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Abstract— The urban area is characterized from dramatic 

changes in uses of land cover, these modifications, with vast built 

area, caused high impermeability. That land cover changes, 

resulted microclimate consequences and has been affecting the 

quality of life of the urban population, what was becoming 

essential to start some analyses and data collects improvements, 

as well as the quality of urban environment with, especially, 

green areas in townscapes. Therefore, the objective of this study 

is using low cost sensors to measure the green areas contribution 

in the temperature at the Terras do Barão residential in 

Campinas – SP. It was employed the DHT22 sensor to analyze 

four points, where each point of study was inserted in different 

areas and features, from the area with more vegetations to the 

environment more built. With the results of the collection, it was 

allow to visualize good sensibility of the sensor, but there was 

some care to take about the data collection. 

Keywords—Land Cover; Sensor; Thermal Confort; Green 

Areas; Environment Monitoring. 

Resumo— A área urbana, caracterizada por uma mudança 

drástica no uso solo, tornando-se altamente impermeavel e com 

construção residencias e prédios ao longo de toda extensão 

urbano. A mudança da cobertura do solo, tem causado alterações 

no microclima, afetando a qualidade de vida da população 

urbana, tornando-se indispensavel iniciativas com melhorias em 

analises e em coletas, assim como na qualidade do ambiente 

urbano, principalmente com aumento de áreas verdes em seus 

espaços. Sendo assim, o seguinte trabalho tem como objetivo 

utilizar um sensor de temperatura e de baixo custo para medir as 

contribuições de áreas verdes na temperatura no residencial 

Terras do Barão em Campinas – SP. Foi utilizado o DHT22 

análise de 4 pontos designados, tendo do 1 ao 4 uma forma de 

graduação na redução de vegetação. Com os resultados das 

coletas, pode-se visualizar boa sensibilidade do sensor ao meio, 

mas que ainda deve-se ter determinados cuidados ao recolher os 

dados.   

Palavras-Chave— Cobertura do Solo; Sensor; Conforto 

Térmico; Áreas Verdes; Monitoramento Ambiental.  

I.  INTRODUÇÃO  

A área urbana atual, proveniente de um desordenado 

crescimento e alavancada pelo desenvolvimento econômico 

(1;2), caracteriza-se pela drástica alteração do solo, como 

ambiente intensamente impermeabilizado com fragmentações 

de florestas, tendo como consequência as alterações 

microclimáticas em regiões com o mesmo perfil (3). Os 

impactos no clima dessas regiões passaram a se destacar pelo 

aumento da temperatura, juntamente com a redução da 

umidade relativa do ar, relacionado à maior incidência solar e 

redução das sombras, o que se deve à redução da vegetação 

(4).  

Essas alterações no microclima, afetam diretamente a 

qualidade de vida da população urbana, porém, a vegetação 

intra-urbana, pode auxiliar na harmonização do conforto 

térmico urbano. Nesse seguimento, encontra-se a necessidade 

de melhoria em análises e nas condições do ambiente urbano 

(5).  

Nesse contexto, estudos e pesquisas envolvendo o uso de 
sensores em medições de parâmetros de qualidade do ar e 

microclimáticos, tanto em testes para apenas um local como 

estruturadas em rede, podendo ser vista como uma ferramenta 

de monitoramento, planejamento e que auxilie em tomadas de 

decisões por órgãos públicos (6;7). 

O seguinte trabalho tem como objetivo analisar o 

funcionamento do sensor de temperatura de baixo custo 

quanto utilizado para medir a contribuição de áreas verdes na 

região do Terras do Barão, Campinas – SP. 

II. CARACTERIZAÇÃO 

A. Área de Estudo 

A região estudada, Terras do Barão, no distrito de Barão 

Geraldo em Campinas-SP. Essa área se encontrava dentro dos 

limites da Macrozona 2, onde verifica-se, haras, pequenas 

áreas de produção agrícola, chácara produtoras de flores e 

plantas ornamentada e poucas fazendas. A macrozona, é 

detalhado a habitação como, em sua maioria, loteamentos 
residências de padrão de chácaras de recreio que com a 

regularização feita pela prefeitura passa a torna-las em 

moradias, que de forma geral, tornam-se condomínios (8). Na 

Fig. 1, apresenta-se a delimitação área de Campinas, 

ilustrando ao noroeste as duas atuais macrozonas e a 

localização da área de estudada.   

