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RESUMO 
No presente trabalho questiona-se até que ponto uma única amostra de ano-padrão habitual, 
seco e chuvoso é capaz de retratar o regime de precipitação correspondentes a cada condição 
(habitual e excepcional). Para tanto, são empregados dados mensais e anuais de precipitação 
registrados pela estação convencional de Goiânia, compreendendo uma série temporal de 
1961 a 2019, para descrever os totais anuais, a distribuição mensal das chuvas e a duração 
do período chuvoso e seco entre os anos-padrão de 1998 (habitual), 1963 (seco) e 1992 
(chuvoso), e, em seguida, comparar e averiguar a permanência do regime de precipitação de 
tais anos entre os demais anos classificados como habitual, seco e chuvoso da série temporal. 
Os resultados indicam que a escolha de apenas um ano como representativo do regime 
habitual, seco ou chuvoso não é capaz de retratar as variações do regime de chuvas existentes 
entre outros anos classificados como tais. Algo que deve ser levado em consideração em 
trabalhos apoiados na abordagem da climatologia geográfica que fazem uso dos recortes 
amostrais de anos-padrão. 

 

Palavras-chave: Anos-padrão; Chuvas; Regime. 
 

 

ABSTRACT 

In the present work, is questioned the extent to which a single sample of the usual, dry and 
rainy standard year is capable of portraying the precipitation regime corresponding to each 
condition (habitual and exceptional). For this purpose, monthly and annual precipitation data 
recorded by the conventional station of Goiânia are used, comprising a time series from 1961 
to 2019, to describe the annual totals, the monthly distribution of rainfall and the duration of the 
rainy and dry period between the standard years of 1998 (usual), 1963 (dry) and 1992 (rainy), 
and then compare and ascertain the permanence of the precipitation regime of such years 
between the other years classified as usual, dry and rainy in the time series. The results indicate 
that the choice of just one year as representative of the usual, dry or rainy regime is not capable 
of portraying the variations in the rainfall regime existing among other years classified as such. 
Something that must be taken into account in studies supported by the approach of geographic 
climatology that make use of the sample cuts of standard years. 
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1. Introdução 
 

No ensejo da Climatologia Geográfica Brasileira, defende-se a utilização da realidade 

em detrimento da abstração proporcionada pelas médias, e considera-se como o paradigma 

do clima o "encadeamento, sucessivo e contínuo, dos estados atmosféricos e suas articulações 

no sentido de retorno aos mesmos estados", tratado por Monteiro (1971, p. 10) como sendo o 

ritmo climático. 

Ao  investigar o ritmo e a gênese das chuvas no estado de São Paulo Monteiro (1973), 

fomentou os pressupostos e fundamentos teórico-metodológicos que foram seguidos por 

diversos trabalhos para distintas localidades brasileiras, como exemplo dos trabalhos de Tarifa 

(1972), Conti (1973), Sant’Anna Neto (1990), Zavattini (1990), Sartori (1993), Boin (2000), 

Borsato (2007), Barros (2003) e Pinto (2013), entre outros. 

Voltados para o estado de Goiás e Distrito Federal, em área contígua, Nascimento 

(2016) e Neves (2018) buscaram estudar o clima do estado de Goiás sob essa abordagem, 

mas encontraram limitações para procederem à análise rítmica, devido a metodologia 

considerada ou por dificuldades encontradas, conforme apontado pelos autores, 

respectivamente. 

Todavia, mesmo diante dessas limitações, os referidos autores apresentaram 

contribuições significativas, no sentido de descreverem a distribuição espaço-temporal das 

chuvas no estado de Goiás e Distrito Federal e, principalmente, em associarem essa 

distribuição aos compartimentos topográficos, expondo a influência dos mesmos na entrada e 

no deslocamento dos sistemas atmosféricos produtores de chuva que atuam na região. Além 

disso, os autores supracitados destacam a diferente atuação e participação das massas de ar 

na gênese das chuvas na área em apreço ao longo de anos-padrão do regime habitual e 

excepcional (seco e chuvoso). 

O presente trabalho foca especialmente no apontamento feito por Nascimento (2016) 

de que a condição do habitual, seco ou chuvoso na área em apreço, considerando os três 

anos-padrão analisados (2011, 2007 e 2009, respectivamente), não se refere apenas à altura 

pluviométrica registrada em cada ano, mas também à distribuição proporcional das chuvas ao 

longo dos meses e respectiva duração dos períodos chuvosos e secos. 

Entretanto, no presente trabalho questiona-se até que ponto uma única amostra de ano-

padrão habitual, seco e chuvoso é capaz de retratar o regime de precipitação correspondentes 

a cada condição (habitual e excepcional). Explicitando, indaga-se se a altura pluviométrica, a 
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distribuição proporcional das chuvas ao longo dos meses e a duração dos períodos chuvosos 

e secos percebidos em um ano-padrão chuvoso perdura ou se assimila com relação a outros 

anos também classificados como pertencentes ao regime chuvoso em determinada localidade. 

Para sanar essa dubiedade, tendo como estudo de caso a estação meteorológica 

localizada no município de Goiânia-GO, busca-se comparar os totais anuais e a distribuição 

mensal das chuvas entre diversos anos pertencentes a um mesmo padrão (habitual, seco e 

chuvoso) e averiguar a permanência do regime de precipitação entre os mesmos. 

 
2. Metodologia 

 
2.1 Localização e breve caracterização da área em estudo 

Goiânia é a capital do Estado de Goiás, que localiza na Região Centro-Oeste do país. 

O município se encontra dentre às latitudes 16º27’12” e 16º49’52” Sul e longitudes 49º4’38” 

49º26’48” Oeste, possuindo área territorial de 728km² e abrigando uma população de 

1.516.133 habitantes, conforme estimativa para 2019 realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística.  

O sítio do município está inserido no contexto do planalto central goiano, com altitudes 

variando entre 661 e 1.037m – média de 785m. Sua localização repercute a tipologia climática 

definida por Koppen-Geiger como Aw – referente a um clima tropical, com chuva de verão e 

mês mais frio com temperatura média superior a 18°C.  

Conforme as normais climatológicas do Instituto Nacional de Meteorologia calculadas 

para a estação convencional de Goiânia para o período de 1998 a 2010, a temperatura média 

anual de Goiânia é de 24,1ºC, sendo junho o mês mais frio (com 21,8ºC) e outubro o mais 

quente (com 25,6ºC). A média de precipitação anual é de 1.633mm, com uma sazonalidade 

marcante das chuvas, tendo em vista um período de chuvoso de 7 meses, entre outubro e abril, 

intercalado a um período de estiagem de 5 meses, de maio a setembro.  

Conforme apontado por Nascimento (2016), o clima regional é controlado por massas 

de ar de origem equatorial e tropical, especificamente a massa equatorial continental (mEc) e 

a massa tropical Atlântica (mTa), que se revezam sazonalmente e repercutem os períodos 

chuvoso e seco, respectivamente. Ainda há a atuação da Zona de Convergência do Atlântico 

Sul (ZCAS), especialmente no período chuvoso, e incursões de sistemas frontais, sobretudo 

no inverno. 
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2.2 procedimentos metodológicos 

Os procedimentos metodológicos consistiram em revisão de literatura e em coleta, 

tratamento e análise de dados secundários, nesse caso, referente a dados de precipitação 

mensal registrados pela estação meteorológica convencional de Goiânia (Código 83423), 

administrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os dados de precipitação foram 

compilados a partir do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa 

(BDMEP/INMET), compreendendo uma série temporal de 1961 a 2019. Por conta de ausência 

de dados, os anos de 1979 e 1981 foram descartados e, assim, a série temporal representada 

por 57 anos. 

Os dados foram organizados em planilha do Excel, sendo calculados os totais anuais 

que serviram para classificação dos anos-padrão do regime habitual e excepcional (seco e 

chuvoso). Para tanto, foi empregado o método dos quantis, uma medida de separatriz retratada 

por Xavier et al. (2002) como a ideal para dar significado às alturas pluviométricas. Assim, 

foram calculados para toda série temporal dos totais anuais os percentis P0,5, P0,25, P0,75 e P0,95 

para representar os anos Muito Seco (MS), Seco (S), Habitual (H), Chuvoso (C) e Muito 

Chuvoso (MC), respectivamente, conforme sugerido por Galvani e Luchiari (2012). 

Por fim, os dados de precipitação mensal e anual foram representados através de 

pluviogramas de Schroder, conforme orientações feitas por Nascimento, Pessoa-de-Souza e 

Silva (2019). Em primeira instância foram analisados apenas três anos-padrão, cada um 

representativo da condição habitual, seca e chuvosa, para a descrição dos totais anuais, da 

duração dos períodos chuvoso e seco e da distribuição proporcional das chuvas entre os três 

anos-padrão. Nessa etapa, foi utilizado o ano de 1963, classificados como muito seco, 1992, 

classificado como muito chuvoso, e o ano de 1998 como habitual, por se encontrar próximo à 

mediana. Em seguida, foram agrupados e representados também pelo pluviograma de 

Schroder todos os anos classificados em uma mesma condição (habitual, seco e chuvoso), 

para a análise comparativa e verificação da permanência do regime de precipitação entre os 

mesmos.  
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3. Resultados e discussão 
A partir da aplicação dos percentis, foram considerados os totais anuais abaixo de 

1.469,20 (P0,25) como referentes à anos secos, entre 1.469,20 (P0,25) e 1.743,90 (P0,75) como 

pertencentes à anos habituais e, acima de 1.743,90mm (P0,75), condizentes à anos chuvosos. 

Dessa forma, dos 57 anos da série temporal analisada, 29 foram classificados como ano-

padrão habitual, 14 anos como seco e outros 14 como chuvoso. 

A Figura 01 representa a variação da precipitação mensal e o total anual entre os 

anos de 1998, 1963 e 1992, classificados como anos-padrão habitual, seco e chuvoso, 

respectivamente. Inicialmente, convém comparar a altura pluviométrica registrada durante 

os anos, com o valor de 1.574,4mm para o ano habitual, 1.064,3mm no ano seco e 

1.924,3mm no ano chuvoso. O total anual registrado no ano habitual de 1998 se encontra 

bastante próximo da média anual de precipitação para Goiânia, que é de 1.633mm, conforme 

normal climatológica calculada para o período de 1981 e 2010. O valor registrado no ano 

seco de 1963 representa uma redução de 510,1mm com relação ao habitual, ao passo que 

no ano chuvoso de 1992 verifica-se um incremento de 349,9mm. 

 

Figura 01 – Precipitação mensal e anual de Goiânia-GO entre os anos de 1998 (habitual), 1963 
(seco) e 1992 (chuvoso) 

 

 
Fonte: INMET, organizado pelos autores. 

 

O ano habitual de 1998 apresenta duração do período de estiagem semelhante ao 

que se verifica para o caso das normais climatológicas, de 5 meses, referente aos meses de 

maio a setembro. Por sua vez, no ano seco, o período de estiagem é estendido para o mês 

de outubro (totalizando 6 meses), enquanto que no ano chuvoso ele é reduzido para apenas 

4 meses (maio a agosto).  

Conforme visto pelo gráfico da figura 02, que melhor representa a variação da 

precipitação mensal ao longo dos anos-padrão habitual, seco e chuvoso, em comparação 

com a normal climatológica (1981/2010), o ano seco de 1963 apresenta uma considerável 

redução das chuvas nos meses de março, outubro e dezembro, com relação aos valores em  

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Anual

1998 (Habitual) 245,9 326,3 264,2 69,6 20,5 0,4 0,0 3,6 41,3 145,6 256,0 201,0 1574,4

1963 (Seco) 258,9 281,5 63,5 87,7 17,1 0,0 0,0 0,0 17,0 32,2 168,1 138,3 1064,3

1992 (Chuvoso) 257,0 229,3 208,3 169,4 15,8 0,0 0,0 0,3 125,5 368,9 214,1 335,7 1924,3
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1988 (habitual) e referentes à normal climatológica, repercutindo no volume total de 

precipitação desse ano. Por sua vez, no ano chuvoso de 1992 há um categórico incremento 

de precipitação nos meses de abril, setembro e, principalmente, outubro e dezembro, com 

relação ao ano habitual e normais climatológicas.  

 

Figura 02 – Variação da precipitação mensal em Goiânia-GO entre os anos de 1998 (Habitual), 1963 
(Seco) e 1992 (chuvoso). 

 
Fonte: INMET, organizado pelos autores. 

 

Conforme apontado por Nascimento (2016), enquanto ocorre uma atuação 

relativamente equilibrada dos principais sistemas atmosféricos atuantes no quadro regional 

(mEc, mTa, mP e ZCAS) no ano-padrão habitual, no ano-padrão seco ocorre maior atuação 

da mTa enquanto que no ano-padrão chuvoso evidencia-se maior atuação da mEc. Como a 

mTa e a mEc são responsáveis, respectivamente, pelo período seco e chuvoso na área em 

estudo, tais sistemas podem ser justificados pela variação do regime de chuvas ao longo 

dos diferentes anos-padrão. 

Para sanar a dúvida se o regime de chuvas identificado nos anos de 1998, 1963 e 

1992 permanece semelhante ao longo dos demais anos, os próximos tópicos tratarão da 

comparação entre os anos-padrão classificados como habituais, secos e chuvosos. 

 

3.1 Comparação entre anos-padrão classificados como habitual 

Conforme indicado pela figura 03, ao longo dos anos classificados como habituais, o  
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total anual de precipitação variou entre 1.473 e 1.738mm, registrado nos anos de 1984 e 

1976, respectivamente, com média para todo o período de 1.610mm – bem próximo ao valor 

anual registrado no ano-padrão habitual de 1998, de 1.574,4mm. 

 

Figura 03 – Precipitação mensal e anual de Goiânia-GO entre os anos classificados como habitual 

 

 
Fonte: INMET, organizado pelos autores. 

  

O mês mais seco é, geralmente, julho, mas podendo ser representado também por 

junho ou agosto, podendo ocorrer, inclusive, consecutivamente por 2 ou 3 meses, não sendo 

verificado registro de precipitação, conforme visto nos anos de 1966, 1973, 1988, 1995, 

2003, 2006 e 2018, com 2 meses, e 1969 e 1991, com 3 meses consecutivos. Por sua vez, 

o mês mais chuvoso é bastante diversificado, ocorrendo em dezembro, janeiro ou fevereiro, 

meses característicos do verão. 

 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Anual

1964 350,7 248,1 101,0 112,8 55,7 0,0 2,3 0,0 92,3 271,6 181,9 205,1 1621,5

1965 335,6 113,6 199,1 148,2 15,8 40,6 0,2 0,5 75,0 401,6 160,3 206,9 1697,4

1966 265,5 275,9 186,6 93,8 63,6 0,0 0,0 4,8 32,2 125,1 137,7 426,0 1611,2

1969 334,9 161,3 231,8 67,5 30,0 0,0 0,0 0,0 6,9 171,3 405,0 291,1 1699,8

1970 280,6 234,9 238,9 128,2 14,4 1,8 0,0 1,8 62,3 218,0 335,6 96,9 1613,4

1972 228,7 262,3 167,0 111,8 41,2 0,0 11,0 48,1 33,0 147,7 309,7 361,2 1721,7

1973 310,0 198,0 216,6 154,9 43,6 11,3 0,0 0,0 8,4 229,7 252,1 248,5 1673,1

1976 149,0 156,5 295,2 72,4 113,3 16,0 3,2 3,5 148,3 142,5 336,7 301,5 1738,1

1977 322,4 152,0 119,8 186,3 124,9 50,8 0,0 14,7 65,3 189,0 170,0 154,4 1549,6

1978 277,3 287,1 221,7 125,8 45,1 0,2 25,5 0,0 58,2 81,8 151,6 217,9 1492,2

1980 540,8 403,9 56,4 29,0 2,8 40,3 0,0 6,6 94,8 79,6 178,5 235,0 1667,7

1984 185,8 197,0 250,2 193,7 32,9 0,0 0,0 38,2 61,0 132,7 117,3 264,9 1473,7

1987 276,7 115,2 221,5 178,9 18,6 0,1 0,0 1,2 63,6 194,5 220,9 372,7 1663,9

1988 202,6 337,5 225,1 222,0 12,8 51,6 0,0 0,0 17,7 151,6 122,2 208,0 1551,1

1989 165,8 244,8 194,0 24,4 3,2 12,6 26,9 53,6 85,9 153,0 215,7 479,7 1659,6

1991 301,2 236,6 276,7 168,7 2,9 0,0 0,0 0,0 76,7 131,2 88,5 251,5 1534,0

1993 132,4 249,7 201,2 42,8 17,0 38,0 0,0 58,9 44,2 178,1 219,6 316,2 1498,1

1994 337,7 184,9 304,3 67,7 17,7 28,7 8,6 0,0 5,1 112,0 296,7 247,0 1610,4

1995 278,0 207,6 398,9 173,8 81,6 3,6 0,0 0,0 12,4 104,1 185,3 249,0 1694,3

1997 268,5 186,9 425,2 122,9 54,8 76,4 0,0 6,6 33,1 63,6 211,6 146,5 1596,1

1998 245,9 326,3 264,2 69,6 20,5 0,4 0,0 3,6 41,3 145,6 256,0 201,0 1574,4

2002 253,7 398,0 300,3 27,5 12,0 0,0 0,2 6,3 69,5 34,4 149,7 284,8 1536,4

2003 314,9 267,5 202,3 107,9 0,2 0,0 0,0 12,9 35,3 110,5 265,2 224,3 1541,0

2004 282,3 310,2 264,2 120,3 18,0 1,0 5,8 0,0 6,2 168,1 128,6 251,2 1555,9

2006 137,9 217,4 319,1 206,2 20,1 0,0 0,0 10,6 84,1 283,4 188,2 238,1 1705,1

2010 98,3 208,0 190,4 188,4 0,0 14,3 0,0 0,0 16,9 107,9 281,9 449,8 1555,9

2014 143,6 187,8 361,1 325,2 19,7 0,0 15,7 0,0 31,3 69,2 170,5 337,9 1662,0

2015 73,6 225,2 312,3 204,2 70,7 0,0 2,7 3,6 30,4 18,2 354,8 207,7 1503,4

2018 206,6 288,7 156,7 224,5 13,1 0,0 0,0 18,7 32,0 223,6 186,0 190,1 1540,0

Legenda: < 2% 2 a 3,9% 4,0 a 8,2% 8,3 a 12,4% > 12,5% Mês mais seco Mês mais chuvoso
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Os anos classificados como habituais geralmente apresentam período de estiagem 

de 5 meses, apesar de alguns anos registrarem redução para 4 (1964, 1965, 1991, 1995, 

1997 e 2006) ou 3 meses (1976 e 1977), enquanto outros indicam ampliação para 6 (1980, 

1993 e 2002). Dessa forma, o regime de chuva dos anos classificados como habituais se 

mantem similar ao longo dos 29 anos analisados e condizente com o ano-padrão de 1998. 

 

3.2 Comparação entre anos-padrão classificados como seco 

Para os anos classificados como seco, evidenciam-se menores totais anuais de 

chuva, com relação aos anos habituais e também com a normal climatológica, variando entre 

1.064 e 1.447mm, registrados em 1963 e 1962, respectivamente – figura 04. A média para 

esses anos foi de 1.358mm, cerca de 250mm abaixo do valor médio para os anos habituais. 

