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Resumo: Índices biometeorológicos são frequentemente utilizados para analisar o conforto térmico
humano. O índice que leva em consideração os efeitos do vento é conhecido pela Temperatura Efetiva com
Vento. A região do Pantanal, caracterizada pelo clima tropical, por vezes ao longo do ano apresentam
temperaturas mínimas baixas próximas de 0°C nos meses de outono e inverno, podendo causar mortes por
hipotermia tanto em pessoas como nos animais. Diante disso, avaliou-se o conforto térmico no Pantanal em
junho, julho e agosto entre 2007 a 2014, com base nos dados meteorológicos do município de Coxim-MS.
Foram identificados 39 eventos de friagens, sendo 2009 e o mês de agosto com os maiores números de
eventos, com 8 e 16 respectivamente. Os valores apresentaram maior desconforto por frio sob atuação de
friagens no Pantanal, ficando, em média, na faixa de desconforto Muito Frio, ocasionando em alguns casos,
perdas de pessoas e animais associadas à hipotermia. Em julho houve maior frequência de estresse térmico
por Muito frio, seguido por junho e agosto. Já junho apresentou maior frequência na faixa de Confortável.
O menor valor do índice ocorreu no mês de maior número de dias sob o evento, julho.
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Introdução
O conforto térmico humano é definido como uma condição da mente que expressa satisfação com o
ambiente térmico (BUTERA, 1998). Fatores ambientais, tais como, temperatura e umidade do ar,
velocidade do vento e temperatura média radiante, influenciam diretamente o conforto térmico de um
indivíduo (NEDEL, 2008). Os índices biometeorológicos vem sendo utilizado por diversos autores para
analisar o conforto térmico humano (SUPING et al., 1992; BUTERA, 1998; NEDEL, 2008, entre outros).
Suping et al. (1992) desenvolveram a aplicação do índice biometeorológico Temperatura Efetiva
com Vento (TEv) levando em consideração os efeitos do vento, ao se assemelhar ao conceito de temperatura
efetiva com base na sensibilidade individual de Ono e Kawamura (1991). Através de tal índice verificouse o modo como o vento, geralmente, contribuiu para o conforto térmico.
O Pantanal, localizado na região central da América do Sul, entre os paralelos 15° 45’ a 22° 15’ de
latitude Sul e os meridianos 54° 45’ a 58° de longitude Oeste, por vezes ao longo do ano, é influenciado
por incursões de massas de ar frio oriundas do sul do continente, ocasionando variações térmicas
significativas (SERRA; RATISBONNA, 1960). Eventualmente, essas mudanças provocam temperaturas
mínimas que se aproximam de 0°C nos meses de outono e inverno (NIMER, 1989), podendo causar mortes
por hipotermia tanto em pessoas como nos animais.
Dependendo da intensidade ou duração, percebe-se que há a necessidade de verificar o conforto
térmico na região, amenizando tanto a escassez de trabalhos do tema quanto as possíveis perdas. Diante
disso, a pesquisa busca avaliar o conforto térmico através do índice TEv aplicada no Pantanal, com base
dos dados da cidade de Coxim, Mato Grosso do Sul (MS), nos meses de junho, julho e agosto (JJA) do
período de 2007 a 2014.
Materiais e Métodos
A análise do conforto térmico no Pantanal compreende os meses de junho, julho e agosto (JJA)
(meses do ano com maior frequência de frentes frias e período climatologicamente mais frio), entre os anos
de 2007 a 2014. Para aplicação do índice biometeorológico Temperatura Efetiva com Vento (TEv), foram
utilizados dados de temperatura do ar (ºC), umidade relativa do ar (%) e velocidade do vento (m/s), da
estação meteorológica automática de superfície situada na cidade de Coxim-MS (18º 38’ S, 54º 44’ W),
operada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), conforme descreve a Equação 1.