Com o plano atual a área encontra-se parte na macrozona 

de Estruturação Urbana, representada por áreas reconhecidas 

como urbanizadas ou em fase de consolidação. Enquanto a 

outra parcela encontra-se enquadrada em uma macrozona de 

Desenvolvimento Ordenado, constituída por regiões sob 
atividade rural, sendo destinada a usos rurais ou urbanos 

compatíveis com a proposta da região (9). 
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O residencial Terras do Barão encontra-se dentro do limite 

de Campinas, no entanto, parte da Área de Preservação 

Permanente (APP)  que utilizou-se como a área verde de 

referência para a distribuição dos sensores encontra-se em 

Paulínia. 
 

 
Fig. 1. Mapa de Localização  

B. Locais de Coleta 

As coletas foram separadas em 4 pontos, onde, buscou-se 
alocar os sensores em ambientes diferentes, tendo de maiores 
níveis até menores níveis de vegetação. 

O ponto 1, encontra-se dentro da APP, porém fora do limite 
de Campinas devido à acessibilidade do local para fazer as 
medições com os sensores. A coleta do ponto 2 foi feita na 
parte que se encontra fora do limite da APP, podendo-se 
identificar diferenças na cobertura do solo, com vegetação 
rasteira, asfalto e residências. No ponto 3 a característica é 
similar ao ponto anterior, no entanto, identifica-se um parque 
como vegetação. Por último o ponto 4, sendo posicionado o 
mais distante da APP dentre os pontos, onde, caracteriza-se por 
não conter vegetação, asfalto e um estrada com maior fluxo de 
automóveis.  

Na Fig. 2 apresenta-se a demarcação das macrozonas 
aproximada e com os pontos ilustrados indicação da região. A 
Fig. 3 apresenta a localização aproxima dos pontos de coleta, 
facilitando a visualização dos ambientes onde se encontram. 

 
Fig. 2. Mapa aproximado das macrozonas junto aos pontos de coleta. 

 
Fig. 3. Mapa de Localização dos Pontos de Coleta. 

III. MÉTODOS 

O método do trabalho consistiu no uso do sensor DHT22 nos 

pontos já indicados, onde, coletou-se dados de temperatura 

com intervalos de 5 segundos para cada coleta no período de 

1h, e em dois horários distintos no mesmo dia, das 10:30 às 

11:30 e 13:30 às 14:30, onde suas características se definem 

pelos momentos de maior irradiação em ambos os intervalos, 

sendo no segundo intervalo caracteriza-se por/estar próximo 

do horário mais quente do dia (10;11). 
Devido o percurso ser longo e ter que ser feito no período 

máximo de uma hora para não afetar drasticamente os 

resultados, o deslocamento de ponto a ponto foi feito com 

carro, podendo assim garantir que coleta seria feita no tempo 

máximo de 1 hora, não utilizando necessariamente a hora 

completa. As coletas foram realizadas nas datas de 18 de 

julho, 03 de setembro e 20 de setembro de 2019, com o 

procedimento já citado. Juntamente à realização dessas 

coletas, foram analisados os resultados meteorológicos do 

Centro de Pesquisa Meteorológica e Climática Aplicas à 

Agricultura – CEPAGRI, em seus respectivos dias.  
Após concluir as coletas, os dados foram resgatados e 

tratados em tabelas, assim, tornando possível a análise das 

curvas formadas. Com o dado já tratado, observou-se a 

necessidade de testes para apontar a influência do carro na 

estabilidade do sensor. 

Para uma melhor avaliação da curva foram feitos testes 

com o sensor para avaliar a interferência na estabilidade 

visualizado nas curvas, assim melhorando a confiabilidade dos 

dados coletados.  

Após o primeiro processo de coleta e a verificação das 

curvas, as coletas foram refeitas nos 4 pontos, com um 

intervalo de 3 minutos da saída do carro até iniciar a coleta, 
garantindo a estabilidade do sensor para uma coleta com o 

período de 4 minutos. O mesmo processo será repetido em 

todos os pontos. 