Esse valor médio para todos anos classificados como seco apresentou ligeira elevação com 

relação ao total anual registrado no ano-padrão seco de 1963, que foi de 1.064,3mm – o que 

aponta para uma leve alteração com relação a este recorte amostral. 

 
Figura 04 – Precipitação mensal e anual de Goiânia-GO entre os anos classificados como seco 

 

 
Fonte: INMET, organizado pelos autores. 

 

Da mesma que no caso dos anos habituais, para os anos secos o mês mais seco 

também é representado, sobretudo, pelo mês de julho. Todavia, em vários anos observa-se 

2 (1967, 1999 e 2016), 3 (1963 e 2017) e até 4 (1961) meses consecutivos sem nenhum 

registro de precipitação. O mês mais chuvoso geralmente é março, também ocorrendo em 

dezembro ou fevereiro. 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Anual

1961 303,7 257,8 173,0 31,3 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,1 214,8 247,5 1355,2

1962 180,2 159,7 290,1 62,3 44,6 0,2 0,0 0,2 10,3 280,7 180,4 238,9 1447,6

1963 258,9 281,5 63,5 87,7 17,1 0,0 0,0 0,0 17,0 32,2 168,1 138,3 1064,3

1967 232,5 166,7 258,5 137,6 0,0 3,0 0,0 0,0 12,8 118,0 228,1 216,3 1373,5

1968 255,1 388,9 112,0 97,9 6,2 7,5 0,0 19,0 9,9 129,1 191,7 247,4 1464,7

1974 127,5 141,0 325,8 225,8 48,2 1,2 0,0 32,7 0,5 87,3 110,2 206,4 1306,6

1975 202,9 217,3 135,6 182,8 17,7 1,3 15,3 0,0 53,3 161,6 249,2 206,3 1443,3

1986 230,9 187,7 97,0 60,6 21,5 0,0 9,2 73,9 26,8 48,5 178,2 334,7 1269,0

1990 205,7 90,1 249,9 85,7 72,4 0,4 3,8 21,5 31,9 142,1 243,0 218,0 1364,5

1999 196,5 188,2 119,2 27,6 66,7 7,0 0,0 0,0 70,9 175,0 200,8 295,6 1347,5

2007 200,1 267,4 87,3 59,6 9,2 5,1 6,0 0,0 1,8 55,9 223,1 179,7 1095,2

2016 484,8 155,1 156,2 1,3 33,2 0,0 0,0 15,7 26,5 209,2 110,4 169,6 1362,0

2017 176,1 153,2 215,5 200,1 48,2 0,0 0,0 0,0 9,5 51,2 296,1 239,1 1389,0

2019 143,2 195,2 192,1 212,8 78,8 0,0 0,2 0,0 18,6 85,3 160,6 218,5 1305,3

Legenda: < 2% 2 a 3,9% 4,0 a 8,2% 8,3 a 12,4% > 12,5% Mês mais seco Mês mais chuvoso
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Diferentemente do ano-padrão seco de 1963, nos demais anos classificados como 

seco predominam um período de estiagem de 5 meses, de maio a setembro, como verificado 

nos anos habituais. Conforme visto no ano-padrão seco de 1963, os anos de 1961, 1963, 

2016 e 2017 também possuem período de estiagem ao longo de 6 meses, mas, no caso 

inverso, há ainda a ocorrência de anos com redução do período de estiagem para apenas 4 

meses, conforme visto em 1990 e 1999. Dessa forma, percebe-se que o ano-padrão seco 

de 1963, selecionado por ter sido classificado como muito seco, não reflete o regime de 

chuvas nos demais anos classificados como seco. 

 

3.3 Comparação entre anos-padrão classificados como chuvoso  

 Por sua vez, os anos chuvosos apresentaram totais anuais de precipitação variando 

desde os 1.749mm, registrado em 1985, até os 2.049mm, em 1982 – Figura 05. Como era de 

se esperar, os totais de precipitação nos anos chuvosos é superior aos anos habituais e, 

obviamente, os classificados como secos. A média para os anos chuvosos é de 1.795mm, 

185mm superior que os anos habituais e 437mm superior aos anos secos, pouco abaixo do 

total registrado no ano-padrão chuvoso de 1992, que foi de 1.924,3mm. 

  Nos anos chuvosos, o mês mais seco se refere a julho, havendo apenas 2 anos 

com dois meses consecutivos sem registro de chuva (1992 e 2011) e apenas 1 ano com três 

anos consecutivos sem precipitação (2008). Por sua vez, observa-se que o mês mais chuvoso 

se refere a dezembro, janeiro ou março. 

 
Figura 05 – Precipitação mensal e anual de Goiânia-GO entre os anos classificados como chuvoso 

 

 
Fonte: INMET, organizado pelos autores. 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Anual

1971 139,5 261,2 266,5 96,6 39,3 11,2 10,6 0,0 64,3 243,8 294,2 330,7 1757,9

1982 317,7 137,5 424,0 144,5 74,6 0,0 2,2 36,7 56,4 264,2 150,2 441,4 2049,4

1983 348,2 183,6 231,9 201,1 26,0 6,4 27,2 0,0 46,8 144,9 302,9 252,2 1771,2

1985 442,3 152,7 237,3 147,7 1,3 0,0 3,7 0,0 54,5 244,2 225,1 240,9 1749,7

1992 257,0 229,3 208,3 169,4 15,8 0,0 0,0 0,3 125,5 368,9 214,1 335,7 1924,3

1996 213,6 174,4 320,4 239,1 21,0 0,5 0,1 43,5 54,5 308,8 214,8 172,4 1763,1

2000 385,7 319,8 207,4 44,6 9,4 0,0 0,6 31,5 106,0 84,3 327,8 316,4 1833,5

2001 209,0 226,9 181,6 172,0 72,1 2,0 0,0 51,5 124,5 185,0 314,7 227,6 1766,9

2005 237,5 176,4 526,0 50,4 34,2 2,6 0,0 3,2 55,8 90,9 269,7 460,2 1906,9

2008 280,8 294,4 373,8 202,2 53,2 0,0 0,0 0,0 51,8 109,4 197,5 246,2 1809,3

2009 178,6 148,2 185,6 258,0 41,2 31,3 2,0 16,8 71,0 196,4 194,9 443,9 1767,9

2011 287,8 240,4 367,1 62,3 0,0 15,3 0,0 0,0 1,2 300,3 245,4 292,8 1812,6

2012 467,4 358,0 268,0 176,2 40,0 18,3 3,0 0,0 57,3 92,8 224,5 188,6 1894,1

2013 353,5 125,1 234,9 44,3 44,1 7,3 0,0 0,7 32,9 135,2 273,6 530,5 1782,1

Legenda: < 2% 2 a 3,9% 4,0 a 8,2% 8,3 a 12,4% > 12,5% Mês mais seco Mês mais chuvoso
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Os anos chuvosos também mostraram diferente duração do período de estiagem em 

comparação com o ano-padrão chuvoso de 1992, predominando cinco meses (conforme a 

condição habitual e seca). Contudo, nos anos de 1992 e 2009 há a mesma redução do 

período de estiagem verificada no ano-padrão chuvoso de 1992, para quatro meses – 

chegando a reduzir para apenas três meses, conforme visto em 2001. No caso inverso, em 

anos como os de 2011 e 2013, verifica-se ampliação do período de estiagem para seis 

meses. Assim, conforme visto para os anos secos, a distribuição proporcional e a distribuição 

proporcional de chuvas descrito no ano-padrão chuvoso de 1992 não permanece ao longo 

dos demais anos classificados como chuvoso. 

 
4. Considerações finais 

 

Os resultados apresentados evidenciam que os recortes amostrais de anos-padrões 

são devidamente úteis para retratar os regimes habituais e excepcionais de precipitação. 

Considerando os anos de 1998 (habitual), 1963 (seco) e 1992 (chuvoso), percebe variação 

entre os totais anuais e, principalmente, diferente distribuição mensal das chuvas ao longo 

desses anos, que repercute a condição habitual com precipitação anual de 1.574mm e 

período de estiagem de 5 meses, a condição de seco representada por um menor total anual 

de precipitação (1.064mm) acompanhado de uma ampliação do período de estiagem (6 

meses) e a condição de chuvoso traduzido por um maior total anual de precipitação 

(1.924mm) e redução do período de estiagem (4 meses). 

Todavia, enquanto o regime identificado no ano-padrão habitual de 1998 se mantém 

ao longo dos demais 29 anos classificados nessa condição, o mesmo não ocorre para os 

anos secos e chuvosos – predominando o mesmo período de estiagem que verificado na 

condição habitual, de 5 meses. Portanto, a escolha de apenas um ano como representativo 

do regime habitual, seco ou chuvoso, não é capaz de retratar as variações do regime de 

chuvas existentes entre outros anos classificados como tais. Algo que deve ser levado em 

consideração em trabalhos apoiados na abordagem da climatologia geográfica que fazem 

uso dos recortes amostrais de anos-padrão. 
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VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS (ASMA E 
BRONQUITE) NA CIDADE DE GUARAPUAVA - PARANÁ 
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RESUMO 
A dinâmica meteorológica atuante em determinados locais pode influenciar na qualidade de 
vida das pessoas que ali habitam, muitas vezes determinando ocorrências de diversas 
doenças. As doenças respiratórias estão entre as principais causas de mortes no mundo e 
é nessa temática que focamos a presente pesquisa. O objetivo geral desse trabalho foi 
descobrir quais relações existem entre os aspectos meteorológicos e a ocorrência de casos 
de bronquite e asma na cidade de Guarapuava- PR. Tal investigação utilizou a análise e 
processamento de dados tabulares referentes às doenças com dados cedidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde de Guarapuava e a dinâmica meteorológica na cidade no ano 
de 2018. Esses dados foram coletados por meio de 05 estações meteorológicas 
especializadas no período urbano de Guarapuava. Os resultados indicaram que ocorreu 
elevação do número de casos de internação nos meses de inverno, provando a hipótese de 
que quanto mais frio, maior o risco de ocorrência de doenças respiratórias, possibilitando a 
conclusão de que a variação da temperatura durante o ano de 2018 foi um dos principais 
fatores que contribuíram para o contágio da asma e bronquite no perímetro urbano do 
município estudado. 

 

Palavras-chave: Dinâmica meteorológica; Variabilidade; Geografia da saúde. 
 

ABSTRACT 
The meteorological dynamics at work in certain places can influence the quality of life of the 
people who live there, often determining the occurrence of various diseases. Respiratory 
diseases are among the main causes of death in the world and it is on this theme that we 
focus on this research. The general objective of this work was to find out what relationships 
exist between meteorological aspects and the occurrence of cases of bronchitis and asthma 
in the city of Guarapuava-PR. This was investigated using the analysis and processing of 
tabular data referring to diseases with data provided by the Municipal Health Department of 
Guarapuava and the meteorological dynamics in the city in the year 2018. The data were 
acquired through 05 specialized meteorological stations in the period urban area of 
Guarapuava. The results indicated that there was an increase in the number of hospitalization 
cases in the winter months, proving the hypothesis that the colder, the greater the risk of 
occurrence of respiratory diseases, enabling the conclusion that the temperature variation 
during 2018 was one of the main factors that contributed to the contagion of asthma and 
bronchitis in the urban perimeter of the studied municipality. 
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1. Introdução 

 

Ayoade (1986) afirma que o clima possui características que podem influenciar na 

saúde humana, seja de maneira direta ou indireta, seja essa intervenção positiva ou 

negativa. Entretanto, sempre será necessário atentar para as especificações do local onde 

essa interação está ocorrendo. Dessa forma, analisar cada local com uma visão 

específica/diferenciada é um processo importante. 

A presente proposta buscou identificar como essa relação existe na cidade de 

Guarapuava especificamente, ou seja, como é que ocorre a interação entre meteorologia e 

saúde em um curto espaço de tempo (apenas o ano de 2018) em uma cidade de porte médio 

localizada em região de clima subtropical úmido. Para isso, optamos por trabalhar apenas 

com casos relacionados a doenças respiratórias na área de estudo, especificamente asma 

e bronquite. 

As doenças respiratórias normalmente se encontram entre as principais causas de 

mortes no mundo, figurando como 8% das causas de morte em países desenvolvidos e 5% 

em países em desenvolvimento. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a carga 

de doenças respiratórias representava em 2004, 8,3% da carga total de doenças crônicas 

no mundo (BERNAT, 2009). Nesse cenário, asma e bronquite são as duas principais. 

A definição do Ministério da Saúde brasileiro para asma é: 

doença inflamatória crônica, caracterizada por hiper-responsividade das vias 
aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo, reversível 
espontaneamente ou com tratamento. É uma condição multifatorial 
determinada pela interação de fatores genéticos e ambientais (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2010). 
 

Muitos fatores são influentes no contágio da asma e entre eles está o ambiente. Este 

ambiente está relacionado ao local onde o indivíduo doente vive, portanto, pode ser 

influenciado pelo clima local, definindo limites de conforto e stress para bactérias e vírus dos 

mais diversos tipos. Além disso, a própria rotina de proteção e locomoção dos seres 

humanos vão considerar essa relação (ambiente/clima). 

A bronquite difere da asma por não se apresentar como crônica em todos os seus 

subtipos, podendo aparecer algumas vezes na vida de um indivíduo, principalmente devido  
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ao contágio de outras doenças, como amidalite ou sinusite. A versão crônica da bronquite 

se apresenta como Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), que é  

uma doença com repercussões sistêmicas, prevenível e tratável, 
caracterizada por limitação do fluxo aéreo pulmonar, parcialmente reversível 
e geralmente progressiva. Essa limitação é causada por uma associação 
entre doença de pequenos brônquios (bronquite crônica obstrutiva) e 
destruição de parênquima (enfisema) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 
 

Sendo assim, o estudo de tais doenças e os períodos e locais em que elas proliferam 

é de extrema importância para a expansão do conhecimento sobre sua dinâmica evolutiva, 

sempre considerando o local de sua ação. Além disso, como está sendo frisado nesse 

trabalho, as características ambientais e dentre elas a dinâmica climática/meteorológica 

podem e devem influenciar todo esse processo. 

Levando em consideração tal importância, objetivamos descobrir quais variáveis 

meteorológicas contribuem para o contágio da asma e da bronquite sobre a população 

guarapuavana, bem como, quando as mesmas ocorrem. Tal conhecimento deve dar 

subsídios aos profissionais de saúde para desempenhar um papel mais ativo no período 

mais propício a disseminação das doenças e através da espacialização dos casos poderão 

saber em que local são mais recorrentes. 

 
2. Metodologia 

 

O recorte espacial utilizado no desenvolvimento deste trabalho foi a área urbana do 

município de Guarapuava-PR, localizado na mesorregião denominada Centro-Sul do 

Paraná, no Terceiro Planalto Paranaense ou Planalto de Guarapuava (MAACK, 2002).  

O clima da região em si, segundo a classificação elaborada por Köppen e Geiger 

(1928), que define uma metodologia de classificação para os tipos de clima de todo o mundo, 

a região de Guarapuava é classificada como Cfb (MELLO, 1973), considerado como  

Clima temperado, com verão ameno. Chuvas uniformemente distribuídas, 
sem estação seca e a temperatura média do mês mais quente não chega a 
22ºC. Precipitação de 1.100 a 2.000 mm. Geadas severas e freqüentes, num 
período médio de ocorrência de dez a 25 dias anualmente. Esse tipo de clima 
predomina no planalto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, na 
região de Campos do Jordão, no Estado de São Paulo,  na região da Serra 
do Itatiaia, no Rio de Janeiro, e no altiplano do Morro do Chapéu, na Bahia 
(MELLO, 1973, p. 34). 
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Segundo o IPARDES (2018), a população total do município de Guarapuava é de 

180.364 habitantes, dos quais 152.993 (91,43%) são residentes na área urbana.  

A cidade de Guarapuava possui uma extensão territorial de 67,85 km² e fica 

localizada na região centro-sul do Estado do Paraná, entre as latitudes 25º 26' 56" e 25º 20' 

17"S e longitudes 51º 35' 32"e 51º 25' 41"W (GOLDONI e VESTENA, 2016), Figura 01. 

 

Figura 01 - Mapa de localização da área de estudo. 

 
 

Para o monitoramento dos dados relacionados às variações meteorológicas na área 

urbana de Guarapuava utilizamos 5 (cinco) estações meteorológicas, as quais foram 

dispostas em cinco locais diferentes da cidade (Figura 02), buscando uma espacialização a 

nível local das variabilidades climáticas (temperatura, umidade do ar e precipitação). Essas 

estações são fabricadas pela MiSol, modelo WH-SP-WS02, com precisão de leitura para 

temperatura do ar de 0,5ºC e para umidade do ar/precipitação de 3%, para cima ou para 

baixo.  
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Esses equipamentos foram instalados a 1,5m do solo e a unidade de leitura e 

armazenamento dos dados foi acondicionada em caixa de madeira com revestimento 

impermeável para proteção da ação do sol e da chuva.  

 
Figura 02 - Mapa de localização das estações meteorológicas dentro do perímetro urbano de 
Guarapuava. 

 

Os dados coletados que efetivamente foram analisados são os de temperatura e 

umidade do ar, apesar de que os dados de precipitação também foram considerados de 

forma subjetiva, somente como possível influência na variação da temperatura e umidade 

do ar. Esses dados foram coletados automaticamente pelas estações com um intervalo de 

15 minutos entre eles. A cada mês eles eram transferidos da estação meteorológica para o 

computador, aonde foram analisados por meio do Software Excel 2016. 

Outra informação coletada se referiu aos dados de precipitação da estação 

meteorológica do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), que é a estação oficial  
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localizada do Campus Cedeteg da Unicentro. Esses dados foram coletados diariamente e 

depois totalizados mensalmente. 

Com as planilhas geradas pelas estações meteorológicas no Excel, utilizamos a 

média aritmética para obtermos as temperaturas e umidades médias diárias, semanais e 

mensais. Utilizando as fórmulas <MÍN> e <MÁXIMO>, obtivemos as temperaturas mínimas 

e máximas diárias. De posse das temperaturas mínimas e máximas diárias, um cálculo 

simples de média aritmética nos trouxe as temperaturas mínimas e máximas médias para 

as semanas e para os meses.  

Os dados relacionados às doenças (data da consulta, CID, descrição CID, tipo CID, 

estabelecimento em que foi efetuada a consulta, nome do paciente, data de nascimento, 

nome da mãe, sexo, idade, endereço, semana epidemiológica) foram fornecidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Guarapuava. 

Os dados obtidos junto a Secretaria Municipal de Saúde são bem detalhados, mas 

nem todos foram utilizados. Fizemos uma análise temporal utilizando a coluna data da 

consulta para que pudéssemos relacionar com os dados meteorológicos já descritos. Por 

meio dos endereços pudemos fazer a espacialização das doenças dentro da cidade de 

Guarapuava, utilizando-se a geocodificação de endereços, processo realizado pelo serviço 

da Google intitulado Google Fusion Tables. Esse aplicativo obtém as coordenadas 

originadas do cruzamento entre endereços e o Google Maps e o mesmo serviço (Google 

Fusion Tables) produz mapas utilizando as coordenadas originadas nos endereços. 

 

3. Resultados e discussão 
 

Os dados foram organizados em relação as suas médias e os climogramas (Figuras 

03 e 04) possibilitaram uma análise temporal mais detalhada dessa dinâmica para a cidade 

como um todo. 

