicrômetros (Figura 5b) 

no interior dos abrigos meteorológicos (Figura 5c) 4 

Mensurações dos parâmetros ambientais: temperatura (°C) e umidade do ar (%), velocidade 

dos ventos (m/s); luminosidade (KJ/m2) e precipitação (mm), as 07h00 as 07h30¹, durante 28 

dias² (quatro semanas: S1, S2, S3 e S4) 

Cálculos para circunferência (Equação 1) e área de captação nos pluviômetros (Equações 2 e 

3), necessários à pesquisa (Tabela 2). 6 

5 
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Tabela 2 Equações utilizadas para cálculos necessários à pesquisa. Paragominas - PA. 

Equação Estrutura Finalidade 

1 𝐶 =  2𝜋𝑟 Calcular a circunferência de cada garrafa 

 

2 𝐴 = 𝜋𝑟² Calcular a área de captação 

 

3 

 

𝐴 = 𝜋𝐷 (3) 

𝐴 = 3,14 𝑥 25,5 

𝐴 ≅ 80 

 

Determinar o valor do raio (r) da circunferência elevado a potência dois (n²) que 

é igual ao diâmetro. 

A= área de captação da circunferência 

𝜋= PI, elemento grego que possui valor estimado aproximadamente de 3,14 

D= diâmetro da circunferência da garrafa PET de 2 L 
 

 

A fixação dos pluviômetros (Figura 4a) foi realizada de forma aleatória na parte frontal interna, onde há 

ocorrência de vegetação lenhosa densa (Mangifera indica L.), de gramíneas Figura 4b) e a localização do estacionamento 

cujo cobertura do solo é de bloquete; Inter blocos arquitetônicos, e parte posterior, onde a vegetação é escassa e 

esparsa, próximo a quadra descoberta, cujos pisos são de areia e cimento (Figura 4c). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 A) Garrafa PET 2L recortada em sua parte inferior. B) Localização dos pluviômetros em função da vegetação; c) distância 

entre os pluviômetros. Campus VI. Paragominas - PA. 

 

 Os termos higrômetros (Figura 5a) e psicrômetros (Figura 5b) foram alocados em abrigos meteorológicos de 

madeira (5c). Paragominas - PA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 a) termo higrômetro; b) psicrômetro; c) abrigo meteorológico. Campus VI. Paragominas - PA. 

 

Os dados obtidos foram analisados estatisticamente com o uso de planilhas eletrônicas contidas no software 

Excel 2013 (MICROSOFT CORPORATION, 1975), com aplicação de Estatística Descritiva (Média aritmética, desvio padrão 

e coeficiente de variação), além da aplicação da Correlação de Pearson, na qual foram definidas as formas de correlação 

entre os parâmetros ambientais e sua intensidade e expressa por dados numéricos que variam de -1 a +1 (Tabela 3). 

Para os demais cálculos, foram utilizadas quatro outras equações (Tabela 4). 
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Tabela 3 Valores para o grau de relação linear na correlação de Pearson. 

Valores de r Tipo de Correlação 

-1,00 Negativa perfeita 

0,00 Não há correlação 

0,10 a 0,30 Correlação fraca 

0,40 a 0,60 Correlação moderada 

0,70 a 1,00 Correlação forte 

Fonte: Adaptada a partir de Porto, Jesus e Pereira Júnior (2017) 

 

Tabela 4 Equações utilizada para transformações de unidades; pressão de saturação e real, além da umidade relativa do ar. 
Paragominas - PA. 

Equação Estrutura Finalidade 

 
4 

PRP (mm) = 
𝑃𝑅𝑃(𝑚𝑙)

𝐴 (𝑐𝑚2)
∗ 𝐾 Transformação das unidades “mL” para “mm”. PRP (ml) 

= precipitação em mililitros; PRP (mm) = precipitação em 
milímetros; A (cm²) = área de captação em cm²; K = constante (10)  

 
 

5 
𝑒𝑠 = 6,1078𝑥10

 (
7,5∗𝑡𝑠

237,3+𝑡𝑠
)
 

Cálculo da pressão de saturação para o bulbo seco 
(Tetens,1930); es = pressão de saturação do vapor d’água a ts 
(mb); ts = temperatura do bulbo seco (°C). 

 
 

6  
𝑒𝑠𝑢 = 6,1078𝑥10

(
7,5∗𝑡𝑢

237,3+𝑡𝑢
)
 

seu = pressão de saturação do vapor d’água a Tu (mb); 
tu = temperatura do bulbo úmido (°C) 

 
7  𝑒𝑎 = 𝑒𝑠𝑢 − 𝐴 ∗ 𝑝 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑢) o cálculo da Pressão real (parcial) do vapor d’água (ea) 

em hectopascal (hPa), ea = pressão de vapor 
seu = pressão de saturação do vapor de água a Tu (°C) 
A= constante psicrométrica: 6×10−4 (aspirada) ou 

8×10−4 
P = pressão atmosférica (mb) 
Ts e Tu = temperatura do bulbo seco e do bulbo úmido 
 

8  UR= 
𝑒𝑎

𝑒𝑠
𝑥 100 (%) Cálculo da Umidade Relativa do ar UR (%); ea = pressão 

de vapor. Es = pressão de saturação do vapor d’água. 
 