𝑇𝐸𝑉 = 37 −

(37−𝑇𝑎 )
1
[0,68−0,0014𝑈𝑅+
]
(1,76+1,4𝑣0,75 )

𝑈𝑅

− 0,29𝑇𝑎 (1 − 100)

Eq. (1)

Devido as falhas na série temporal dos dados das estações localizadas dentro do complexo
pantaneiro, optou-se em utilizar apenas a estação com dados contínuos, resultando na estação meteorológica
da cidade de Coxim, localizada no nordeste do Pantanal, com operação a partir do ano de 2007. Os dados
encontram-se disponíveis no portal do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP)
(INMET).
Para a identificação dos casos de friagens, no período de 2007 à 2014, foi utilizado o boletim mensal
Climanálise, disponível no site do Centro de Previsão do Tempo e Pesquisas Climáticas do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/INPE), referente a seção de Sistemas Frontais e Frontogênese,
considerando caso de friagem na cidade de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso. Esta localidade foi tomada
como base por estar localizada no norte do Pantanal, e, uma vez que que as frentes frias no Hemisfério Sul
avançam no sentido Sudoeste-Nordeste, o sistema que chega até Cuiabá, passa antes por toda a região do
Pantanal. O período de 1961 a 1990 (Normal Climatológica - ‘NC’) foi usado como uma das referências
para identificação das friagens no período mencionado.
O dia da passagem do sistema foi considerado como o primeiro dia do evento de friagem, e o último
dia, para a duração destes episódios, o dia no qual a Tmín ou Tmáx deixaram de apresentam desvio negativo
de temperatura em relação à NC ou o dia anterior em que ambas temperaturas (Tmín e Tmáx) não
apresentarem desvio negativo de temperatura, também em relação à NC.
Através de zonas de conforto térmico (faixas interpretativas), caracterizou-se as sensações de
confortos térmicos que mais ocorreram na cidade. Devido ao Pantanal não possuir uma classificação das
zonas de conforto térmico adequadas aos padrões climáticos da região, o trabalho utilizou-se da
Classificação Térmica desenvolvida por Maia e Gonçalves (2002) na cidade de São Paulo. Os autores
relacionaram sensação térmica, dentro das faixas interpretativas do conforto térmico percebido, por Muito
Frio (<13°C), Frio (13 – 16ºC), Frio Moderado (16 – 19°C), Ligeiramente Frio (19 – 22°C), Confortável
(22 – 25°C), Ligeiramente Quente (25 – 28°C), Quente Moderado (28 – 31°C), Quente (31 – 34°C) e por
Muito Quente (>34°C).
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Resultados e Discussões
Durante os meses de JJA do período de 2007 a 2014 foram identificados 39 eventos de friagens em
Coxim-MS (Figura 1 a-b). Os resultados mostram que no ano de 2009 e o mês de agosto com os maiores
números de eventos, com 8 e 16, respectivamente, enquanto que 2008 e o mês de junho foram os que
apresentaram os menores número de eventos, com 3 e 11, respectivamente (Figura 1a).
O total de dias sob efeito de friagens correspondeu a 161 dias durante o período considerado no
trabalho (Figura 1b), sendo os anos de 2009 e 2012 com maior número de dias sob friagens e o mês de
julho com o maior número, 26 e 60 respectivamente. O mês de agosto apresentou-se com frequência muito
próxima a julho, com 58 dias, apesar de apresentar maior número de eventos. Já no mês de junho foi
observado 48 dias sob efeito de friagens.

(b)

(a)