Notamos que as temperaturas seguiram o padrão considerado normal para o tipo 

climático de Guarapuava. Nesse padrão evidencia-se que os meses de maio, junho, julho e 

agosto são os mais frios, com temperatura mínima média mensal por volta de 10°C durante 

todo o período. Já a temperatura média não ultrapassou os 17°C. Entretanto, deve ser 

ressaltado o fato que a amplitude térmica registrada em julho foi a mais significativa do 
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período, pois a temperatura mínima média mensal ficou em torno de 10°C e a temperatura 

máxima média mensal ultrapassou os 23°C. Portanto, a amplitude foi de 13ºC nesse mês. 

Com relação a umidade relativa do ar, percebe-se que um dos meses mais frios (junho) foi o 

que teve umidade relativa do ar mais elevada, ou seja, a umidade está totalmente associada 

a temperatura na cidade de Guarapuava, pelo menos para o ano de 2018. 

 
Figura 03 - Climograma representativo da temperatura e umidade do ar (2018). 

 
 
 

A Figura 04 apresenta um outro climograma comparando a evolução mensal da 

temperatura em relação a precipitação. Nessa representação é possível observar que o mês 

de julho se sobressai, pois foi o mês com praticamente nenhuma precipitação (0,2mm). Esse 

total precipitado é extremamente insignificante, pois em novembro, que foi o segundo mês 

com menor precipitação, choveu 52mm. 
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Figura 04 - Climograma representativo da temperatura e precipitação (2018). 

 
 

A umidade do ar atingiu seu ápice em junho, com média mensal superior a 90%, 

porém a precipitação registrada foi um pouco acima de 150 mm durante todo o mês, 

enquanto em abril a precipitação total mensal chegou a quase 250 mm, período em que a 

umidade ficou em torno de 70%. Isso demonstra novamente que a umidade do ar não está 

relacionada com a quantidade de precipitação, mas sim com a temperatura do ar, que, por 

sua vez, não apresenta uma relação muito clara com a precipitação (Figura 04).  

A proliferação das doenças do sistema respiratório, principalmente bronquite e asma, 

normalmente é mais ativa no inverno, por conta da maior aglomeração de pessoas em locais 

fechados, facilitando a disseminação das doenças pelo ar, através de partículas em 

suspensão. Pode-se observar que os meses mais frios do ano foram os meses em que mais 

foram registrados casos de asma e bronquite na rede pública de saúde de Guarapuava, 

sendo que os meses de maio, junho e julho tiveram valores mais elevados para os casos 

das doenças investigadas nesse estudo (Figura 05).  

O único mês que não segue claramente esse padrão é agosto. Nesse mês, apesar 

das temperaturas mais amenas que maio, os casos de internamento foram menores, o que 

pode ser explicado pela variação da umidade do ar. Nos outros meses (maio, jun e jul) as 

temperaturas foram baixas e a umidade alta, diferente de agosto que a taxa de umidade só 

foi maior que o mês de abril. 
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Figura 05 - Distribuição mensal dos casos de asma e bronquite em 2018. 

 
 

A distribuição temporal dos casos de asma e bronquite registrados em 2018 em 

Guarapuava, evidencia um ápice no número de casos nos meses de inverno. Nos meses de 

maio, junho e julho foram registrados 706 casos de bronquite, 39% do número de casos 

registrados durante todo o ano de 2018, ano em que foram registrados 1794 casos.  

O mesmo padrão é observado para asma, os meses de maio, junho e julho somaram 

34% no total anual (1217 casos ao todo, 420 nestes três meses). Dessa forma, se fosse 

seguir uma distribuição linear, esses 3 meses deveriam representar, no máximo, 25% dos 

casos anuais. Nota-se que para bronquite temos quase 15% a mais e para asma, 

aproximadamente 10% a mais. Isso indica que existe um aumento relativo de 30% da 

incidência de internamento por essas doenças respiratórias no final do outono e início de 

inverno. 

Tendo como base esses três meses (maio, junho e julho), em que o contágio se 

mostrou mais significativo, elaboramos um mapa de calor através da geocodificação de 

endereços. Nesse mapa é possível visualizar os principais locais onde houve maior ou 

menor incidência das duas doenças (asma e bronquite) durante o ano de 2018 – Figura 06. 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Bronquite Asma

http://www.xivsbcg.com/


www.xivsbcg.com ISSN: 2764 - 1805 

2332 

 

 

Figura 06 - Mapa de calor mostrando os locais de ocorrência dos casos de asma e bronquite nos 
meses de maio, junho e julho de 2018. 

 

A análise do mapa da Figura 03 indica uma maior concentração de casos de 

internamento de pessoas residentes nas porções Norte e Nordeste da cidade de 

Guarapuava. Essa região, apesar de ter apresentado temperaturas médias diárias, 

principalmente no inverno, ligeiramente inferiores, não foram consideradas significantes, 

mesmo porque a região norte, com a maior incidência de casos, não tinha uma estação 

meteorológica instalada, o que indica a necessidade de novo monitoramento em um novo 

período naquela região. 

Dessa forma, os outros bairros monitorados não apresentaram diferenças 

significativas na variabilidade meteorológica, por isso não foi possível relacionar essa 

variação com o mapa de calor obtido através dos endereços dos pacientes. Essa 

constatação leva a hipótese de que a menor ou maior ocorrência de casos em diferentes 

pontos não seja influenciada especificamente pelas condições do tempo, mas que outras 
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variáveis associadas devem explicar o fenômeno. 

Dessa forma, mesmo que a as condições climáticas/meteorológicos não expliquem 

totalmente os casos de internamento, existe um coeficiente de explicação das variáveis 

meteorológicas (mês a mês), mesmo não sendo significativo. 

Essa relação entre os elementos do clima (precipitação, temperatura e umidade do 

ar) e a ocorrência de casos de asma e bronquite se deu pela obtenção dos coeficientes de 

correlação e de determinação para cada mês, conforme dados do Quadro 01. Nesse quadro 

estão contabilizadas as variáveis meteorológicas e a quantidade de internamentos por asma 

e bronquite para o ano de 2018. 

 

Quadro 01 - Dados meteorológicos e de saúde organizados mensalmente. 

  Variáveis meteorológicas Doenças 

Meses T. 
média 
(°C) 

T. 
mínima 

(°C) 
T. máxima 

(°C) 
Umidade 
média (%) 

Precipitação 
(mm) 

Asm
a 

Bronquit
e 

Asma + 
Bronquite 

jan 20,65 17,22 25,55 81,35 210,45 73 70 143 

fev 20,10 16,20 25,16 73,94 89,60 58 65 123 

mar 21,30 17,73 26,41 81,48 223,70 92 132 224 

abr 19,14 13,98 25,57 70,37 17,88 96 199 295 

mai 15,76 11,30 22,34 73,98 35,53 155 191 346 

jun 14,76 10,29 20,52 90,93 152,98 153 283 436 

jul 16,42 10,28 23,71 80,46 2,33 112 232 344 

ago 14,18 9,02 21,37 75,35 76,10 105 148 253 

set 17,85 13,10 24,84 75,87 142,55 120 163 283 

out 18,79 14,65 24,55 82,34 198,20 85 129 214 

nov 20,81 15,71 27,93 73,47 75,75 96 112 208 

dez 21,79 16,34 28,15 67,13 149,88 72 70 142 

 

Ao se analisar o Quadro 01 podemos afirmar que nem sempre as doenças seguiram 

um padrão homogêneo, como podemos notar através dos meses de maio e junho. Nesses 

meses foram registradas altas quantidades de casos, porém com doenças diferentes, sendo 

maio o mês com mais casos de asma e junho o mês em que foram registrados mais casos 

de bronquite. As temperaturas seguem um padrão de relação quase perfeito com o número 

de casos de ambas, quanto mais a temperatura diminui, mais o número de casos aumenta. 

Quando buscamos relacionar duas variáveis quantitativas nos deparamos com uma 
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análise consagrada em estatística. Essa análise é chamada de Coeficiente de Correlação 

de Pearson em que “a correlação mensura a direção e o grau da relação linear entre duas 

variáveis quantitativas”, sendo o Coeficiente de Correlação de Pearson definido como uma 

medida de associação linear entre variáveis (MOORE, 2007 e FIGUEIREDO FILHO e SILVA 

JÚNIOR, 2009). 

O Coeficiente de correlação de Pearson varia de -1 a 1 e ao elevarmos esse 

coeficiente (r) ao quadrado, obtemos o coeficiente de determinação (r²), que varia de 0 a 1, 

indicando em porcentagem o quanto a variável x é determinante para a variável y. 

Nesse sentido, a aplicação do Coeficiente de Pearson para os dados do Quadro 01 

demonstram que as variáveis compostas pelas diferentes temperaturas (mínima e média) 

são as que mais influenciam o número de casos de ambas as doenças (asma e bronquite), 

obtendo um coeficiente de determinação (r²) de 60%. Em seguida vem a temperatura 

máxima com um r2 de 51%. Já a umidade relativa e precipitação tem pouca influência na 

explicação das doenças respiratórias para Guarapuava (Quadro 02). 

 

Quadro 02 - Coeficiente de correlação e de determinação. 

Correlações entre: 
Coeficiente de 

correlação 
(r) 

Coeficiente de 
determinação 

(r2) 

Temperatura média e casos de asma + 
bronquite 

-0,773968017 60% 

Temperatura mínima e casos de asma + 
bronquite 

-0,775092802 60% 

Temperatura máxima e casos de asma + 
bronquite 

-0,710981805 51% 

Umidade média e casos de asma + bronquite 0,467053472 22% 

Precipitação e casos de asma + bronquite -0,374822205 14% 

 

Sendo assim, podemos afirmar que em 60% dos casos a variável x (temperatura 

média e mínima) foi determinante para a variável de y (número de casos de asma e 

bronquite), ou seja, em 60% das vezes as temperaturas média e mínima mensal foram as 

causas para os números de casos de asma e bronquite registrados naquele mês.  

Quando dispostas essas variáveis em um mesmo gráfico fica nítido o contraste entre 

elas. Conforme as médias mensais diminuem, o número de ocorrências das doenças se 

eleva (Figura 07), com exceção do mês de agosto. Nesse mês, apesar das temperaturas 
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registradas terem sido baixas, o número de casos de internamento não se elevou, resultado 

esse que provavelmente envolveu a variável umidade do ar, conforme descrito 

anteriormente. 

 

Figura 07 - Relação entre temperaturas mensais e casos de asma e bronquite registrados em cada 
mês (ano de 2018). 

 

 
4. Considerações finais 

 

Por meio dos resultados apresentados, conclui-se que na cidade de Guarapuava, 

durante o ano de 2018, a principal variável meteorológica que influenciou a quantidade de 

casos de doenças respiratórias registrados na rede pública de saúde foi a temperatura. A 

relação entre a variação desse elemento meteorológico e os casos de internamento é 

inconteste, principalmente quando há quedas abruptas na temperatura do ar em um curto 

período, ou seja, a amplitude térmica é muito elevada. 

Sendo assim, concluímos que a variação térmica no município de Guarapuava 

durante o ano de 2018 foi importante para a variação do número de casos de bronquite e 

asma na cidade, sendo que os meses de final do outono e início do inverno (maio, junho e 

julho) definem o período com maior registro de casos, necessitando, portanto, que nesta 

época haja uma atenção redobrada dos profissionais da saúde que trabalham com essas 

doenças.  

Essas conclusões indicam que não é somente a variação sazonal do clima que 
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influencia os casos de asma e bronquite em Guarapuava, mas sim a amplitude térmica, ou 

seja, a transição de uma estação mais quente (outono) para uma estação mais fria (inverno) 

define um aumento linear nos casos de internamento. 

Outra conclusão é de que existe uma maior concentração de casos no setor Norte 

da cidade, mas nesse trabalho não foi possível instalar um ponto de coleta meteorológico 

naquela região. Isso não significa que a temperatura, umidade ou precipitação não 

influenciem essa distribuição espacial, mas que nesse nível de detalhamento, não foi 

possível comprovar tal hipótese, o que define a necessidade de uma metodologia mais 

detalhada e precisa na coleta dos dados meteorológicos para esse tipo de estudo. 
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ÍNDICE DE CONFORTO PET E A RELAÇÃO COM A MORTALIDADE POR 
DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM IDOSOS NO MUNICÍPIO DE SOROCABA 

– SP ENTRE 2002 E 2014 
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RESUMO 
Atmosfera é parte do ambiente no qual o organismo humano está mergulhado, numa interação 
complexa. O objetivo desse artigo é compreender qual a relação entre o ambiente atmosférico 
e a mortalidade por doenças cardiovasculares em pessoas acima de 60 anos, no município 
de Sorocaba entre os anos de 2002 e 2014. Para se traçar essa relação optou-se pelo uso do 
índice de conforto PET que consiste em um valor resultante da combinação de temperatura 
do ar, umidade relativa do ar e velocidade do vento, sendo que os valores resultantes do 
índice são classificados em faixas que variam do desconforto ao frio, ao confortável indo ao 
desconforto para o calor. A relação entre os dias doentes e as faixas indicadas pelo índice 
PET foi feita pelo cálculo de frequência e pela regressão logística.  Os resultados encontrados 
apontam menor capacidade protetiva para as faixas que indicavam desconforto para o frio, já 
as faixas que indicavam desconforto para o calor se apresentaram como mais protetivas. 
 
Palavras-chave: Clima e saúde; Bioclimatologia; Conforto térmico. 
 
ABSTRACT 
The atmosphere is part of the environment, but what a human body is is a complex interaction. 
The articulation lens must be understood as a relationship between an atmospheric 
atmosphere and mortality from cardiovascular diseases in about 60 years, but the municipality 
of Sorocaba between the years 2002 and 2014. To make this relationship possible, we can 
use it. PET comfort consisting of a combination value of air temperature, which is calculated 
in relation to the wind speed, and the index values are classified in ranges ranging from 
discomfort to cold, and continue to indicate discomfort for. The relationship between the two 
days and the indications indicated by the PET index occurred at the expense of calculating 
frequency and logistic regression. The results found, however, have less protective capacity 
than those that indicate discomfort due to cold and those that indicate discomfort due to heat 
are presented as more protective. 
 
Keywords: Climate and Health; Bioclimatology; Thermal comfort. 
 

 

 

 
1 Geógrafo, Mestre em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade 

Federal de São Carlos - campus Sorocaba. paulolopes.geo@gmail.com  
2 Geógrafa, Professora Associada do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal de 
São Carlos - campus Sorocaba. enunes@ufscar.br  

http://www.xivsbcg.com/
mailto:paulolopes.geo@gmail.com
mailto:enunes@ufscar.br


www.xivsbcg.com ISSN: 2764 - 1805 

2339 

 

 

1. Introdução 

Atmosfera é parte do ambiente no qual o organismo humano está mergulhado, numa 

interação complexa e, em permanente estado de confrontação para manter do balanço das 

suas funções vitais, ou seja, a produção e perda de calor em equilíbrio. As reações do 

organismo podem ser compreendidas como uma resposta às mudanças do estado químico e 

físico da atmosfera (JENDRITZKY 1993, 1995). Desse modo, os estudos que buscam a 

compreensão dos efeitos da variação dos elementos atmosféricos vêm sendo desenvolvidas 

nos diversos países do mundo.  

Além da qualidade do ar, a avaliação do ambiente térmico, principalmente nas áreas 

urbanas, deve ser considerada, pois condições estressantes pode levar a sobrecarga no 

sistema termorregulador e ao comprometimento da saúde das pessoas, podendo, até mesmo, 

levá-las à morte. 

No Brasil, a primeira causa de mortes são as doenças do aparelho circulatório, sendo 

responsáveis por mais de 300 mil óbitos anuais, o que representa aproximadamente 30% do 

total de óbitos do país (DATASUS 2016a). No município de Sorocaba as doenças do aparelho 

circulatório são responsáveis por 24% do total de mortes e estão em primeiro lugar nas 

ocorrências das mortes, e desses óbitos cerca de 76% ocorrem na faixa etária acima de 60 

anos (DATASUS 2016b).  

Segundo a OMS o acidente vascular cerebral e as doenças isquêmicas do coração 

foram as principais causas de mortes, por problemas ambientais, no mundo, em 2012. Entre 

os problemas ambientais relacionados à causa das mortes estão: a poluição do ar externo e 

interno, o consumo de água imprópria e falta de saneamento, a exposição à radiação, 

mudanças climáticas, entre outros. O estudo aponta, ainda, que os idosos e a população mais 

pobre são os grupos mais vulneráveis (WHO, 2016). A etiologia das doenças circulatórias é 

múltipla e complexa. Está relacionada ao estilo de vida moderna, e por isso, fatores como o 

aumento da urbanização, tabagismo, dieta rica em carboidratos refinados e gorduras e 

sedentarismo estão relacionados às causas do aumento da morbidade e mortalidade (LUIZ et 

al. 2015). 

 A produção e a distribuição das doenças e eventos relacionados à saúde são 

fenômenos dinâmicos e complexos e as suas causas nem sempre são reveladas pelas 

condições de renda ou comportamentais. Assim, situações de risco e vulnerabilidade tanto 
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podem relacionar-se a fatores de ordem socioeconômica como com fatores de ordem 

ambiental de forma integrada (BARATA 2012; BARCELOS 2002).  

Dessa forma, devido à multiplicidade dos fatores intervenientes ou de confusão, torna 

o estabelecimento causal entre o ambiente atmosférico com o desencadeamento dos agravos 

por doenças crônicas uma tarefa complexa. Assim sendo, o objetivo principal desse artigo é 

relacionar o índice de conforto Physiological Equivalent Temperature, denominado como PET 

e a mortalidade por doenças cardiovasculares em idosos no município de Sorocaba – SP 

entre os anos de 2002 e 2014. Sabendo o a influência do ambiente atmosférico é mais um 

dos componentes da complexa relação entre o organismo e o ambiente que o cerca. 

 

2. Metodologia 

Para o desenvolvimento desse trabalho foram necessárias as seguintes etapas 

metodológicas: a) Revisão Bibliográfica b) Levantamento, organização e tratamento dos 

dados dos óbitos c) Cálculo do Índice de Conforto e, d) Relação dos dados de óbitos e do 

índice de conforto de análise. 

A primeira etapa do trabalho se deu a partir da leitura de trabalhos que abordassem 

a temática, servido assim como aporte teórico para leitura e interpretação das informações 

obtidas e apresentadas no presente trabalho. 

Após isso ocorreu a coleta e organização dos dados. Primeiro os dados referentes 

aos elementos climáticos, como temperatura do ar, umidade relativa do ar e velocidade dos 

ventos, sendo os dois primeiros obtidos juntos a estação do Instituto Nacional de Meteorologia 

– INMET, enquanto a velocidade do vento foi obtida na Estação da Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo – CETESB. Esses dados foram organizados em uma planilha no 

Microsoft Excel, versão 2010. 

Já os dados referentes aos óbitos foram obtidos no DATASUS. Das informações 

disponíveis na planilha foram conservadas as informações referentes ao município de moradia 

(município de Sorocaba), idade (60 ou mais) e causa-base (letra I do Código Internacional de 

Doenças – CID 10). 