 

Para a apresentação de resultados e discussão, colou-se a seguinte ordem: 1) relação entre os parâmetros 

ambientais associados na seguinte ordem: precipitação e temperatura; precipitação e umidade do ar; precipitação e 

velocidade do vento no período analisado, a fim de propiciar uma melhor compreensão dos dados obtidos. 

 

Resultados e Discussão 
 

A precipitação 
 

Em relação a precipitação, os dados obtidos e analisados indicaram um valor acumulado igual a 2.143,1 mm, 

durante as quatro semanas desta pesquisa (Figura 6). Como o Campus VI está inserido na malha urbana de Paragominas, 

fez-se uma comparação dos dados cumulativos de cinco anos, em relação ao período analisado para verificação das 

oscilações ocorridas na área total do município (Tabela 3). 
 

Tabela 3 Comparação dos valores para precipitação pluviométrica nos últimos seis anos.  Paragominas - PA. 

Ano 18 a 28/2 01 a 17/3 Total Variações (%) 

 --------------------------- mm ------------------------------  

2019 368,0 1,011,5 1.379,5 -- -- 
2018 157,0 94,0 251 - 924,5 - 45,27 
2017 67,0 93 ,0 160 - 91 - 9.84 
2016 41,0 190,0 231 + 71 + 78,02 
2015 74,0 208,0 286 + 55 + 77,46 
2014 87,0 177,0 294 + 12 + 2,18 

Elaborado com dados obtidos do INMET (2019). 
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Figura 6 Valores acumulados das taxas de precipitação pluviométrica para quatro semanas (18 de fevereiro a 17 de março 2019). 
 

Acerca da inserção do campus universitário em malhas urbanas, Santos et al (2010) realizaram pesquisa no 

Campus I da Universidade do Federal da Paraíba (UFPB). Nela, os dados indicaram que o clima da área é caracterizado 

por clima de valores médios e ventos alísios de sudeste. No Campus VI, os ventos têm predominância oeste-sudeste. 

Essa diferença pode ser explicada pela altitude, topografia e vegetação circundante à área analisada. 

 Para a taxa de precipitação em Paragominas, foi efetuado um estudo em 2011 por Andrade (2011). O autor 

concluiu que a frequência para uma semana do mês de fevereiro foi equivalente a 71 mm. Na Pesquisa realizada no 

mesmo município e mesmo período, foi observado uma elevação (+ 80,7%) na taxa de PRP acumulada foi de 368,8 mm, 

acima do valor encontrado por Andrade, na mesma região. 
 

Temperatura e umidade do ar 
 

Os dados obtidos e analisados indicaram que a tendência de elevação da temperatura do ar ocorreu apenas na 

primeira semana, sendo que nas demais, esse parâmetro ambiental diminuiu. Já a umidade do ar apresentou tendência 

oposta à temperatura (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Valores para temperatura e umidade do ar, durante quatro semanas. Campus VI. Paragominas - PA. 
 

Acerca da análise dos valores para a temperatura do ar, Alves e Biudes (2011; 2012) efetuaram estudo sobre 

as variações da temperatura no Campus da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) e concluíram que as variações 

nesse parâmetro ambiental, ocorrem em áreas abertas (27,7°C) e regiões com vegetações arbórea., Além de edifícios, 

nestes locais a temperatura se elevou até 29,7°C. No Campus de Paragominas da Universidade do Estado do Pará 

(UEPA), a temperatura elevou-se até 25,5°C, onde está localizada a quadra de esportes que não possui cobertura e o 

piso é de areia. 
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Quanto a interação entre esses dois parâmetros, a análise dos dados obtidos indicou que, entre elas, houve 

tendência de inversão. Ou seja, quando uma delas se eleva, a outra apresenta tendência à diminuição. Tal afirmativa 

tem como base o valor encontrado para r (- 0,4174), o que confirma a inversão e permite classificar a interação como 

“fraca” (Figura 8). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Interação entre Umidade e temperatura do ar. Campus VI. Paragominas – PA. 

Velocidade do vento 
 

Os dados obtidos e analisados indicaram que houve tendência de elevação (0,2 para 0,4 m/s) do parâmetro 

ambiental velocidade do vento nas quatro semanas analisadas (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Valores médios para temperatura do ar; Umidade e temperatura do ar; taxas de precipitação pluviométrica; velocidade do 

vento. Campus VI. Paragominas – PA. 
 

Segundo Pimentel et al (2014), em estudo realizado no Rio de Janeiro, foi observado a média menor que 1 nó. 