Figura 1 (a-b). Número de eventos de friagens (a) e total de dias sob eventos de friagens (b) anual e mensal
(JJA) em Coxim-MS no período de 2007 a 2014.
A condição do conforto térmico calculada através do índice TEv é apresentada na Tabela 1. Devido
a falhas na série temporal dos dados das variáveis umidade relativa do ar e velocidade do vento, os anos de
2012 e 2013 não foram considerados. Entretanto, para os outros anos, a maior parte dos meses JJA
apresentou-se, conforme as faixas interpretativas do conforto térmico desenvolvida por Maia e Gonçalves
(2002), dentro da faixa de Ligeiramente Frio (19 - 22°C), seguido por desconforto por Frio Moderado (16
– 19°C), enquanto que, sob atuação de eventos de friagens, obteve-se um desconforto maior por Muito Frio
(<13°C). Os resultados apontaram em média os meses de julho com maior frequência de estresse térmico
por Muito frio (543 horas), seguido por junho (325 horas) e agosto (319 horas). Junho apresentou maior
frequência na faixa de Confortável (22 – 25°C), já agosto maior número de horas com sensação térmica por
Ligeiramente Quente (25 – 28°C) e por Quente Moderado (28 – 31°C), apesar do período ser
climatologicamente mais frio. Não houve durante todo período desconforto por Quente (31 – 34°C) e por
Muito Quente (>34°C).
Tabela 1. Conforto térmico e total de horas entre JJA de 2007/2011 e 2014 em Coxim-MS (Pantanal).
Sensação Térmica
Junho (horas)
Julho (horas)
Agosto (horas)
Muito Frio
325
543
319
Frio
562
523
515
Frio Moderado
1020
1002
953
Ligeiramente Frio
1106
993
988
Confortável
831
761
760
Ligeiramente Quente
377
486
706
Quente Moderado
0
0
117
Quente
0
0
0
Muito Quente
0
0
0
Apesar de junho ter apresentado a menor frequência de friagens, o menor valor de TEv (1,76°C) foi
observado às 12 Universal Time Coordinated (UTC) do dia 03 de junho de 2009, decorrente de um
fenômeno de friagem que ocasionou temperatura mínima diária de 5,8°C e temperatura máxima diária de
22,8°C (Figura 2a). Outra ocasião de estresse térmico ocorreu em julho de 2010, sob atuação de um
fenômeno de friagem, onde foi observado apenas 2,1°C de TEv no dia 19 (Figura 2b). De acordo com
Santos et al. (2012), somente em 2010 ocorreram aproximadamente 3 mil mortes de bovinos associadas a
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hipotermia. Naquele mesmo ano, duas pessoas morreram por hipotermia no Pantanal (AQUIDAUANA
NEWS, 2013). Já em julho de 2014 ocorreram quase mil mortes de bovinos por hipotermia (CANAL
RURAL, 2014) sob um fenômeno de friagem, onde observou-se menor valor de TEv de 7,5°C no dia 24.
Neste mesmo evento ocorreu o maior desvio negativo de temperatura máxima (16,4ºC) de todo período do
trabalho, no dia 25 de julho.
No ano de 2011 foi registrado o menor valor de TEv dentre todos os meses de agosto (Figura 2c),
onde foi observado às 12 UTC do dia 04, do respectivo mês, com sensação térmica de apenas 2,5°C,
ocasionada pela atuação de friagem que provocou temperatura mínima diária de 5,7°C e temperatura
máxima de 23,2°C.

(a)

(b)

(c)

Figura 2 (a-c). Índice TEv em junho (a), julho (b) e agosto (c) em Coxim-MS (2007 a 2014).
Mortes relacionadas por frio relatadas no presente trabalho evidenciam o prejuízo econômico e o
quadro de importância de estudos mais detalhados do tema. Alguns autores discutiram casos de
mortalidades, principalmente em bovinos, por diminuição acentuada da temperatura ambiente com
ocorrência simultânea de chuvas e ventos (Colodel et al. 2006, Lucioli et al. 2006). De acordo com Tarr
(2007), a hipotermia em bovinos ocorre de maneira severa na faixa de temperatura corporal abaixo de 20°C.
Conclusão
A maior frequência de conforto térmico sob atuação de friagens em Coxim-MS (Pantanal)
encontrou-se na faixa de desconforto por Muito Frio. No ano de 2009 ocorreu o menor valor de TEv
(1,76°C), coincidindo com o mês de menor número de dias sob o evento, julho, seguido por 2010 (2,1°C),
onde ocasionou perdas de pessoas e animais associadas à hipotermia.
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