Ao se analisar a quantidade de óbitos, observou-se que não ocorria um padrão, ou 

seja, enquanto várias dias não ocorriam nenhum óbito, outros dias ocorriam um número 

significativo de óbitos (5 ou mais óbitos), desse modo, baseado em SILVA (2010), optou-se 
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por transformar as variáveis quantitativas, ou seja, o número absoluto de mortes, em variáveis 

qualitativas, classificando os dias em dias doentes e dias normais. Essa opção não se deu 

somente pela tentativa de facilitar a apreensão do fenômeno, mas sim para averiguar com 

maior clareza os padrões dos óbitos, compreendo assim o que seria o excesso. Ao se 

compreender o excesso de óbitos diários foi possível inferir se há e qual é a relação com o 

ambiente atmosférico. 

Com os dados organizados em uma planilha classificou-se primeiro como dias 

normais aqueles que não tiveram nenhum registro de morte. Os dias que tiveram registrado 

uma morte ou mais, foram agrupados novamente em uma outra planilha, buscando entender, 

como já dito, o excesso.   

Esses dados então foram subdivididos em dois grandes grupos a partir do valor 

central, a mediana. A mediana nesse caso representa 2 mortes por dia, logo, os dias que 

apresentaram até dois óbitos foram denominados como dias normais, já os dias que 

apresentaram 3 ou mais óbitos foram denominados como dias doentes. Essas duas 

categorias (dias normais e dias doente) foram relacionados com os índices de conforto PET.  

Depois de feita essa organização dos dados, se fez o cálculo do índice de conforto 

PET- Phisilogical Equivalent Temperature. Esse índice esse desenvolvido por JENDRITZKY 

em 1981, baseado e adaptado para situações em ambientes externos. Segundo HÖPPE 

(1999) o índice PET de um ambiente (interno ou externo) é dado a partir da combinação da 

temperatura do ar de um ambiente, com vento ou sem, em quem o balanço de calor do corpo 

humano é mantido.  

Nesse trabalho se considerou o índice para uma pessoa com 60 anos de idade, com 

metabolismo de trabalho de 80W, o que representa uma pessoa sentada e sem esforço físico 

e com isolamento térmico de 0,6 clo, ou seja, uma pessoa com sapato, meia fina, calça leve 

e camisa de manga comprida de tecido leve. Para esse cálculo utilizou-se o software Rayman, 

versão 2.0, disponível gratuitamente.  

O software gera o valor do índice de conforto a partir da temperatura do ar (°C) – 

nesse caso utilizou-se temperatura máxima do dia; a umidade relativa do ar (%) e velocidade 

média do vento (m/s). Além dos valores já descritos, fornece-se também o fuso horário, a 

latitude, a longitude e altitude média da localidade, que nesse caso foi do município de 

Sorocaba – SP. Com esses dados organizados em planilha, se obteve o valor do PET. O valor 
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fornecido não deve ser confundido com a temperatura do ar, pois não o é. O valor gerado é o 

resultado da combinação dos elementos climáticos descritos anteriormente, no qual o índice 

de conforto do PET representa a sensação térmica média dos indivíduos. Para as faixas de 

conforto utilizou-se dos valores propostos por MONTEIRO (2008) para a cidade de São Paulo, 

localidade mais próxima do ponto de vista climático. Na qual resultou na seguinte 

classificação:  

 

Tabela 01 - Índice de conforto PET para a cidade de São Paulo, utilizada como parâmetro para cidade 
de Sorocaba – SP 

PET Sensação Térmica Estresse Fisiológico 

< 4°C Muito Frio Forte estresse para frio 
<12°C Frio Moderado estresse para o frio 
<18°C Pouco Frio Leve estresse para o frio 
18°C – 26°C Confortável Sem estresse térmico 
>26°C Pouco Calor Leve estresse de calor 
>31°C Calor Moderado estresse de calor 
>43° Muito Calor Forte estresse de calor 

Fonte: Monteiro (2008) 

 

Depois de realizado esse procedimento se realizou a última etapa, traçando a relação 

entre os dias doentes e as faixas de sensação térmica apresentadas pelo índice PET. A 

relação primeiramente foi traçada pelo cálculo de frequência e depois pelo uso da regressão 

logística.  

A regressão logística, segundo HAIR JÚNIOR et al (2012) “é uma forma 

especializada de regressão formulada para prever e explicar uma variável categórica binária 

(dois grupos), e não uma medida  dependente métrica”, ou seja, é uma técnica estática 

utilizada quando a variável dependente, entendida também como variável de saída ou variável  

de resposta possui  natureza dicotomia ou binária , como por exemplo, sim ou não, morte ou 

vida, 0 ou 1 e nesse caso dias doentes e dias normais. 

O resultado dado pela regressão logística permite estimar a probabilidade associada 

à ocorrência de determinado evento dado pelo conjunto das variáveis independentes ou 

preditoras. Esse resultado é diferente da regressão linear, em que a mudança de um elemento 

altera proporcionalmente a variável dependente, na regressão logística alteração de uma 

variável preditora pode aumentar ou diminuir a possibilidade de determinado fato acontecer 

ou não. Quando a variável preditora é categórica, como nesse caso, o índice de conforto, o 
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resultado dado pela regressão logística é o odds, entendido como chance.  

Com o cálculo de frequência se calculou somente o efeito imediato, ou seja, a 

influência da faixa apresentada pelo índice PET para ocorrência ou não de dias doentes. Com 

o uso da regressão logística se modelou o efeito dos dias doentes tanto para o efeito imediato, 

como também de efeito de exposição, assim se traçou qual a relação para faixa do índice PET 

após 2 e 5 dias para ocorrência de um dia doente.  

 

3. Resultados  

Os resultados serão apresentados em três partes buscando facilitar o entendimento 

destes. Na primeira parte se apresenta o comportamento do índice de conforto, a segunda 

parte se apresenta a relação entre o índice de conforto e os óbitos por doenças 

cardiovasculares a partir do cálculo da frequência e por fim, a terceira parte apresenta a 

associação entre o índice de conforto e os óbitos a partir da utilização da regressão logística. 

A primeira observação a ser traçada a partir da aplicação do índice de conforto PET 

para Sorocaba é ausência no período Forte estresse para frio, ou seja, nos 13 anos da análise 

não se registrou, a ocorrência dessa faixa de desconforto. O índice de desconforto Estresse 

térmico para o frio ocorreu em um número muito pequeno de dias não chegando a 1%, da 

mesma forma que o tipo Levemente frio, com 7% dos dias. A índice do Conforto ocorreu em 

40% dos dias. O tipo Leve estresse para o calor e Estresse para o calor, ocorreram, 

respectivamente, em 26% e 25% dos dias cada e, por fim, o índice Forte estresse para o calor 

ocorrendo somente 2% dos dias (Figura 01). 

Figura 01 - Distribuição do índice de conforto entre 2002 e 2014 em Sorocaba – SP 

 
Fonte: Rodrigues (2019) 
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O índice PET apresenta oscilações significativas durante os meses do ano, estando 

ligada diretamente a oscilação sazonal dos elementos que compõem o índice de conforto, 

como temperatura do ar e umidade relativa do ar.  

No primeiro trimestre do ano (janeiro, fevereiro e março), o que se pode denominar de 

verão, o Estresse para o calor é predominante, ocorrendo em média, em 52% dos dias. O 

índice Leve estresse para o calor ocorre em 31% dos dias, ou seja, mais de 80% dos dias no 

verão apontaram a ocorrência de desconforto para o calor.  

 No segundo trimestre do ano (abril, maio e junho) denominado como outono, a 

situação de desconforto para o calor diminui muito e os dias confortáveis passam a ocorrer 

na maioria dos dias do período, pois 56% dos dias, segundo o índice PET, se apresentaram 

como confortáveis. No outono, a partir do mês de maio, ocorrem dias com leve desconforto 

para o frio. 

No inverno (julho, agosto e setembro), os dias confortáveis são a maioria ocorrendo 

em 60% dos dias do período. Os dias com leve estresse para o frio ocorrem em 15% dos dias 

da estação. Porém cabe destacar que os dias com leve estresse para o calor ainda ocorrem, 

representando 14% dos dias do período. 

Por fim, entre outubro, novembro e dezembro, na primavera, 30% dos dias foram 

denominados como dias confortáveis, enquanto 38% dos dias com leve estresse para o calor, 

os dias com estresse para o calor ocorreram em 25% dos dias. 5% dos dias apresentaram 

forte estresse para o calor. A figura 02 apresenta o comportamento de cada faixa, na escala 

mensal, durante todo o período de análise.  
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Figura 02 - Distribuição do índice de Conforto indicado pelo PET, por mês em Sorocaba – SP, entre 
2002 e 2014. 

 
Fonte: Rodrigues (2019). 

 

De maneira geral, os meses de janeiro até abril e os meses de novembro e dezembro 

apresentam maior frequência de dias com estresse para o calor; enquanto os meses de maio 

até outubro apresentam a maior parte dos seus dias como confortáveis. Os meses de maio, 

junho, julho e agosto são os meses em que o leve estresse para o frio apresenta valores 

superiores a 10%. 

A figura 03 apresenta a frequência da ocorrência de dias com excesso de mortes (dias 

doentes) e sem excesso (dias normais) separados pelas faixas do índice de conforto PET. 

Observa-se que a maior frequência dos dias doentes ocorre nas faixas 2 – Moderado estresse 

para o frio e leve estresse para o frio, as menores frequências ocorrem nas faixas de leve 

estresse para o calor, moderado estresse de calor e forte estresse de calor.  
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Figura 03 - Frequência dos dias doentes e não doentes com o índice de conforto indicado pelo PET 

 
Fonte: Rodrigues (2019). 

 

Desse modo, vemos que, 42% dos dias que o índice de conforto indicou com 

moderado estresse para frio foram dias doentes. Para os dias com leve estresse para o frio, 

36% desses foram dias doentes. Os dias que se apresentaram sem estresse térmico, ou seja, 

confortáveis, foram classificados como doentes em 33%. Os dias leve estresse para o calor e 

moderado estresse para o calor foram denominados como doentes em 30% cada, por fim, 

temos os dias com forte estresse para o calor, que apresentou somente 26% dos dias como 

doentes. Vale ressaltar mais uma vez, que tanto o tipo 2 – moderado estresse para frio quanto 

o 7 – forte estresse para o calor são situações que ocorrem muito pontualmente ente 2002 e 

2014, não chegando a 3% dos dias. 

Por fim, a terceira parte desse trabalho, apresenta as tabelas 02, 03 e 04 que 

utilizando-se da regressão logística, os modelos criados relacionam o índice de conforto PET. 

Cabe destacar que todas as situações apresentadas nas tabelas ocorreram o efeito protetivo, 

pois todas as chances foram menores do que 1, desse modo, a interpretação se deu a partir 

da qual faixa (ou quais faixas) do índice PET apresentaram  menor poder protetivo, em outras 

palavras quer dizer que, em quais faixas do índice PET as chances  de ocorrência de dias 

doentes são menores para ocorrência de dias normais. 

42 36 33 30 30 26

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2 Moderado
estresse de

frio

3 Leve
estresse para

o frio

4 Sem
estresse
térmico

5 Leve
estresse de

calor

6 Moderado
estresse de

calor

7 Forte
estresse de

calor

Dia  Normal Dia Doente

http://www.xivsbcg.com/


www.xivsbcg.com ISSN: 2764 - 1805 

2347 

 

 

Para o efeito imediato mostrado na tabela 02, com exceção do faixa 2 – moderado 

estresse para o frio, que possui uma pequena significância (0,56), todas as outras faixas 

apresentam alta significância estatística (0,00). A chance de não haver um dia doente com a 

faixa 2 – estresse para o frio é de 29%, ou seja, a faixa 2 apresenta uma baixa capacidade 

protetiva.  De maneira análoga ao que aconteceu com a frequência vemos a diminuição da 

chance de ocorrer um dia doente, ou seja, o poder protetivo aumenta conforme há elevações 

das faixas mais frias para as faixas de classificação para o desconforto em relação ao calor. 

Na faixa 3 – leve estresse para o frio o efeito protetivo de 44%, ou seja, o modelo infere que 

há 44% de chances de não haver um dia doente com leve estresse para o frio.  

A faixa 4, que indica conforto térmico, as chances de não ocorrer um dia doente sobem 

para 52%. As faixas 5 - leve estresse para o calor, 6 - estresse para o calor e 7 - forte estresse 

para o calor apresentam, respectivamente, 57%, 58% e 65% efeito protetivo, ou seja, chances 

de não haver dias doentes com a indicação dessas faixas é muito maior.  

Tabela 02 - Resultado do modelo ajustado para o efeito imediato das faixas de conforto na incidência 
de dias doentes em Sorocaba (2002 – 2014). 

 
ODDs 

(chance) 
Capacidade 

Protetiva 
Sig. 

2 - Moderado estresse para o frio 0,71 29% 0,56 

3 - Leve estresse para o frio 0,56 44% 0,00 

4 – Sem estresse térmico 0,48 52% 0,00 

5 - Leve estresse para o calor 0,43 57% 0,00 

6 – Moderado estresse para o calor 0,42 58% 0,00 

7 - Forte estresse para o calor 0 35 65% 0,00 

Fonte: Rodrigues (2019) 

 

Para o efeito de dois dias, visualizamos na tabela 03, novamente a faixa 2 -moderado 

estresse para o frio, não possui significância (1,000) todas as outras faixas apresentam alta 

significância estatística (0,00). Tanto que na faixa 2, a chance de ocorrência (ou não) de 

ocorrer um dia doente é de 100%, ou seja, pode ocorrer ou não, isso ocorre com já dito, pelos 

baixos números de dados que estão classificados nessa condição, o que impede de tentar 

inferir qualquer situação acerca dessa faixa e sua relação com os dias doentes para o efeito 

de 2 dias. 
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Tabela 03 - Resultado do modelo ajustado para o efeito de 2 dias das faixas de conforto na incidência 
de dias doentes em Sorocaba (2002 – 2014). 

 ODDs 
(chance) 

Capacidade 
Protetiva 

Sig. 

2 - Moderado estresse para o frio 1,00 0% 1,00 

3 - Leve estresse para o frio 0,60 40% 0,00 

4 - Sem estresse térmico 0,47 53% 0,00 

5 - Leve estresse para o calor 0,43 57% 0,00 

6 - Moderado estresse para o calor 0,43 57% 0,00 

7 - Forte estresse para o calor 0,24 76% 0,00 

Fonte: Rodrigues (2019) 
 

De maneira análoga ao que aconteceu com os valores de efeito imediato, com a 

elevação das faixas, indo das que indicam desconforto para o frio, passando pela faixa de 

conforto térmico para as de estresse térmico relacionado ao calor, se vê o aumento do efeito 

protetivo e assim a diminuição das chances de ocorrência de um dia doente.  Assim, na faixa 

3 – leve estresse para o frio às chances de não ocorrer um dia doente são de 40%, nas faixas 

4 – sem estresse térmico e 5 – leve estresse para o calor os valores para o efeito de 2 dias 

são os mesmos para os de efeito imediato, sendo respectivamente 53% e 57% de chances 

de não ocorrer um dia doente. Na faixa 6 – moderado estresse para o calor as chances de 

não ocorrer dias doentes tanto para o efeito imediato quanto para o efeito de 2 dias são 

praticamente iguais, caindo somente 1%, passando de 58% para 57% a chance de não haver 

um dia doente com essa faixa de conforto.  A faixa 7 – forte estresse para o calor, no efeito 

de 2 dias, continua sendo a mais protetiva, passando agora para 76% a chance de não haver 

um dia doente.  

Da mesma forma que ocorre com o efeito imediato e de dois dias, para o efeito de 5 

dias, a tabela 04 infere que com a diminuição do frio e aumento do calor as chances de dias 

doentes diminuem.  

Na faixa 2 – moderado estresse para o frio o efeito protetivo é de somente 29%, ou 

seja, 29% de chances de não ocorrer um dia doente quando se houver estresse para frio. Na 

faixa 3 – leve estresse para o frio o efeito protetivo aumenta, chegando a 43% de chances de 

não ocorrer um dia doente. Para os dias indicados como confortáveis as chances de não 

ocorrer um dia doente chegam a 52%. As faixas 5, 6 e 7, que indicam desconforto para o calor 

apresentam efeito protetivo de 56%, 60% e 73%, respectivamente, assim, essas faixas 
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indicam menores chances de ocorrência de um dia doente.  

Tabela 04 - Resultado do modelo ajustado para o efeito de 5 dias das faixas de conforto na incidência 
de dias doentes em Sorocaba (2002 – 2014). 

 ODDs 
(chance) 

Capacidade 
Protetiva 

Sig 

2 - Moderado estresse para o frio 0,71 29% 0,56 

3 - Leve estresse para o frio 0,57 43% 0,00 

4 - Sem estresse térmico 0,48 52% 0,00 

5 - Leve estresse para o calor 0,44 56% 0,00 

6 - Moderado estresse para o calor 0,40 60% 0,00 

7 - Forte estresse para o calor 0,27 73% 0,00 

Fonte: Rodrigues (2019) 

 
Desse modo, a partir da metodologia utilizada, os resultados obtidos indicam que o 

desconforto para o frio são menos protetivos do que os dias confortáveis e os dias com 

desconforto para o calor.  

Uma das explicações para isso pode estar relacionada à morfologia do indivíduo, pois 

se sabe que o metabolismo dos idosos tende a ser mais lento e consequentemente a 

produção de calor é menos intensa, o que faz com que esse grupo populacional prefira, ou 

melhor, sinta-se mais confortável temperaturas um pouco mais elevadas (HAZIN, 2012). Outra 

explicação para isso deve estar relacionada a melhor adaptação dos indivíduos perante a 

condições climáticas e temporais que indiquem situação de estresse térmico para o calor. 

Para as faixas que indicam estresse para o frio, os resultados apresentam como menos 

protetivos, o que foi observado também por VASCONCELOS (2013) e KHAN et al (2014), isso 

tanto para o efeito imediato, quanto para o efeito de 2 e 5 dias. 

Porém os resultados desse trabalho difere, parcialmente , daqueles encontrados por 

GONÇALVES (2007), SILVA (2010), IKEFUTI (2016), pois os autores encontraram maior 

relação com a mortalidade em situações de extremos térmicos de frio e calor. Já nesse 

trabalho os resultados obtidos, tanto pelos modelos de regressão logística, quanto pelo 

cálculo de frequência, indicam maior ocorrência de mortes em situações de estresse térmico 

para o frio, já as situações de estresse térmico para o calor presentaram ação protetiva. 
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Deste modo, pode-se inferir que a relação entre variáveis climáticas e óbitos por 

doenças cardiovasculares, em Sorocaba, apresentada pelo índice de conforto PET pode ser 

potencializada por condições extremas ligadas ao estresse térmico para o frio. 

 

4. Considerações finais 

O presente trabalho buscou relacionar os efeitos das variáveis climáticas, a partir da 

elaboração de índice de conforto PET e sua influência na mortalidade de idosos por doenças 

do sistema cardiovascular na escala local. 

A utilização do índice de conforto PET permitiu relacionar o impacto do meio 

atmosférico tem sobre o organismo humano, principalmente a situação de bem-estar, ou seja, 

de conforto térmico. O índice de conforto térmico é baseado a partir da combinação dos 

elementos atmosféricos como temperatura, umidade, velocidade do vento, ou seja, não é a 

influência de apenas um elemento que condiciona à percepção do indivíduo a situação de 

conforto ou desconforto térmico, mas sim a combinação desses elementos, ou seja, ao se 

utilizar o índice de conforto PET se pensou em representar, de maneira sintética, a totalidade 

e complexidade que atmosfera apresenta e sua interconexão com a saúde humana.  