Logo, entra na classificação da World Meteorological Organization (WMO) com uma velocidade de vento denominada 

de calmaria, que são aqueles com amplitude inferiores a 1 nó (0,515 m.s-1). A topografia da região é brandamente 

dissecada e moderadamente ondulada. Isto contribuir para uma barreira orográfica e com barreiras arquitetônicas 

formando um adequado local para o tipo de velocidade demonstrada. 
 

Temperatura e velocidade do vento 
 

Em relação ao processo comparativo entre temperatura e velocidade do vento, os dados obtidos indicaram 

que o segundo parâmetro ambiental não tem ação direta sobre a primeira (Figura 10). 
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Figura 10 Valores médios para temperatura do ar e velocidade do vento. Campus VI. Paragominas – PA. 

 

Após a análise dos dados obtidos, foi observado que na segunda e terceira semana, quanto aos valores para a 

temperatura do ar e velocidade do vento, a tendência de diminuição ocorreu nestes dois parâmetros ambientais 

mensurados. Contudo, na quarta semana, o valor médio da temperatura do ar continuou com tendência à diminuição. 

Todavia, quanto à velocidade do vento, apresentou comportamento inverso. 

Isso pode ser explicado pela existência de unidades arquitetônicas verticais que se fazem presentes nas vias 

laterais e posterior do Campus VI, sendo que na parte frontal, há o fluxo de veículos na PA 125, além da pavimentação 

asfáltica e escassez arbórea lenhosa e com dosséis que possam incrementar a o albedo. 

Sobre a cobertura vegetal com ação amenizadora do microclima, Silva et al (2016) realizaram pesquisas no 

Campus universitário localizado no litoral paraibano (UFPB). Os dados obtidos indicaram que a condição de amenização 

tem uma relação direta com a presença da vegetação rasteira, arbustiva e arbórea. Contudo, outras evidências devem 

ser analisas, tais como caraterísticas do solo, recursos hídricos, processos de uso e ocupação da área e etc. No Campus 

VI, Paragominas (PA), na parte frontal à ocupação do solo, foi realizada com soerguimento de unidades arquitetônicas 

horizontais, mas, a cobertura vegetal é escassa. Logo, há uma similaridade entre as duas pesquisas. 

Para a verificação da efetivada das atuações da velocidade do vento sobre a temperatura do ar, a análise dos 

dados indicou que as tendências ocorrem de forma inversa (r = - 0.8370), o que caracteriza uma relação de caráter forte 

(Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 Correlação entre velocidade do vento e temperatura do ar. Campus VI. Paragominas - PA. 

 

A análise estatística dos dados para temperatura, umidade do ar e velocidade do vento na área pesquisada, 

indicou que os valores amostrais obtidos se situaram em torno do valor médio (Tabela 3). 
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Tabela 3 Valores para a Estatística Descritiva dos três parâmetros ambientais (temperatura do ar, velocidade do vento e umidade 

relativa do ar). Campus VI. Paragominas - PA. 

          T (°C) Vv (m/s) UR (%) 

Tamanho da amostra 7 7 7 
Máximo 26,8 0,7 94,2 

Mínimo 23,6 0 79,7 

𝑥 25,4 0,2 90,1 

𝜎 1,2 0,3 5,1 

C.V (%) 4,9 144,3 5,6 

 

Acerca dos valores obtidos para estes três parâmetros ambientais, foi efetuado um estudo, na Universidade 

Federal do Mato Grosso (UFMT), por Alves e Biudes (2012). Nele, os pesquisadores concluíram que as variações médias 

para esses parâmetros sofrem variações em função da heterogeneidade do uso e ocupação do solo. Ou seja, presença 

de áreas verdes, quadras poliesportivas, áreas expostas, impermeabilizadas e com estacionamentos. No Campus VI, 

essa heterogeneidade em função do mesmo uso do solo é similar. Logo, as variações ocorrem pelo mesmo fator. 

No controle efetuado pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE, 2019), as anomalias para dezembro 2018, 

janeiro e fevereiro 2019, a partir do aquecimento das águas do Pacífico Equatorial permanecem quentes, o que 

determina presença de El Niño, com 80% de possibilidade para tal. Isso podem justificar a variação na taxa de 

precipitação acumulada.  

Considerações finais 
 

A precipitação efetiva no Campus VI de Paragominas foi igual a 2.143,1 mm, o que corresponde à média de 10,5 

mm por dia. A distribuição mais efetiva foi de 11,4 mm. As variações da temperatura nesse local ocorreram em áreas 

abertas, localizadas nas proximidades da quadra poliesportiva e do Laboratório de Qualidade Ambiental, onde a 

temperatura mostrou tendência a elevação com média até 25,5°C e a umidade obteve elevadas taxas, o que vem a ser 

explicado pelo aquecimento do oceano, que determina a presença do fenômeno denominado El Niño Os ventos 

ocorreram com predominância oeste-sudeste, sendo que essa diferença pode ser explicada pela presença das barreiras 

arquitetônicas, orográficas e a vegetação na área estudada. 
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