A. DHT22 

O sensor trabalhado contém uma sensibilidade de 0,1°C, 
com precisão de 0,5% °C, tendo seu limite de operação -0,40 e 

80°C. Para uso na área, o sensor foi instalado sobre uma placa 

mini protoboard juntamente com um Arduíno Nano e uma 

bateria de 9V. Pelas suas características, o DHT22 tem 
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capacidade para coletar instabilidade inesperadas e de forma 

rápida na temperatura do ambiente instalado. O custo com o 

sensor montado ficou entre 70 e 80 reais. 

IV. RESULTADOS 

A. Primeira Coleta (18/07/2019) 

Na primeira coleta realizada, ilustradas no Fig.1 e 2 

possibilitou observar destaques e diferenças de 

comportamento entre as curvas dos pontos e dos períodos do 

dia.  

A cidade de Campinas no dia desta coleta apontava, 

segundo o CEPAGRI, no primeiro período, uma temperatura 
de 22,4°C com a sensação térmica de 21,8°C. No segundo 

período a temperatura estava em 23,4°C com a sensação 

térmica de 22,2°C (12). 

Para começar, na Fig. 1 identificou-se duas alterações 

bruscas na alteração de um valor para o outro, sendo uma 

encontrada na transição da amostra 1 para 2, apresentando 

uma diferença relevante da área da APP para o ponto com 

ambiente mais construído. A segunda variação com a mesma 

característica a anterior se apresentou do ponto 3 para o ponto 

4, retornando para uma curva parecida com a da amostra 1, do 

ambiente com parque para um ambiente mais construído. De 
forma geral, a Fig. 1 apresenta-se em uma mesma linha de 

temperatura e sendo constante apenas no ponto 3.  

 

 
Fig. 1. Primeiro período da Primeira Coleta. 

Na Fig. 2, apresentam dados no segundo período, onde o 
dia encontrava-se mais quente, possibilitando identificar o 

mesmo tipo de variação brusca e entre os mesmos pontos. No 

entanto, a diferença dos pontos 1 ao 2 foi ainda maior, 

enquanto, entre os pontos 3 e 4 reduziram.  Ainda que a curva 

estivesse se comportando de forma parecida, pode-se 

visualizar também que o ponto se distanciou das outras curvas, 

chegando a ter de 2 a 3°C do ponto 2 e cerca de 4°C de 

diferença dos pontos 2 e 3.  

 

 
Fig. 2. Segundo período da Primeira Coleta. 

Com essa primeira coleta o DHT22 pode-se mostrar eficaz 

devido à sensibilidade com o meio e demonstrando diferença 

de aspectos nas curvas entre todos quatro pontos. No entanto, 

a sua temperatura quando comparada com os dados do 

CEPAGRI não se aproxima tanto, o que também não 
descredibiliza o sensor, pois no local de estudo ele pode estar 

tendo comportamento diferente com outras regiões de 

Campinas.  

Mesmo com os resultados coletados, identificou-se uma 

anomalia nas curvas em ambos os períodos, caracterizando-se 

por começar em um pico e com o tempo reduzindo a 

temperatura até, aparentemente, estabilizar. Esse aspecto 

torna-se preocupante, porque poderia afetar a interpretação 

dos dados caso caracteriza-se tempo de estabilidade ao ativar o 

sensor para a coleta. Sendo assim, justificando a necessidade 

de teste diferentes sobre o sensor para compreender o sentido 

dessa curva. 

B. Correção de Coleta (03/09/2019) 

Os testes feitos com a exposição do sensor ao carro, mostrou-

se efetiva para responder o problema com as curvas que 

decresciam na primeira coleta. Na Fig. 3, expõe de forma clara 

as curvas, que iniciam em 40°C e em 3 minutos chegam a 
decrescer até 35°C (12). 

Na Fig. 4, representando a coleta que a ativava o sensor 

após dois minutos ilustrou grande diferença entre as curvas 

quando comparado com o gráfico na Fig. 3, reduzindo o pico 

de 40°C para 32,8°C. No ponto, a curva se manteve constante 

pois houve apenas a reinicialização do sensor, o que ajudou a 

mostrar que o sensor necessitava de um intervalo para ligar 

após sua retirada de dentro do carro. 