O índice de conforto PET apresentou, a partir do uso do cálculo de frequência, menor 

relação dos dias doentes com faixas de desconforto ao calor, ocorrendo o inverso também, 

em que faixas que indicavam o conforto e o estresse para o frio, apresentaram maior 

concentração de dias doentes. 

Com o uso dos modelos de regressão logística os resultados apresentados 

corroboram o que foi apontado na estatística descritiva. Os modelos de efeito imediato, para 

efeito de 2 e de 5 dias indicaram menor capacidade protetiva para faz faixas de conforto e de 

desconforto para o frio, sendo que mais uma vez, as faixas que indicavam o desconforto para 

situações de calor apresentaram-se mais protetivas.  

A partir desse exposto pode se inferir que a relação entre variáveis climáticas e óbitos 

por doenças cardiovasculares em Sorocaba, apresentado pelo índice de conforto PET, pode 

ser potencializada por condições ligadas ao frio. 
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O presente trabalho apresentou, porém a faceta mais aguda de relação entre o tempo 

e sua relação como o impacto na saúde humana, que é a morte. Sem dúvida o registro do 

óbito é o ponto mais grave dos impactos sentidos sobre a saúde, porém não é o único, 

internações ou outros eventos como as crises hipertensivas, por exemplo, devem ser melhor 

investigadas.  

Este estudo reforça a necessidade de se empreender um esforço para compreender 

o impacto do ambiente atmosférico sobre as condições de saúde e bem estar das pessoas, 

de forma ampla e integrada, considerando a complexidade. Como se refere AUCILIEMS (1997 

p.167) atribuir à morbidade e à mortalidade a um parâmetro específico pode ser errôneo e o 

fenômeno necessita ser tratado como parte da interação do complexo biológico-ambiente. 
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RESUMO: O objetivo desse trabalho foi avaliar a aplicação de diferentes índices de conforto 
térmico para a cidade de Guarapuava-PR, buscando a identificação de local e período com 
maior conforto. Foram estimados o Índice de Temperatura e Umidade (ITU), o Índice de 
Desconforto Térmico (IDT) e o Índice de Temperatura Efetiva com Vento (TEv) em dois campi 
universitários da UNICENTRO durante seis dias do verão de 2019. Os dados foram obtidos 
por meio de equipamentos da marca Hobo em diferentes horários e dias. Os resultados 
estimados do ITU mostraram o predomínio das manhãs e noites como “confortáveis” e as 
tardes como “extremamente desconfortáveis” (20%) e em “levemente desconfortáveis” (5%), 
semelhantes aos resultados do IDT. Já o TEv indicou desconforto térmico em praticamente 
todos os horários analisados, com atenção ao fato de que o Campus Cedeteg teve um índice 
de desconforto maior, principalmente no período da tarde. Concluiu-se que no câmpus 
Cedeteg predominaram dias com tendência confortável utilizando o ITU e o IDT, mas, tanto 
no campus Cedeteg quanto no Santa Cruz, o TEv indicou desconforto. 

Palavras-chave: Conforto térmico; Índices de conforto; Ambiente urbano. 

 
ABSTRACT: The objective was to evaluate the application of different indexes of thermal 
comfort for the city of Guarapuava-PR, seeking to identify the place and period with greater 
comfort. The Temperature and Humidity Index (THI), the Thermal Discomfort Index (TDI) and 
the Effective Wind Temperature Index (EWTI) were estimated on two UNICENTRO university 
camping during six days in the summer of 2019. Data were obtained by using Hobo equipment 
at different times and days. The estimated results of the THI showed the predominance of 
mornings and nights as "comfortable" and the afternoons (20%) as "extremely uncomfortable" 
and 5% in "slightly uncomfortable", similar to the results of the TDI. EWTI, on the other hand, 
indicated thermal discomfort in practically all the analyzed hours, with attention to the fact that 
the Cedeteg Campus had a higher discomfort index, mainly in the afternoon. It was concluded 
that on the Cedeteg campus days with comfortable tendency using the THI and TDI 
predominated, but, both on the Cedeteg and Santa Cruz campus, the EWTI indicated 
discomfort. 

Keywords: Thermal comfort; Comfort indexes; Urban environment. 
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1. Introdução 

Vários estudos vêm ganhando ênfase recentemente com relação ao conforto 

humano ou térmico. Essas pesquisas mostram as condições ideais para o bem-estar do ser 

humano em geral. Esse bem-estar favorece o dia a dia, deixando as pessoas mais aptas às 

tarefas profissionais e de lazer. 

Conforto térmico, segundo Gomes e Amorim (2003, p. 96), “implica necessariamente 

na definição de índices em que o ser humano sinta confortabilidade em decorrência de 

condições térmicas agradáveis ao corpo”. Com base nisso, para que haja um conforto, as 

condições térmicas devem estar agradáveis para o ser humano, longe dos extremos. 

Santos, Amorim e Cavalcante (2011), destacam que a preocupação do ser humano 

com conforto está relacionada diretamente a evolução da humanidade, ou seja, quanto mais 

as pessoas evoluem, mais tornam-se exigentes quanto ao seu bem-estar. Os autores 

lembram que o conforto térmico é um sistema que envolve o clima de um espaço com taxa 

de urbanidade. Porém, essa relação entre clima e sociedade vai muito além disso, tendo em 

muitos casos uma relação vital, podendo um transformar o espaço do outro. 

Castro, Oliveira e Costa (2012), relacionam o conforto térmico humano a três 

aspectos, que estão interrelacionados: a produção de calor metabólico, parâmetros 

ambientais básicos e tipo de vestuário do indivíduo. A partir da forma como pode ser utilizado 

cada um desses aspectos, o ser humano terá ou não um maior bem-estar. 

Alguns fatores, de ordem natural, humano ou artificial, vão influenciar diretamente o 

comportamento humano no planeta Terra de forma geral. Levando em consideração os 

centros urbanos, Gomes e Amorim (2003) afirmam que a vegetação é um importante 

regulador e controlador da temperatura urbana, pois acaba absorvendo com maior facilidade 

a radiação solar que é utilizada em seus processos biológicos: fotossíntese e transpiração. 

Percebe-se então, uma certa similaridade nas definições e metodologias para se 

descobrir os níveis ideais de conforto térmico humano em vários ambientes, mas 

principalmente nas cidades. Apesar da temperatura do ar ser o principal elemento nesse 

processo, a umidade e o vento também são importantes. 
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Diante disso, a presente pesquisa buscou identificar quais as categorias de conforto 

existentes na cidade de Guarapuava – PR. Para tanto, utilizou monitoramento de campo em 

duas localidades. Ambas em ambiente universitário (campi da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste – UNICENTRO). Durante esses monitoramentos foi possível estimar o Índice 

de Temperatura e Umidade (ITU), o Índice de Desconforto Térmico (IDT) e o Índice de 

Temperatura Efetiva com Vento (TEv). 

 

2. Metodologia 

2.1 Área de estudo 

O município de Guarapuava localiza-se entre as coordenadas geográficas 

25º23'43''S e 51º27'29''O (Figura 01) a uma altitude média de 1.098m (IBGE, 2010), com 

extensão territorial de 3.163,441 Km² e população estimada de 181.504 habitantes (IBGE, 

2019) e se encontra inserida na região centro sul do estado do Paraná (FRAGA et al., 2015).  

Figura 01 - Localização de Guarapuava no estado do Paraná 

 
O clima do município, de acordo com a classificação de Köppen, é do tipo Cfb (clima 

temperado), sem estação seca definida, com temperatura média anual de 17°C e pluviosidade 

total anual de 1.961mm. No inverno apresenta temperaturas negativas, podendo ocorrer 

geadas com frequência e até mesmo, eventualmente, ocorre neve. Já no verão as 

temperaturas médias são amenizadas pela influência da altitude, principalmente (THOMAZ e 

VESTENA, 2003). 
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Foram selecionados dois pontos para obtenção dos dados, sendo um deles no 

Câmpus Cedeteg da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), localizado no 

limite entre dois bairros periféricos. Esse Campus atualmente conta com aproximadamente 

300 professores, 80 agentes universitários, 2.300 estudantes de graduação e 750 estudantes 

de pós-graduação, além de 97 edificações, distribuídas em cerca de 10 hectares. Nesse 

espaço existe uma boa arborização e várias áreas ainda sem construção. 

O outro ponto de coleta foi instalado em frente ao edifício principal do Campus Santa 

Cruz da Unicentro, localizado em um bairro central da cidade. Esse campus conta com 

aproximadamente 11 cursos de graduação e 1500 estudantes, além de 3 cursos de pós-

graduação com quase 200 estudantes. Possui também, um corpo docente e administrativo 

totalizando mais de 400 servidores. A área onde o campus está edificado soma em torno de 

2000m2 e está densamente construída, com pouco espaço de circulação de ar e quase 

nenhum solo exposto. 

Os dois locais têm estruturas parecidas no tocante ao tipo de uso. Somente duas 

características os diferem. A primeira delas é o fato de que o campus Santa Cruz se localiza 

na região mais central da cidade e a segunda é que o Campus Cedeteg possui áreas mais 

abertas e arborizadas. 

2.2 Instrumentos utilizados 

A instrumentação contou com a utilização de um registrador de dados de 

temperatura/umidade relativa (Figura 02) e da estação meteorológica da UNICENTRO, em 

Guarapuava-PR, localizada na latitude 25˚23’02” S, longitude 51˚ 29’43” O, a 1026 metros de 

altitude, no campus CEDETEG, a qual foi utilizada para validação dos dados coletados. Os 

dados foram acessados de 15 em 15 minutos no site do Simepar (Sistema Meteorológico do 

Paraná). Da mesma forma, o registrador de dados de temperatura e umidade do ar, sensor 

HOBO Pro v2 U23-001 com acoplador USB BASE U-4, também foi configurado para coletar 

dados a cada 15 minutos. Esse sensor tem a precisão 0,2 ºC para temperatura e 2,5% para 

umidade relativa do ar. 

Esse equipamento foi utilizado para as coletas realizadas somente no campus 

Cedeteg durante os dias 26, 27 28 e 29/11/2019. 

http://www.xivsbcg.com/


www.xivsbcg.com ISSN: 2764 - 1805 

2357 

 

 

Figura 02 - Fotografias do abrigo meteorológico instalado a 1,5m do solo com o sensor de 

temperatura e umidade e a USB BASE U-4, utilizada para acessar os dados pelo notebook ou 

desktop. 

 
Fonte: acervo pessoal de Ezequias R. dos Santos 

Outro equipamento utilizado foi a Estação Meteorológica Básica (EMB-H21-300), que 

armazena os dados em sua memória local (Figura 03), onde os dados podem ser coletados 

utilizando um cabo USB e um Notebook. Com o software Hoboware, é possível configurar a 

estação, baixar e visualizar os dados e se necessário exportar os dados em formato .csv para 

abrir no software Microsof Excel. Foram utilizadas duas estações da mesma marca e modelo. 

Uma delas foi colocada no campus Cedeteg e outra no Campus Santa Cruz da Unicentro, 

objetivando fazer a comparação entre os dois locais. Além disso, essa estação também 

monitora a direção e velocidade do vento, o que propicia mais uma informação importante em 

estudos de conforto térmico. Os dados foram coletados das 10h00min as 17h00min nos dias 

12 e 18/12/2019 a cada 15 minutos. 
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Figura 03 - Foto da Estação Meteorológica H21-300 da marca Hobo. 

 
Fonte: acervo pessoal de Ezequias R. dos Santos 

2.3 Validação dos dados do Sensor de Umidade e Temperatura HOBO Pro U23 

Durante a pesquisa utilizou-se duas técnicas distintas para a coleta dos dados de 

temperatura e umidade. A estação meteorológica oficial ligada a rede estadual do Instituto 

Agronômico do Paraná (IAPAR) e Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR) e dados do 

sensor HOBO U23. Entretanto, para facilitar a obtenção e tratamento dos dados, decidiu-se 

pelo uso dos dados primários. Para tanto, foi validado os dados do sensor Hobo com os 

registros obtidos da estação oficial (IAPAR e SIMEPAR), Gráficos 01 e 02. 

Gráfico 01 - Correlação (validação) entre a estação oficial e o sensor Hobo para Temperatura. 
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Deste modo, depois de 60 coletas (15 em 15min) o resultado foi R²=0,8014 

(r=0,89521) para a temperatura (Gráfico 01) e R²=0,8643(r=0,92965) para a umidade do ar 

(Gráfico 02). Esses resultados indicam um coeficiente de determinação próximo de 90% com 

nível de significância menor que 5%, ou seja, os dados são semelhantes e válidos. 

Gráfico 02 - Correlação (validação) entre a estação oficial e o sensor Hobo para Umidade. 

 

 

2.4 Técnicas para análise e comparação dos dados coletados 

Segundo Bogo et al. (1994, p. 11) os índices de conforto térmico têm a finalidade de 

quantificar o comportamento humano ante o ambiente térmico. De acordo com o modelo 

teórico em estudo são definidos índices que expressam esta relação de causa e efeito, o quais 

são validados com valores numéricos representativos do fenômeno. 

Nesse trabalho foram utilizados 3 (três) diferentes índices. O primeiro deles foi o 

Índice de Temperatura e Umidade (ITU) - Equação 1 - (NÓBREGA e LEMOS, 2011). 

𝐼𝑇𝑈 = 0,8 ∗ 𝑇𝑎 + (
𝑈𝑅∗𝑇𝑎

500
)  (Equação 1) 

onde 𝑇𝑎 é a temperatura do ar (°C) e 𝑈𝑅 é a umidade relativa do ar (%). 

De acordo com Barbirato et al. (2007) esse índice de temperatura e umidade relativa 

do ar é o mais eficiente para ambientes abertos, por conta de sua funcionalidade em poder 

avaliar a extensão do stress em ambiente urbano. 

A partir desta equação 1 e da tabela 01 foi possível comparar os níveis de conforto 

do ITU. 
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Tabela 01 – Classes de conforto da temperatura do ITU 

NÍVEIS DE CONFORTO ITU 

Confortável 21 < ITU < 24 
Levemente desconfortável 24 < ITU < 26 

Extremamente desconfortável ITU > 26 

Fonte: Adaptado de Nóbrega e Lemos (2011) 

 

Outro índice utilizado foi o Índice de Desconforto Térmico (IDT) que é calculado 

conforme a Equação 2 (FREITAS et al, 2013): 

𝐼𝐷𝑇 = 𝑇𝑎 − (0,55 − 0,0055 ∗ 𝑈𝑅) ∗ (𝑇𝑎 − 14,5) (Equação 2) 

onde 𝑇𝑎 é a temperatura do ar (°C) e 𝑈𝑅 é a umidade relativa do ar (%). 

A partir desta equação foi possível avaliar o índice de desconforto térmico/humano 

por meio das classes estabelecidas na tabela 02. 

Tabela 02 - Sensações de desconforto do IDT ou Índice de Thom (1959) 

INTERVALO DO IDT EFEITO 

6,0 a 8,9 Resfriamento elevado 

9,0 a 11,9 Frio 

12,0 a 14,9 Desconforto ao frio 

15,0 a 17,9 Leve desconforto ao frio 

18,0 a 26,9 Zona de conforto 

27,0 a 29,9 Leve desconforto ao calor 

30,0 a 32,9 Desconforto por calo 

= > 33 Aquecimento elevado 

Fonte: Adaptado de Funari (2006) 

 
Mais um índice foi utilizado, trata-se do Índice de Temperatura Efetiva com o Vento 

(TEv), proposto por Missenard em 1937 (NEDEL et. al., 2015). Esse índice é muito utilizado 

principalmente em regiões com ventos periódicos e que muitas vezes influenciam mais a 

sensação de conforto do que a própria mudança de temperatura e umidade. Tal índice é 

calculado a partir da Equação 3. 

𝑇𝐸𝑣 = 37 −
(37−𝑇𝑎)

(0,68−0,0014𝑈𝑅+
1

1,76+1,4
𝑣0,75

)

− 0,29𝑇𝑎 (
1−𝑈𝑅

100
) (Equação 3) 
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em que Tα é a temperatura do ar (ºC), UR é Umidade Relativa do Ar (%) e v é a velocidade 

do evento (m/s). 

Com base nos resultados obtidos na aplicação da Equação 3 foi possível estabelecer 

o nível de conforto/desconforto utilizando as classes da Tabela 03. Essas informações foram 

coletadas nos dias 12 e 18/12/2019 de forma simultânea nos Campi Cedeteg e Santa Cruz 

da Unicentro. 

Tabela 03 - Sensações de desconforto/conforto do TEv 

INTERVALO DO TEv EFEITO 

<13 Muito frio 

13 – 16 Frio 

16 – 19 Frio Moderado 

19 – 22 Ligeiramente frio 

22 – 25 Confortável 

25 – 28 Ligeiramente quente 

28 – 31 Quente moderado 

31 – 34 Quente 

>34 Muito quente 

Fonte: Adaptado de Nedel et. al. (2015) 

 
Os dados foram obtidos em locais de circulação das pessoas em locais livres da 

exposição solar direta e com circulação de ar, em frente ao Departamento de Geografia – 

DEGEO no Cedeteg e em frente ao estacionamento principal do campus Santa Cruz da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste - Unicentro. 

 

3. Resultados e discussão 

Os resultados obtidos a partir do Índice de temperatura e umidade (ITU) 

demonstraram que durante os quatro dias analisados (26, 27, 28 e 29/11/2019) no Campus 

Cedeteg da Unicentro ocorreram boas condições de conforto, ficando no máximo no limite 

superior da zona de conforto (Gráfico 03).  

No período da manhã os dados representaram que todos os resultados dos cálculos 

ficaram entre 21<ITU<24, denominado como confortável. No período da tarde, 75% dos dias 

analisados também estiveram no patamar confortável, 5% levemente desconfortável 

(24<ITU<26) e 20% extremamente desconfortável (>26). No período da noite, na maioria dos 
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dias, esta situação também se repetiu e igualou-se ao período da manhã todos os resultados 

indicando um ambiente confortável. 

Gráfico 03 - Gráfico referente as condições de conforto térmico para as 9h, 15h e 21h (26, 27, 28 e 
29/11/2019) a partir do Índice de Temperatura e Umidade 

 
Organizado pelos autores 

O Índice de Desconforto Térmico (IDT) teve resultados semelhantes, e apesar de 

também considerar na equação apenas os dados de temperatura e umidade, existe uma 

diferença essencial, pois o ITU não classificou a opção extrema de desconforto, como a classe 

“estresse devido ao calor”, por exemplo (Gráfico 04). 

Gráfico 04 - Gráfico referente as condições de conforto térmico para as 9h, 15h e 21h (26, 27, 28 e 
29/11/2019) a partir do Índice de Desconforto Térmico 

 
Organizado pelos autores 

Nesse sentido, os resultados são parecidos, mas com classes diferentes e mais 

detalhadas. Assim como na análise do ITU, o Gráfico 02 demonstra que as manhãs e noites 
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são confortáveis em todos os dias pesquisados. Já nas tardes, apesar da classe confortável 

ser mais representativa, com 75%, o estresse devido ao calor representou 15% e o 

desconforto devido ao calor 10%. 

Dentre os testes analisados (ITU e IDT), percebe-se que os resultados indicam 

situação de conforto semelhante, mas o melhor detalhamento do IDT facilita definir quais os 

níveis de desconforto e os horários em que isso ocorre. Todas as manhãs, tardes e noites 

apresentaram mais de 50% de situações consideradas “confortáveis”, tendo uma média dos 

resultados para as manhãs entre 19,5 para o ITU e 19,7 para o IDT, tardes com 23,6 para o 

ITU e 23,2 para o IDT e por fim as noites com 19,7 para o ITU e 19,7 para o IDT. 

Nesta análise também ficou evidente o baixo número de dias com temperaturas 

desconfortáveis ao calor no horário das 9h e 21h. No entanto 25 % das tardes (15 horas) foi 

observado desconforto devido ao calor, com temperatura máxima de 32ºC e mínima em torno 

de 15ºC. 

Apesar dos dois índices utilizados (ITU e IDT) usarem uma metodologia bem 

parecida, foi possível perceber que o IDT indica com mais eficiência os períodos de possível 

desconforto para os dados coletados no Câmpus Cedeteg nos dias 26, 27, 28 e 29/11/2019. 

Diante disso, a utilização de outro índice, com equipamentos de melhor precisão e 

comparando dois locais distintos dentro da cidade de Guarapuava pode confirmar ou refutar 

qual a situação de conforto encontrada utilizando resultados de índices. 

Nesse sentido, a utilização do TEv juntamente com o ITU e o IDT foi uma tentativa 

de detalhar melhor ainda qual o índice mais efetivo para as características urbanas e 

climáticas de Guarapuava. Portanto, além de comparar esses 3 índices, os dados foram 

coletados simultaneamente em dois locais semelhantes pelas atividades, mas um pouco 

distintos pela localização e estrutura física. Os resultados estão demonstrados nos Gráficos 

05 (a), 05(b), 06(a) e 06(b). 

Para esse ensaio, diferente do anterior, não foram agrupados resultados e os gráficos 

5 e 6 demonstram os cálculos feitos de forma absoluta, ou seja, a cada 15 minutos foram 

coletados dados que resultaram e um valor para cada índice. 
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Ao se comparar os resultados entre os dados coletados no Campus Cedeteg (Gráfico 

5A) e no Campus Santa Cruz (Gráfrico 05B) no dia 12/12/2019, nota-se que o ITU e o IDT 

apresentam panoramas de conforto bem semelhante. O ITU indica um leve desconforto no 

período da tarde (a partir das 12h45min) no campus Cedeteg e a partir das 13h45min no 

Campus Santa Cruz, mas com menos incidência, ou seja, por esse índice o Campus Cedeteg 

apresenta mais horários de desconforto do que o Campus Santa Cruz. Já os resultados do 

IDT indicam zona de conforto para todos os horários, apesar de que no campus Santa Cruz 

esses resultados serem menos expressivos. 

Gráfico 05 - Comparação entre os resultados do cálculo dos índices de conforto térmico no Campus 

Cedeteg (05A) e Campus Santa Cruz (05B) para o dia 12/12/2019 

 

 
Organizado pelos autores 
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Com relação ao TEv, todos os resultados apontam para as classes “ligeiramente 

quente” e “quente moderado”, indicando desconforto por calor nos dois locais, mas no 

Campus Santa Cruz, esses resultados são mais homogêneos e significativos, principalmente 

no período da tarde. 

Os dados monitorados no dia 18/12/2019, seguiram o mesmo procedimento, mas 

convém salientar que nesse dia o tempo estava nublado e apesar de não ter chovido, as 

temperaturas estava em média 2ºC menores, a umidade do ar quase 30% abaixo dos valores 

medidos no dia 12/12/2019 e a velocidade do vento maior, apesar de não ser significativo, 

pois variaram em torno 1 m/s a mais. 

Ao se analisar os Gráficos 06(A) e 06(B) nota-se que os resultados do TEv são 

praticamente os mesmos para os dois locais, indicando que tanto o campus Cedeteg como o 

Santa Cruz estavam na categoria “quente”, ou seja, desconfortáveis, apesar que teve dois 

horários (12h15min e 13h00min) que no Cedeteg esses resultados estiveram no limite da 

classe anterior. Já o ITU e o IDT apresentaram resultados todos dentro da “zona de conforto”, 

mas é interessante ressaltar que no Campus Santa Cruz esteve mais quente do que no 

Cedeteg. 
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Gráfico 06 - Comparação entre os resultados do cálculo dos índices de conforto térmico no Campus 
Cedeteg (05A) e Campus Santa Cruz (05B) no dia 18/12/2019. 

 

 
Organizado pelos autores 

4. Considerações finais 

Nesta pesquisa foram analisadas e comparadas 3 metodologias para análise do 

conforto térmico humano. Os resultados indicaram que o ITU e IDT não apresentaram 

diferenças significativas na forma em que avaliam o conforto térmico, pois embora as 

equações sejam diferentes, os resultados foram parecidos, diferenciação apenas quanto às 

classes interpretativas, pois o IDT é mais detalhado. 

Já a comparação entre 3 índices (ITU, IDT e TEv) demonstrou claramente que o TEv 

é mais refinado e consegue identificar situações de desconforto com maior eficiência, 

principalmente em dias nublados. Os resultados indicaram que no dia 18/12/2019, tanto no 

campus Cedeteg, quanto Santa Cruz, estava confortável seguindo o ITU e IDT, mas 

desconfortável pelo TEv e isso nem está associado a velocidade do vento, mas sim ao baixo 
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teor de umidade (em torno de 50%), o que definiu um tempo abafado, principalmente no 

período da tarde. 

Outro ponto de comparação se refere aos locais de diferentes características 

(Cedeteg e Santa Cruz), pois apesar do Cedeteg se encontrar em área mais arborizada e com 

menor densidade de urbanização, todos os índices indicaram um desconforto (quente) maior 

do que no Santa Cruz, o que pode ser explicado pelo relevo, pois o Santa Cruz se encontra 

numa área mais elevada do que o Cedeteg (fundo de vale), o que permite inferir o efeito 

anabático do vento. 

Embora todas as metodologias apresentadas surtiram efeito enquanto e seus 

resultados indicam algum nível de conforto térmico, seria necessário um tempo maior de 

coleta dos dados para que os resultados sejam mais representativos como nos estudos de 

Fante et al. (2017) e França et al. (2015). Os resultados indicam uma grande complexidade 

para se identificar níveis de conforto para Guarapuava, podendo ser levantada a hipótese de 

suas características climáticas estarem atuando de maneira heterogênea dependendo dos 

tipos de tempo (ritmo). Essa dinâmica está associada ao fato de que a área de estudo possui 

temperaturas de verão amenas, ventos constantes e oriundos do setor sudeste, além da 

morfologia (relevo) ser ondulada. 
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VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL À ARBOVIROSE (DENGUE) NO RIO DE 
JANEIRO: CONSIDERAÇÕES A PARTIR DE COPACABANA E SANTA CRUZ, 

RIO DE JANEIRO- RJ. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho vincula-se a Geografia da Saúde, partindo de uma análise associada 
entre os elementos climáticos: temperatura e precipitação e as condições de vulnerabilidade 
socioambiental para compreensão dos casos de pessoas infectadas pelas arboviroses entre 
os anos 2007 a 2017. Para esta análise, os bairros de Copacabana e Santa Cruz, 
pertencentes ao município do Rio de Janeiro, foram utilizados como recorte espacial. Como 
procedimento metodológico, utilizou-se a correlação de Spearman para avaliar o grau de 
associação entre os dados epidemiológicos e climatológicos, já para a vulnerabilidade 
socioambiental, criou-se um índice normatizado a partir de variáveis socioterritoriais 
selecionadas. Como resultado principal destaca-se: a significativa correlação, em 2008, ano 
epidêmico, para o bairro Copacabana, entre os casos de Dengue e a temperatura do ar; em 
2016, houve uma expressiva correlação entre os casos de Dengue, temperatura do ar e 
pluviosidade para o bairro de Santa Cruz, tais resultados dão pistas sobre a importância do 
ritmo climático no ciclo epidemiológico da doença; em relação à vulnerabilidade 
socioambiental, o indicador demonstrou que o bairro de Santa Cruz apresenta os maiores 
índices de vulnerabilidade e estão alavancados, principalmente, pela educação e 
infraestrutura urbana, já em Copacabana a vulnerabilidade socioambiental se relaciona 
fundamentalmente a distribuição desigual de renda. 

 
Palavras-chave: Arboviroses; Vulnerabilidade; Clima urbano. 
 
ABSTRACT 
 
The present work is linked to the Geography of Health, starting from an associated analysis 
between the climatic elements: temperature and precipitation and the conditions of socio-
environmental vulnerability to understand the cases of people infected by arboviruses between 
the years 2007 to 2017. For this analysis, the neighborhoods of Copacabana and Santa Cruz, 
belonging to the municipality of Rio de Janeiro, were used as a spatial section. As a 
methodological procedure, Spearman's correlation was used to assess the degree of 
association between epidemiological and climatological data, as for socio-environmental 
vulnerability, a standardized index was created from selected socio-territorial variables. As a 
main result, the following stand out: the significant correlation, in 2008, an epidemic year, for 
the Copacabana neighborhood, between Dengue cases and air temperature; in 2016, there 
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was an expressive correlation between the cases of Dengue, air temperature and rainfall for 
the Santa Cruz neighborhood, such results give clues about the importance of the climatic 
rhythm in the epidemiological cycle of the disease; in relation to socio-environmental 
vulnerability, the indicator showed that the Santa Cruz neighborhood has the highest 
vulnerability indexes and are leveraged, mainly, by education and urban infrastructure, 
whereas in Copacabana, socio-environmental vulnerability is fundamentally related to unequal 
income distribution. 
 
Keywords: Arboviroses; Vulnerability; Urban climate. 
 
1. Introdução 

 
O presente trabalho foi concebido à luz da emergência sanitária nacional, uma vez que 

doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti se tornaram latentes hodiernamente. Com 

intenção de contribuir com os diversos estudos que envolvem as arboviroses, o presente 

trabalho propõe-se relacionar os casos de tal doença em bairros distintos 

socioeconomicamente, os quais serão apresentados no decorrer da leitura, à luz dos 

elementos de precipitação e temperatura sob uma perspectiva geográfica.  

Nesse sentido, por meio de estudos recentes, entidades nacionais como a Fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), apontam que a progressão dos mosquitos vetores podem estar 

associada às atividades humanas e aos modos de vida social que contribuem com a 

proliferação do Aedes aegypti, resultado do mau uso do lócus urbano. De forma que o 

processo de produção social do espaço não planejado contribui com a disseminação de 

assentamentos com condições de saneamento precários ou até mesmo inexistentes, 

facilitando a proliferação do vetor. (CARMO, 2015). 

Dessa forma, pelo próprio caráter antropogênico da Geografia, a análise climatológica 

para o estudo dos Geossistemas deve ser relacionada às variáveis socioeconômicas e 

também relacionar a percepção científica dos homens que constituem a sociedade e agem 

sobre as transformações da natureza. As mudanças climáticas atribuídas às formas de 

organização antropocêntrica podem modificar o fluxo de energia e matéria, a desestabilidade 

de energia no Geossistema, promovendo assim, uma readaptação para outros estados de 

equilíbrio. (MONTEIRO, 1978). 

Segundo Lima (2003), tendo em vista que a epidemia é uma decorrência direta da 

população de mosquitos e o pico da mesma ocorre após o intervalo das chuvas de verão, isso 

estaria a indicar um crescimento explosivo dessa população, propiciado pela estagnação das 
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águas. O término do período chuvoso permite, então, o desenvolvimento completo de larvas 

nos criadouros naturais. 

As alterações de elementos meteorológicos, como a temperatura e a precipitação, 

podem modificar a dinâmica de transmissão de doenças no homem, principalmente, as infecto 

contagiosas. Cabe ressaltar, portanto, a existência de estudos que evidenciam a correlação 

entre os modos de variabilidade climática e o aumento da incidência de doenças infecciosas 

em (DINIZ, 2011). 

O presente trabalho propõe-se relacionar os casos de dengue com elementos de 

precipitação e temperatura e, sob uma perspectiva geográfica, analisar o grau de 

vulnerabilidade acerca das condições socioeconômicas nos bairros de Copacabana e Santa 

Cruz, pertencentes a cidade do Rio de Janeiro, dentro do recorte temporal dos anos de 2007 

a 2017.  

Com isso, a escolha dos bairros supramencionados está relacionada às suas 

características socioeconômicas distintas. O primeiro se encontra na Zona Sul da cidade do 

Rio de Janeiro, gozando de toda gama de serviços, como: transporte, saúde, segurança 

pública e lazer. Além de ser um bairro com um dos maiores índices de especulação imobiliária, 

configurando assim uma parte do lócus urbano frequentada por uma classe de alto poder 

aquisitivo (RIBEIRO, 2001; OLIVEIRA; LAGO, 2017).  

Em contrapartida, o bairro de Santa Cruz, se encontra na Zona Oeste da cidade do 

Rio de Janeiro, outra ponta da cidade, mais pauperizada e com menos circulação de dinheiro. 

Uma vez comparando com Copacabana, Santa Cruz não possui, ou possui em escala bem 

menor os serviços supramencionados. Sua localização geográfica, afastada da área central 

da cidade, é potencializada pelo deslocamento limitado deixando a população refém de horas 

em congestionamentos. Além disso, a especulação imobiliária não desempenha um papel 

determinante no lócus urbano, o que torna o valor do solo urbano mais acessível.  

Dessa forma, escolher bairros com características distintas é fundamental para 

entender o nível de vulnerabilidade em relação às arboviroses. Barata (2009), destaca que 

determinação social da doença está intrinsecamente relacionada ao espaço habitado e 

consequentemente as condições de vida, saúde e estrutura social. Destaca ainda que: 
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Compreender as desigualdades sociais, portanto, vai muito além da 
simplificação habitual presente nas dicotomias ‘doenças de pobre’ vs 
‘doenças de rico’ ou ‘doenças sociais’ vs ‘doenças biológicas’. Toda e 
qualquer doença e sua distribuição populacional são produtos da 
organização social, não tendo sentido falar, portanto, em doenças sociais 
e doenças não sociais. As desigualdades sociais em saúde podem 
manifestar-se de maneira diversa no que diz respeito ao processo saúde-
doença em si, bem como ao acesso e utilização de serviços de saúde. As 
desigualdades no estado de saúde estão de modo geral fortemente 
atreladas à organização social e tendem a refletir o grau de iniquidade 
existente em cada sociedade (BARATA, 2009, p.20). 

 
Neste sentido, pode-se compreender que as desigualdades sociais estão associadas, 

por exemplo, a Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado - DRSAI. 

Algumas doenças apresentam interação direta e indireta as características estruturais, como 

o acesso ao serviço de esgotamento sanitário e acesso a água para consumo humano 

adequado. As condições socioambientais no processo saúde-doença são fundamentais para 

compreender a realidade das populações vulnerabilizadas (FUNASA, 2010).     

Observa-se assim, na atualidade, que o termo socioambiental, se tornou insuficiente 

ao falar de meio ambiente somente do ponto de vista da natureza, uma vez entendendo a 

problemática interação sociedade-natureza do presente. Tal premissa, pode ser legitimada 

principalmente em países com estágio de desenvolvimento complexo (Mendonça, 2001). 

Segundo o mesmo autor, o termo “sócio” ressalta a necessidade de relacionar a sociedade 

enquanto sujeito, elemento, parte fundamental dos processos relativos à problemática 

ambiental, possibilitando assim, o emprego da terminologia socioambiental.  

Segundo Veyret (2007), a vulnerabilidade socioambiental reflete o grau de exposição 

a diferentes fatores que podem acarretar efeitos adversos, envolvendo, portanto, uma série 

de aspectos de ordem física, ambiental, técnica, econômica, social, política dentre outras. 

Na dimensão do conceito de vulnerabilidade, Marandola Jr. (2009), discorre de forma 

contundente sobre o tema, o qual não é percebido de forma clara, uma vez comparando-o 

com os conceitos de risco e perigo, mais fácil e imediatamente identificáveis. Segundo o autor, 

a vulnerabilidade se relaciona ao grau de capacidade das pessoas em se proteger e não 

aparece enquanto um fenômeno da dimensão psicológica e existencial, mas de forma 

qualitativa, percebida sob uma perspectiva interna, sendo constituinte do eu e do lugar de 

origem.  
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Neste sentido, a interface entre os elementos sociais e naturais são imprescindíveis 

para compreensão ao grau de vulnerabilidade e riscos da população. Considerando a 

subordinação da natureza e do homem ao capitalismo por meio da produção, incorporando a 

natureza aos processos econômicos e produtivos (LEFF, 2001). 

Portanto, entender que a vulnerabilidade está intrinsecamente relacionada às 

condições socioeconômicas da área de pesquisa é tarefa premente ao estudo de saúde 

pública, no âmbito da Geografia da Saúde. É nessa perspectiva que o presente trabalho se 

debruça, entender como os bairros escolhidos estão inseridos no contexto de maior ou menor 

vulnerabilidade tendo como arcabouço a arbovirose (dengue).  

 

2. Metodologia 

Para realizar as análises propostas, calculou-se o coeficiente de correlação de 

Spearman que é utilizado para medir a força da relação entre duas ou mais variáveis.  A 

correlação de Spearman é um teste não paramétrico, ou seja, significa que não precisa estar 

de acordo com as suposições do teste paramétrico, como os dados sendo normalmente 

distribuídos. Isso permite que se façam inferências a partir de dados que podem não ter 

normalidade. Além disso, o teste não paramétrico é usado para dados que estão no nível 

ordinal ou nominal (MAGALHÃES, 2009).  

Para analisar os dados socioeconômicos das áreas de estudo foram elaborados 

mapas de vulnerabilidade socioambiental à luz dos dados normatizados. Para isso, elaborou-

se um índice de vulnerabilidade socioambiental e os dados foram espacializados, buscando 

revelar as desigualdades entres os bairros situados nas zonas Sul e Oeste do município do 

rio de Janeiro, Copacabana e Santa Cruz, respectivamente (Figura 01). A escolha dos bairros 

se deu por apresentarem números de habitantes, situação social (renda e escolaridade) e de 

recursos habitacionais distintos, possibilitando assim, um ponto de partida a partir de 

parâmetros similares.   
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Figura 01 - Mapa de Localização dos Bairros de Santa Cruz e Copacabana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, (2020). 

 

3. Resultados e discussão 

 

Os resultados obtidos após a tabulação estão expressos na tabela a seguir, 

relacionando os casos da arbovírose estudada (dengue). (Tabela 01).  
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Tabela 01 - Coeficiente de Correlação de Spearman em Copacabana - Dengue  

Dengue – Copacabana 

 
 

Temperatura Precipitação 
Ano                  Coef. (%)               (p) - Valor Coef. (%)              (p) - Valor 
2007                  0,4028                     0,1941  0,3427                    0,2755 
2008                  0,8418                     0,0006  0,0281                    0,9310 
2009                  0,3746                     0,2302  0,1446                    0,6538 
2010                  0,7263                     0,0074  0,4912                    0,1048 
2011                  0,5175                     0,0848  0,0979                    0,7621 
2012                  0,2942                     0,3532 -0,0105                    0,9741 
2013                  0,5324                     0,0747 -0,1261                    0,6962 
2014                  0,7148                     0,009 -0,4813                    0,113 
2015                 -0,3169                     0,3155  0,1338                    0,6784 
2016                  0,6456                     0,0233  0,3719                    0,2338 
2017                  0,7196                     0,0083  0,0880                    0,7856 

  

Fonte: DataSUS INMET, (2019). 
 