Esse teste mostrou que o sensor quando deixado em um 

ambiente, concentrando e elevando a temperatura, afeta o 

sensor de forma que ele demore para se recompor e estabilizar, 

necessitando de determinado intervalo para iniciar a coleta 
para maior confiabilidade dos dados. 

  

 
Fig. 3. Teste sem intervalo para ativar sensor. 

 
Fig. 4. Teste com intervalo para ativar sensor. 
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C. Segunda Coleta (20/09/2019) 

Nessa coleta de dados, esperando três minutos para ativar os 

sensores, pode-se notar diferença nas curvas, o que poderia 

estar relacionado relacionada às características 

microclimáticas do dia. As curvas em ambos os períodos, Fig. 

5 e 6, se apresentaram de forma mais constante, no entanto, 

com menos correlação em suas curvas como nos gráficos das 

Fig. 1 e 2. Essa diferença de comporta pode estar atrelada 

tanto à mudança de uso do sensor, com o tempo de pausa antes 

de sua ativação, como pode ter relação com as características 

do Tempo no dia da coleta.  
Na segunda coleta, Campinas encontrava-se, segundo o 

CEPAGRI, com 30,5°C e sensação térmica de 28,8°C no 

primeiro período (Fig. 5). No segundo período (Fig. 6), a 

temperatura da cidade encontrava-se com 27,4°C, sensação 

térmica de 26,1°C. Outro ponto que se destacou foi a 

velocidade de vento, tendo 20,6 km/h no primeiro período e 

44,5 km/h no segundo. Esse destaque se deu por esfriar, 

tornando as características desse dia diferente ao da Primeira 

Coleta.  

Na Fig. 5, notou-se que a parte estável do ponto 1, 

localizado no fragmento da APP, com a temperatura inferior 
aos demais pontos e o ponto 4 se sobressaindo com a maior 

temperatura. Porém, a temperatura ainda se mantém elevada 

quando comparada com a média em Campinas. Ao comparar 

esses dados com o mesmo período da primeira coleta (Fig. 1), 

observa-se que os formatos de ambos estão próximos, mas que 

não há mais curvas decrescentes acentuadas no início de cada 

coleta.  

Passando para o gráfico na Fig. 6, ilustra-se uma curvar 

mais constante e muito parecidas ao longo dos quatro pontos. 

Ainda há uma curva decrescente no ponto 1, mas que se 

estabiliza praticamente em no mesmo nível dos pontos 2 e 3. 

No ponto 4, continuou se mantendo com leve crescente ao 
longo de seus dados, apontando que a interferência, já 

apontado por outros estudos (4), que a falta de vegetação pode 

ter sobre a área do residencial. 
 Os resultados proporcionados pelo uso do DHT22 na 
temperatura se demonstraram poder ser interessantes para uso 
na área urbana, por conta da sua sensibilidade e demonstrar 
conseguir capitar a diferença de temperatura em trechos que se 
encontram longe da área verde usada como ponto de referência. 
No entanto, os dados gerados apresentaram a temperatura 
acima da média da cidade Campinas, o que não descarta ainda 
o uso do sensor para medições em ambiente urbano.  

 
Fig. 5. Primeiro período da Segunda Coleta.  

Há estudo que apontam o sensor como ferramenta como 

opção confiável para dados temperatura, o que é excelente 

devido ao seu baixo custo (13).  

 
Fig. 6. Segundo período da Segunda Coleta. 

V. CONCLUSÃO 

Com os resultados da coleta do DHT22, pode-se concluir que 

o sensor apresenta sensibilidade satisfatória, conseguindo 

mostrar a diferença de temperatura para cada ponto de coleta, 

onde se destacou o ponto 1 como a área com menor 

temperatura e o ponto 4, mais urbanizada, com maiores níveis 

de temperatura. Porém, os valores se mostraram acima da 

média de Campinas, entretanto, não foi possível apresentar 

dados que apontassem ser problema do sensor. 

Para estudos futuros, recomenda-se a comparação em área 
com outros sensores ou calibração com sensores e estações 

meteorológicas para melhor manejo e configuração do 

DHT22. 
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