 

Detalhando as informações da tabela acima, para o bairro de Copacabana, pode-se 

observar que nos anos de 2008, 2010, 2014, 2016 e 2017 as correlações obtiveram resultados 

significativos, com valor de (p) = ou < a 0,05 destacados em vermelho para os casos de 

dengue. Como exemplo, em 2016 e 2017 a correlação atingiu 64% e 71% de significância, de 

maneira que demonstra a forte correlação entre os dados de temperatura e a proliferação de 

mosquitos e, consequentemente, o aumento de pessoas infectadas. 

Em estudos equiparados de Gonçalves Neto e Rebelo (2004), o resultado foi positivo 

e obtiveram uma correlação positiva do número de casos com a precipitação pluviométrica (p 

= 0,8415), que aumenta consideravelmente a quantidade de criadouros disponíveis para o 

amadurecimento do vetor, gerando condições mais apropriadas para o seu desenvolvimento, 

influenciando a dispersão da doença.   

Para o bairro de Santa Cruz, o coeficiente de correlação sobre dengue e sua 

correlação com os dados de temperatura e precipitação apresentaram resultados 

significativos para os anos de 2016 e 2017, referente a temperatura 2009 e 2017 para os 

dados de precipitação, que será apresentado na tabela abaixo (Tabela 02). 
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Tabela 02 - Coeficiente de Correlação de Spearman em Santa Cruz – Dengue 
 

Dengue – Santa Cruz 
 

 

Temperatura Precipitação 
Ano                  Coef.(%)         (p) - Valor  Coef.(%)             (p) - Valor 
2007                  0,5026                    0,0957  0,2487                    0,4357 
2008                  0,4273                    0,1658 -0,1016                    0,7534 
2009                  0, 4494                   0,1427  0,6783                    0,0153 
2010                 -0,0035                    0,9913 -0,0528                    0,8705 
2011                  0,1075                    0,7394 -0,2108                    0,5108 
2012                 -0,0769                    0,8122 -0,2797                    0,3785 
2013                  0,2448                    0,4432  0,4755                    0,1181 
2014                  0,0549                    0,8655  0,2262                    0,4797 
2015                 -0,4266                    0,1666  0,2708                    0,3945 
2016                  0,5624                    0,0569  0,3152                    0,3182 
2017                  0,725                      0,0076  0,711                      0,0095 

  

Fonte: DataSUS INMET, (2019). 
 
               

A partir dos resultados destacados na tabela acima pode-se afirmar estatisticamente 

que a relação entre temperatura e precipitação são significativas sob o ponto de vista das 

análises de correção de uma variável sobre as outras.  

Para analisar os dados socioeconômicos das áreas de estudo foram elaborados 

mapeamentos da vulnerabilidade socioambiental à luz dos dados normatizados. Para realizar 

a normatização das variáveis, a primeira etapa concentrou-se em selecionar os dados 

socioeconômicos do Censo IBGE 2010 em três dimensões: Educação, Renda e Infraestrutura. 

A normatização baseou-se na metodologia adotada por Nascimento (2011).  

Segundo o autor, para obter os valores dos indicadores sociais, como exemplo o 

abastecimento de água, entende-se que: com 100% dos domicílios atendidos a 

vulnerabilidade é negativa, portanto, zero.  Quando o valor assume os 50% dos domicílios 

atendidos a vulnerabilidade é igual a 0,5. Quando nenhum (zero) dos domicílios atendidos a 

vulnerabilidade é igual a 1,0. Feito esse procedimento de calcular os valores para cada 

variável, é possível construir um índice de vulnerabilidade somando todos os valores 

encontrados nas variáveis e dividindo-os pelo número de variáveis somadas.  

Formulou-se assim uma escala de valores, onde as notas próximas a 1,0 representam 

uma alta vulnerabilidade do referido indicador socioeconômico, enquanto que valores 

próximos a 0 representam a vulnerabilidade mais baixa para um indicador social ou 
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econômico. Por fim, os valores intermediários, entre 0,4 e 0,6 representam situações 

intermediárias nos referidos indicadores. (NASCIMENTO, 2011). 

 Na segunda etapa, ocorreu na elaboração do índice de vulnerabilidade socioambiental 

e os dados foram espacializados. Buscou-se analisar as desigualdades entres os bairros 

situados nas zonas Sul e Oeste. Cabe salientar, que a escolha dos bairros se deu por 

apresentarem números de habitantes, situação social (renda e escolaridade) e de recursos 

habitacionais distintos, possibilitando assim, analisar situações iguais, porém com 

características particulares de cada bairro.  

Os mapas de vulnerabilidade dos bairros apresentam diferenças relevantes de 

desigualdade e de vulnerabilidade socioambiental.  O mapa que representa Copacabana 

(Figura 02), na Zona Sul, aponta vulnerabilidades baixas e médias. Ao contrário do bairro de 

Santa Cruz (Figura 03), localizado na Zona Oeste, onde destaca média e alta vulnerabilidade.  

No bairro de Copacabana os índices de vulnerabilidade foram, predominantemente, 

baixa e muito baixa vulnerabilidade, exceto nas áreas de favela. Em contrapartida, para o 

bairro de Santa Cruz, o mapa de vulnerabilidade apresentou paletas de cores opostas aos de 

Copacabana, ou seja, Santa Cruz é, predominantemente, vulnerável.  

Para a escolaridade e abastecimento de água, as variáveis apresentaram resultados 

bem próximos uma das outras. A instalação sanitária e o destino do lixo foram as 

componentes que menos apresentaram significância, podendo concluir assim que, para essas 

variáveis o nível de desigualdade entre os domicílios foram os menores e que, portanto, a 

população é bem assistida desses serviços. 

O bairro de Santa Cruz apresentou em números alta vulnerabilidade relacionada à 

Escolaridade, seguido de abastecimento de água e instalações sanitárias. Por apresentarem 

resultados parecidos ou aproximados, as questões estruturais podem aumentar a 

vulnerabilidade do bairro quando pensado como um facilitador de disseminação e criação de 

doenças.  
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Figura 02 - Mapas de Vulnerabilidade socioambiental de Copacabana – RJ. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, (2020). 
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Figura 03 - Mapas de Vulnerabilidade socioambiental de Santa Cruz – RJ. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, (2020). 

 
A vulnerabilidade na dimensão da escolaridade apresentou maior importância ao 

analisar a vulnerabilidade da população. A mesma possui uma função social muito importante 

quando se realiza uma leitura social das populações. A ausência de estudo está diretamente 
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relacionada à renda e condições e situação de vida e saúde. Isso significa que a escolaridade 

pode ser compreendida como um dos principais problemas que Santa Cruz apresenta. 

Em segundo lugar, a dimensão renda, mostrou-se relevante à condição econômica da 

população em Santa Cruz, pode-se observar no mapa renda que o conjunto habitacional 

Chatuba, apresenta alta vulnerabilidade, seguido de demais bairros localizados na Av. João 

XXIII.  

Diante dos dados expostos, pode-se analisar as causas que tornam os dois bairros 

mais ou menos vulneráveis são distintos, apesar de pertencerem a mesma cidade. Para 

Copacabana as causas mais graves estão relacionadas às desigualdades de renda, 

disparidade entre populações que vivem nos asfaltos em comparação as comunidades que 

vivem nas favelas, como por exemplo, a comunidade da Babilônia. Em contrapartida, Santa 

Cruz, apresenta gravidade no nível de escolaridade com maior relevância, seguido da renda.   

Ao analisar os mapas sínteses de ambos os bairros, percebe-se que a paleta de cores 

é visualmente diferente. O mapa de Copacabana apresenta-se em cores mais claras, 

representada pela baixa vulnerabilidade, já no caso de Santa Cruz as cores apresentam tons 

mais fortes, as quais representam alta e média vulnerabilidade. 

Todas essas questões envolvendo aspectos sociais e ambientais dialogam com a 

produção do processo saúde-doença. Com isso, nos permite compreender em que contexto 

as arboviroses podem se potencializar a partir das dificuldades e/ou carência de serviços e 

políticas públicas.  Neste sentido, investigar não somente a biologia do mosquito, mas também 

como as condições de vida das populações mais vulneráveis incorporam a dinâmica 

socioespacial vigente e potencializam suas desigualdades.  

 
4. Considerações Finais 
 

A preocupação com as doenças reemergentes, como a dengue, manifesta-se a 

preocupação em investigar por meio de estudos heterogêneos como essas doenças surgem 

e se consolidam nos meios urbanos, a partir das práticas cotidianas que são construídas pelo 

modo de vida cultural, socioambiental e econômico.   

Evidências da relação das variáveis climatológicas apresentadas com o número de 

casos das arboviroses aliadas ao estudo da abrangência da patologia e análises mais 

aprofundadas que levem em consideração outros inúmeros fatores se fazem cada vez mais 
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prementes. Se por um lado, as condições climáticas não são determinantes únicas na 

proliferação das arboviroses. Por outro, elas podem ser consideradas um fator agravante na 

situação, pois mesmo que existam condições climáticas ideais para a proliferação do vetor, 

caso não haja criadouros do mosquito não sobreviverá e nem conseguirá se reproduzir 

(SILVA, 2007). 

Não apenas os dados de temperatura e precipitação são capazes de traçar um perfil 

determinantemente epidemiológico de cada área. É preciso que haja outros meios de 

investigação. Para isso, sem pretender exaurir as possibilidades, a proposta foi analisar por 

meio de variáveis socioambientais um índice de vulnerabilidade. Como resultado dessa etapa, 

verificou-se que Santa Cruz é mais carente e vulnerável, refletindo no maior número de casos 

de pessoas notificadas com a dengue. 

Os resultados obtidos foram positivos e apresentaram relação entre elementos 

climáticos e o aumento de casos notificados de dengue. Ao analisar dados pluviométricos e 

de temperatura, percebeu-se que os mesmos apresentaram correlação significativa quando 

comparados com o aumento de casos de pessoas infectadas. Indicado possível correlação 

entre o ciclo biológico do mosquito e sua relação com o ritmo do clima tropical da cidade do 

Rio de Janeiro. 

Em síntese, discutir a relevância do tema clima e saúde em busca da compreensão do 

comportamento vetorial, social e climatológico em que a população é vítima a cada ano por 

esses tipos de doenças. Os hábitos cotidianos se fazem de maneira premente aos estudos 

acadêmicos realizados nessa temática, uma vez que contribuam para amenizarem as dores 

de milhares de pacientes que são atingidos todos os anos como também no auxílio e 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas à mitigação de tal enfermidade. 
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CLIMA E SAÚDE: ANÁLISE DOS FOCOS DE QUEIMADAS NA MORBIDADE 

RESPIRATÓRIA EM MANACAPURU - AMAZONAS 

 

LARISSA KRISTYNE CAMPOS DOS SANTOS1 
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ADÍLIO TEIXEIRA MARQUES3 
JACKELINE SOARES ANDRADE4 

 

RESUMO 
O objetivo do estudo foi verificar a influência dos elementos climáticos e dos focos de 
queimadas sobre a morbidade por doenças respiratórias na cidade de Manacapuru - 
Amazonas. Para tal, a pesquisa utilizou-se da abordagem teórico-metodológica proposta por 
Monteiro (1976) do subsistema físico-químico para análise do Sistema Clima Urbano. Foram 
coletados os dados dos elementos climáticos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 
os dados de internação de doenças respiratórias no Departamento de Informática do Sistema 
Único de Saúde (DATASUS) e de focos de queimadas no Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE) no período de 1 de Janeiro de 2013 a 31 de Dezembro de 2016. Além disso, 
esses dados foram tratados com estatísticas descritivas e empregou-se a correlação de 
Spearman e Pearson. Desse modo, os resultados apresentaram uma relação não linear e 
multifatorial entre as doenças respiratórias e os focos de queimadas. A maior quantidade de 
internações hospitalares ocorreu no período chuvoso em que diminuem o número de focos 
de calor. Os anos de 2014 e 2016 foram os únicos que apresentaram associação positiva, 
apesar de demonstrar correlações fracas a moderadas. Considera-se que a análise diária 
episódica no ano de 2014 foi fundamental para compreender o tripé (clima-poluição-saúde), 
pois, as médias mensais camuflaram a realidade cotidiana.  
 
Palavras-chave: Elementos climáticos; Queimadas; Doenças respiratórias.  
 

ABSTRACT 
The goal of this survey was to verify the influence of climate elements and fires on morbidity 
due to respiratory diseases in the city of Manacapuru - Amazonas. To this end, the research 
used the theoretical-methodological approach proposed by Monteiro (1976) of the physical-
chemical subsystem to analyze the Urban Climate System. Data were collected from the 
climatic elements of the National Institute of Meteorology (INMET), data from hospitalization of 
respiratory diseases in the Department of Informatics of the Brazilian Unified Health System 
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(DATASUS) and from fire outbreaks at the National Institute for Space Research (INPE) from 
1 January 2013 to 31 December 2016. In addition, these data were treated with descriptive 
statistics and the correlation of Spearman and Pearson was used. Thus, the results of an 
inverse relationship between respiratory diseases and fire outbreaks are raised, that is, the 
greater amount of hospital admissions occurs in the rainy period where the number of heat 
outbreaks decreases. The year 2014 and 2016 were the only ones that showed positive 
association, despite showing weak to moderate correlations. It is considered that the episodic 
daily analysis is fundamental to understand the tripod (climate-pollution-health), because the 
monthly averages camouflage the daily reality. 

 
Keywords: Climatic elements; Biomass burning; Respiratory diseases. 

 

1. Introdução 

De acordo com Ayoade (1986, p. 289) o clima afeta mais a saúde humana direta e 

indiretamente, o conforto e a energia do que qualquer outro componente do meio ambiente. 

O clima constitui-se como um importante elemento da qualidade de vida das populações, pois 

interfere no dia a dia da sociedade (SANT’ANNA NETO, 2008, p. 60)  

Por outro lado, os períodos de seca prolongada, baixa umidade relativa do ar e 

aumentos de poluentes na atmosfera afetam o bem-estar do aparelho respiratório, 

potencializando as doenças respiratórias, ressalta-se que o corpo humano está permanente 

ligado com o ambiente atmosférico pelo intermédio de trocas térmicas, hídricas e gasosas 

(PITTON e DOMINGOS, 2004). 

A vida em sociedade está exposta a inúmeros riscos, dentre os associados à saúde, 

a poluição do ar apresenta notável importância e pode ocorrer por diferentes processos de 

combustão devido às atividades industriais, pelo fumo, pela queima de combustíveis fósseis 

dos veículos automotores, pelas queimadas agrícolas, entre outros. Os principais fatores dos 

poluentes atmosféricos mencionados acima estão presentes, simultaneamente, na Região 

Amazônica, causando implicações em níveis locais, regionais e até mesmo global (ALEIXO, 

2012; MARTINS et al., 2017, p. 997). 

No estado do Amazonas o Banco de Dados do Sistema Único de Saúde identificou 

do período de 2008-2016, que o grupo de doenças respiratórias foi o segundo colocado no 

total de internações hospitalares com 153.276 casos, perdendo apenas para as internações 

por gravidez, parto e puerpério com 554.639 casos. Diante do exposto, parte-se da hipótese 

que os tipos de tempo e poluição do ar oriunda dos focos de queimadas, repercutem na 
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gênese e no agravamento das internações por doenças respiratórias na cidade de 

Manacapuru – Amazonas. 

Neste contexto, a pesquisa teve como objetivo geral a análise da influência dos 

elementos climáticos e focos de queimadas sobre a morbidade por doenças respiratórias em 

Manacapuru - Amazonas no período de 2013 a 2016.  

 

2. Metodologia.  

 

2.1 Área de Estudo: Manacapuru - Amazonas  

 

A área de estudo, o município de Manacapuru situa-se na Região Metropolitana de 

Manaus, no estado do Amazonas, sendo a quarta cidade mais populosa deste estado, 

pertence a mesorregião Centro Amazonense e localiza-se no médio Rio Solimões, é 

conhecida popularmente como “Princesinha do Solimões” (Figura 01).  

 

Figura 01 - Localização do município de Manacapuru - Amazonas 

 
Fonte: IBGE (2016)      Org.: SANTOS; MARQUES (2020) 
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Segundo o IBGE (2019) Manacapuru possui uma área de 7.336,579 km², estima-se 

que a população residente desta cidade para o ano de 2020 seja em cerca de 98.502 

habitantes, com densidade demográfica de 11,62 hab/km², no último censo populacional em 

2010, a cidade manacapuruense possuía 85.141 pessoas. 

 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Manacapuru, entre os 

anos de 2000 e 2010 houve um crescimento de 40%, saltou de 0,437 (Baixo Desenvolvimento 

Humano) para 0,614 (Médio Desenvolvimento Humano), valor aproximado da média estadual 

(0,674), contudo abaixo da média da capital Manaus (0,737), e da média nacional (0,727), 

conforme FVA (2017, p. 7).  

Segundo dados do CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 

(DATASUS), no ano de 2016, o município registrou 35 estabelecimentos cadastrados, sendo 

27 da rede pública de saúde e 8 unidades da rede privada FVA (2017, p. 10). 

 

2.2 Fonte dos Dados 

 

Para a análise dos elementos climáticos integrada às doenças respiratórias na área 

urbana, a pesquisa baseou-se nas concepções teórico-metodológicas propostas por Monteiro 

(1976), intitulado de Sistema Clima Urbano - S.C.U, especialmente o subsistema físico-

químico, no qual corresponde a qualidade do ar, refletindo as particularidades do clima da 

cidade. O Físico-químico é o referencial de estudo da produção socioeconômica no espaço 

geográfico, como por exemplo, a circulação de veículos a autocombustão, à concentração 

industrial e as outras formas de produção influencia a atmosfera a ponto de tornar-se 

perniciosa, a poluição do ar é um dos mais cruciais na qualidade ambiental e urbana. Este 

subsistema preocupa-se compreender desde a fonte emissora até a contaminação na área 

urbana, provocando efeitos diretos como, problemas sanitários e doenças respiratórias. 

(MONTEIRO, 1976; ALEIXO, 2012, p. 7).  

Os elementos climáticos da cidade de Manacapuru foram caracterizados a partir do 

levantamento de dados diários disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET), compreendidos entre o período de 2013 a 2016. Os elementos climáticos foram: 

precipitação pluvial, temperatura máxima, média e mínima e a velocidade do vento.  
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A pesquisa se concentrou neste período devido a indisponibilidade de série histórica 

para o município, e também a falta de dados de umidade relativa do ar.  

Para análise da incidência de internação hospitalar por doenças respiratórias na 

cidade, no período em estudo, foram coletados dados secundários diários, mensais e anuais, 

adquiridos via o banco de dados do Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde. Na 

identificação dos tipos de doenças utilizou-se a Classificação Internacional de Doenças (CID-

10), publicado pela Organização Mundial da Saúde, com o respectivo código J00-J99, 

inseridos no capítulo X.  

No que concerne aos focos de calor associados a incêndios florestais e queimadas 

em 2013 a 2016, buscou-se coletar dados para o município de Manacapuru, e também 

municípios no entorno da mesma, assim selecionou-se: Iranduba, Manaus, Novo Airão, 

Manaquiri e Rio Preto da Eva, obtidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

no sistema de monitoramento do Programa de Queimadas, por isso, balizaram a 

nomenclatura no trabalho como focos de queimadas. 

 

2.3 Tratamento Estatísticos dos Dados 

 

No que diz respeito aos tratamentos dos dados coletados (Elementos climáticos, 

Doenças Respiratórias e Focos de Queimadas) aplicaram-se técnicas estatísticas descritivas 

e exploratórias como: média, mediana, desvio padrão, variância, valores mínimo e máximo, 

posteriormente organizadas e digitalizadas, por fim representados em tabelas e gráficos, com 

auxílio do Excel.  

Quanto à correlação das variáveis citadas acima, empregou-se o Coeficiente de 

Correlação de Spearman e Pearson, com o objetivo de compreender se há de fato uma 

associação entre ambas, ou seja, interdependência de duas variáveis. 

De acordo com Oliveira (2005 apud ALEIXO, 2012, p. 13) o coeficiente de correlação 

(r) se refere à medição do grau de relacionamento linear entre duas variáveis quantitativas x 

e y, variando numa amostra entre -1,0 a 1,0. Quando o valor for 0 (zero), significa que não há 

relação linear, ou seja, a correlação é nula e a força dessa relação é muito baixa. Quando o 

valor for 1,0 e - 1,0 indica que há uma relação linear perfeita entre as variáveis. 
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3. Resultados e discussão 

3.1 Manacapuru - Amazonas: Morbidade Respiratória nos anos de 2013 a 2016 

 

No que diz respeito ao perfil de morbidade hospitalar da população residente no 

município de Manacapuru - Amazonas, considerando o período de 2013 a 2016. As principais 

causas de internações hospitalares provêm de doenças que afetam o aparelho respiratório e 

o aparelho digestivo. 

 Foram registrados 1.697 casos de hospitalizações por doenças respiratórias. A 

pneumonia (J12 a J18) foi a principal causa, representando 82%, das internações dos 

citadinos. Neste contexto, de acordo com o DATASUS, para a cidade de Manacapuru 

ocorreram os seguintes casos confirmados de doenças respiratórias, conforme a tabela 01.  

 

Tabela 01 - Total de Internações por doenças respiratórias em Manacapuru. 

Ano  Total de internações Meses de maior ocorrência 

2013 451 Março 

2014 491 Agosto 

2015 450 Junho  

2016 305 Junho 

Fonte: SIH/SUS (2013; 2016).       Org.: SANTOS (2020) 

 

Nos quatro anos de análise observou-se que o ano de 2014 obteve a maior taxa 

anual de internações comparado aos outros anos e os meses de maior ocorrência da doença 

foram junho, março e agosto ao analisar as séries mensais. A maior quantidade de casos 

ocorreu no mês de agosto do ano de 2014 e os menores valores mensais ocorreram no 

período de novembro a janeiro, principalmente no ano de 2013.    

As internações por doenças respiratórias acometem em maior número nas crianças, 

0 a 9 anos, e idosos, acima de 60 anos, que representaram, em média, 79% das internações, 

considerando todas as faixas etárias, sendo os grupos mais vulneráveis às doenças do 

aparelho respiratório e os efeitos dos poluentes atmosféricos (Gráfico 01).  
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Gráfico 01 - Manacapuru - AM: Ocorrência de Doenças Respiratórias por Faixa Etária. 

 
   Fonte: SIH/SUS (2013; 2016)             Org.: SANTOS (2020) 

 
 
Dentre os citados, observou-se maior porcentagem de internações em crianças: 

Menor de um ano, 30%; um a quatro anos, 53% e cinco a nove anos, 17%. Isso ocorreu devido 

às crianças possuírem singularidades fisiológicas que contribuem para serem uma das mais 

vulneráveis biologicamente às condições do ambiente, alterações climáticas, a exposição a 

poluentes e agravos à saúde, com enfoque nos problemas respiratórios. Como Andrade Filho 

(2011, p. 32, 33) aponta fatores “como imaturidade imunológica, o calibre reduzido da via 

aérea, a baixa capacidade dos mecanismos físicos de defesas respiratórias, como tosse, 

espirro e movimento ciliar” possibilitam que poluentes atmosféricos, que são facilmente 

inaladas, penetram nas regiões profundas das vias respiratórias de forma mais rápida do que 

um adulto.  

 
3.2 Manacapuru - Amazonas: Focos de Queimadas nos anos de 2013 a 2016 

 

Foram detectados 5.035 focos de queimadas entre os anos de 1 de janeiro de 2013 

a 31 de dezembro de 2016 no município de Manacapuru, disponibilizados no Banco de Dados 

Queimadas no site do INPE. No período em estudo, o ano de 2015 apresentou-se com 48% 

em termos de focos de queimadas, enquanto 2016 com 19%, seguido de 2013 representando 

17% e por último 2014 com 16%. Cabe ressaltar que 2015 obtiveram o maior número de focos 
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e o menor índice de precipitação pluvial, assim como 2014 apresentou o menor número de 

focos comparado aos outros anos e a maior taxa de pluviosidade.  

No período seco, compreendido entre agosto e outubro, ocorreram os maiores totais 

de focos de queimadas, destaque para o mês de setembro em 2015 por apresentar o maior 

número de ocorrência na série mensal, somente neste mês registraram-se 1.241 focos. Em 

contrapartida, nos meses de dezembro a junho, os totais de focos das queimadas foram 

baixos, não ultrapassando mais que 50. Assim, pode-se concluir que ocorre uma diferença 

significativa entre o período da seca e chuvoso, no que corresponde à quantidade de eventos 

de queima na região (Gráfico 02). 

 

Gráfico 02 - Manacapuru - AM: Série mensal dos focos de queimadas (2013 - 2016). 

 
Fonte: INPE (2013; 2016)           Org.: SANTOS (2020) 

 
A proposta de introduzir outros municípios no entorno de Manacapuru na análise dos 

focos de queimadas, surgiu a partir dos estudos de Medeiros et al (2017, p. 8993) onde aponta 

que a poluição associada às emissões de Manaus, capital do estado do Amazonas, não afeta 

apenas a população local, são capazes de atingir outros centros urbanos, como Careiro, 

Iranduba e Manacapuru. Portanto, o critério de seleção dos municípios pautou-se nessa 

direção. 

O município de Manacapuru apresentou a maior incidência de focos de queimadas 

detectadas em comparação aos municípios que estão no seu entorno, representando 36% do 

total (Gráfico 03).   
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Gráfico 03 - Manacapuru - AM: Focos de queimadas no município e no entorno (2013 - 2016). 

 
Fonte: INPE (2013; 2016)             Org.: SANTOS (2020) 

 
 

3.3 Manacapuru - Amazonas: Elementos Climáticos nos anos de 2013 a 2016 

 

Quanto ao comportamento dos elementos climáticos no município. Dos 1.461 dias 

do período, 624 dias foram chuvosos, observou-se que o ano de 2014 obteve o maior índice 

de pluviosidade (2506 mm). Em segundo, o ano de 2013 com 2485,4 mm e a maior máxima 

registrada (646,40 mm), e por fim, o ano de 2015 que foi o menos chuvoso, com apenas 

2204,8 mm (Tabela 02).  

 

Tabela 02 - Total de precipitação pluvial no período de 2013 a 2016. 

ANOS TOTAL MÉDIA MEDIANA D.P MÁX. MIN. 

2013 2485,4 81,86 17,6 147,6 646,40 0 

2014 2506 83,27 18,2 140,7 558,0 0 

2015 2204,8 125,56 34,1 116,8 466,6 0 

2016 2298,6 75,36 15,4 136,7 597,2 0 

Fonte: INMET (2013;2016) Org.: SANTOS (2020) 

 

No que corresponde à tabela 03 constatou-se que o período de 2015 apresentou a 

média de temperatura do ar mais intensa que os outros anos com 32,6°C e também a maior 

máxima com 38,5°C, importante salientar que também foi o ano menos chuvoso.   
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Tabela 03 - Média anual de temperatura máxima no período de 2013 a 2016. 

ANOS MÉDIA MEDIANA D.P VARIÂNCIA MÁX. MIN. 

2013 31,89 32,1 1,81 3,26 36,5 26 

2014 31,74 32,1 2,15 4,63 37,1 25,2 

2015 32,66 32,7 2,44 5,97 38,5 26 

2016 32,48 32,8 2,14 4,59 37,2 25,7 

Fonte: INMET (2013; 2016). Org.: SANTOS (2020) 

 
Dessa maneira, observou-se que as maiores médias de temperatura do ar durante o 

ano correspondem aos anos que registraram os menores totais de pluviosidade. Na tabela 

04, observou-se que o ano de 2016 obteve a maior média da temperatura mínima, registrando-

se 24,54°C, posteriormente, o ano 2015 com 24,4°C. O valor máximo registrado foi em 2015 

(27,6°C) enquanto o valor mínimo foi em 2014 (19,6°C).  

Tabela 04 - Média anual de temperatura mínima no período de 2013 a 2016. 

ANOS MÉDIA MEDIANA D.P VARIÂNCIA MÁX. MIN. 

2013 24,18 24,2 1,00 0,99 28,1 21 

2014 24,08 24,1 1,04 1,09 26,5 19,6 

2015 24,49 24,5 1,10 1,22 27,6 21,6 

2016 24,54 24,6 1,10 1,22 27,5 21,6 

Fonte: INMET (2013, 2016). Org.: SANTOS (2020) 

 

3.4 Análise Episódica: Agosto de 2014 

 

A partir do diagnóstico mensal verificou-se o mês de 2014, para compreender a 

relação clima, poluição e saúde em Manacapuru-AM. O mês de agosto de 2014 destacou-se 

por apresentar a maior quantidade de internações hospitalares comparado aos outros meses, 

além disso, foi o ano mais chuvoso dentre o período em estudo. Nesse mês foram registrados 

69 casos confirmados, com precipitação pluvial mensal de 71,8 mm, temperatura máxima e 

mínima elevada e 368 focos de calor detectados.  

Na maioria dos dias ocorreu escassez de chuvas e frequência de focos de queimadas 

e aumento das internações, principalmente no dia 13 de Agosto. Entretanto, no dia 16/08 
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choveu 41,8 mm o que colaborou com a dispersão dos poluentes na atmosfera e a posterior 

diminuição do total de internações, conforme gráfico 04. Considera-se que isto ocorreu devido 

à limpeza do ar atmosférico pela chuva carregando e dissolvendo os poluentes advindos das 

queimadas e propiciando maior bem-estar ao aparelho respiratório dos citadinos. 

Posteriormente, o total de focos de queimadas elevou-se e ocorreu um leve aumento nos dias 

posteriores no número de hospitalizações. 

 

Gráfico 04 - Elementos Climáticos, Focos de Calor e Doenças Respiratórias em Agosto de 2014.  

 
     Fonte: INMET, INPE E SIH/SUS (2014).             Org.: ANDRADE (2020)  

 

http://www.xivsbcg.com/


www.xivsbcg.com ISSN: 2764 - 1805 

2395 

 

 

3.5 Elementos Climáticos, Focos de Queimadas e Doenças Respiratórias (2013 - 2016) 

 

A tabela 05 mostra as estatísticas descritivas anuais das variáveis climáticas, 

hospitalizações por doenças respiratórias e focos no período de análise em Manacapuru – 

Amazonas. Quanto ao comportamento da temperatura máxima e mínima média no período 

de 2013 a 2016, a menor temperatura máxima foi em março de 2014, com 30,4°C e a maior 

no mês de setembro de 2015, com 35,9°C. O valor mínimo e máximo das temperaturas 

mínimas ocorreu no ano de 2015, a maior em Janeiro (23,3°C) e a menor no mês de Outubro 

(25,8°C).  

No que corresponde a precipitação verificou-se ao longo do período de estudo, o 

maior total de precipitação pluvial aconteceu no mês de março de 2014, com 541 mm e a 

menor taxa de pluviosidade ocorreu em agosto de 2015, com 34 mm. Com relação aos focos 

de queimadas, o mínimo foi 6 no mês de maio no ano de 2015 e a máxima 2.792 em setembro 

do mesmo ano. Nos anos de 2013 a 2016 foram confirmados, no município de Manacapuru, 

um total de 1.697 internações hospitalares por doenças respiratórias, o menor número ocorreu 

em dezembro do ano de 2016 e a maior quantidade de casos confirmados foi em agosto de 

2014. 

Tabela 05 - Análise estatística descritiva dos dados do período de 2013 a 2016. 

VARIÁVEIS MÍN. MÁX. MÉDIA DESVIO 
PADRÃO 

PRECIPITAÇÃO 34 541 197,83 130,926 

TEMP. MÁX. 30,4 35,9 32,177 1,2886 

TEMP. MIN. 23,3 25,8 24,319 4823 

DOENÇAS 
RESPIRATÓRIAS 

5 69 35,35 14,464 

FOCOS 6 2792 291,58 523,966 

Org.: SANTOS (2020) 

 
De acordo com a tabela 06, a correlação das doenças respiratórias e os focos de 

queimadas mostraram uma relação inversa, a maior quantidade de internações hospitalares 

ocorreu no período chuvoso que apresentou menor número de focos de calor no município de 

Manacapuru. O período chuvoso no estado do Amazonas apresenta vários vírus respiratórios 
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sazonais circulando, conforme a Fundação de Vigilância em Saúde. Além disso, o período 

chuvoso faz com que as pessoas fiquem predominantemente em ambientes fechados o que 

propicia maior contato com vírus e bactérias, potencializando a exposição prolongada a 

fumaças, assim aumentando a ocorrência dos agravos respiratórios (ALEIXO, 2012). 

Observou-se que o ano de 2014 e 2016 foram os únicos com associação positiva na 

correlação entre focos de calor e internações respiratórias, apesar de ambas as correlações 

oscilarem de fraca a moderada. Ressalta-se que apenas a correlação de Spearman 

encontrada em 2015 foi significante estatisticamente (*p<0.05). 

 

        Tabela 06 - Correlação dos Focos de Calor e Doenças Respiratórias  

Anos 
Doenças respiratórias 

e focos de calor 
(Spearman) 

Doenças respiratórias 
e focos de calor 

(Pearson) 

2013 -0,11 -0,10 

2014 0,22 0,34 

2015 -0,62* -0,37 

2016 0,04 -0,1 

      Fonte: SIH/SUS; INPE (2013; 2016).       Org.: SANTOS (2020) 

 

O ano de 2015 foi o recorde maior de focos ativos de queimadas. Neste ano 

aconteceu o fenômeno El Niño Oscilação Sul (ENOS) fase quente. A consequência deste 

fenômeno, especificamente do Norte do Brasil é a diminuição dos totais de chuva e secas 

intensas no Norte e Leste da vasta região amazônica. Assim, expandindo a possibilidade de 

incêndios florestais em áreas de florestas degradadas (REBELLO, 2010, p. 181 a 184). 

As séries temporais mensais dos focos de queimadas para a região de Manacapuru 

apresentaram comportamento sazonal distinto na estação seca e chuvosa, observou-se que 

houve um aumento no início de agosto até outubro, novembro como mês de transição e depois 

quando começou o período chuvoso e diminuíram os focos, entre os meses de dezembro a 

junho (Gráfico 05). 
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Gráfico 05 - Séries mensais dos focos de queimadas em Manacapuru - Amazonas.  

 
Fonte: INPE (2013; 2016)             Org.: SANTOS (2020) 

 

Contudo, verificou-se que a relação entre clima, poluição e saúde não é linear e 

outras técnicas estatísticas mais robustas devem ser utilizadas em estudos futuros para o 

avanço dessa compreensão. Apesar de a análise mensal ser importante para caracterizar as 

interações entre esses fatores, a análise diária de maneira episódica que foi demonstrada no 

mês de agosto de 2014, foi mais relevante para o entendimento de como as queimadas 

indiretamente associadas ao aumento dos poluentes na atmosfera são eventos 

potencialmente prejudiciais à saúde humana. 

 

4. Considerações finais 

 

Nesta pesquisa procurou-se analisar as condições atmosféricas e a poluição do ar 

de maneira indireta por meio dos focos de calor sob o aspecto do subsistema físico-químico, 

ou seja, a qualidade do ar e sua influência na morbidade respiratória em Manacapuru-

Amazonas. 

O processo saúde-doença é complexo, são múltiplos determinantes sociais e 

ambientais das doenças respiratórias, sendo que essa pesquisa se concentrou em 

compreender a influência dos elementos do clima e dos focos de calor, porém, apenas em 

análise diária do mês de agosto de 2014, conseguimos a partir dos dados obtidos verificarem 

essa relação. As médias mensais camuflam a realidade cotidiana, por isso, na análise 

geográfica do clima prioriza-se o ritmo diário. 
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Assim, esse estudo pode subsidiar outras pesquisas que englobam as demais 

condicionantes socioambiental para compreensão dessa relação, além de poder servir para 

se pensar estratégias de mitigação de incêndios florestais no estado do Amazonas, melhor 

planejamento e vigilância em saúde em Manacapuru. 
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RESUMO 
As doenças transmitidas por vetores possuem ciclo bastante característico, em que um vetor 
transmite a doença para os humanos. Essas doenças tendem a ocorrer entre os trópicos e as 
zonas de clima temperado em razão das particularidades climáticas dessas regiões. Dessa 
forma, entende-se que muitos dos vetores apresentam uma faixa climática especifica em que 
podem sobreviver e se reproduzir, sendo diretamente influenciados pela variabilidade 
climática, e consequentemente, induzindo a uma maior ou menor ocorrência dessas doenças 
em determinado local. O presente estudo objetivou, por meio de uma revisão integrativa, 
analisar as metodologias aplicadas aos estudos que relacionam a ocorrência das doenças 
transmitidas por vetores e a variabilidade climática, por meio de trabalhos teóricos e empíricos. 
Foi realizada uma revisão bibliográfica, na qual analisou-se 45 documentos acadêmicos, 
como teses e artigos, publicados entre os anos de 2000 e 2020, atendo-se especialmente, as 
doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A partir da revisão foram elaborados quadros para 
cada doença mencionada, apresentando o tipo de transmissão da doença, as variáveis 
climáticas consideradas, o local de estudo, a metodologia aplicada e os documentos 
avaliados. Os resultados sugerem que a maior parte dos estudos recentes possuem um foco 
bastante direto quanto a relação das variáveis climáticas com os vetores de doenças, mas 
evidenciando metodologias bastante distintas e direcionadas. Contudo, uma minoria de 
artigos recentes avaliados, mostraram metodologias mais amplas, revelando questões como 
da vulnerabilidade climática. Torna-se relevante o desenvolvimento de estudos que englobem 
da questão a vulnerabilidade climática, que é bem mais extensa e complexa. 
 
Palavras-chave: Metodologias de pesquisa; Variáveis do clima; Aedes aegypti 
 
 
ABSTRACT 
Vector-borne diseases have a very characteristic cycle, in which a vector transmits the disease 
to humans. These diseases tend to occur between the tropics and the temperate zones due 
to the climatic peculiarities of these regions. Thus, it is understood that many of the vectors 
have a climate range that can survive and reproduce, are directly influenced by climate 
variability, and consequently, leading to a greater or lesser occurrence of these diseases in a 
particular place. The present study aimed, through an integrative review, to analyze the 
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methodologies applied to studies that relate the occurrence of vector-borne diseases and 
climatic variability, through theoretical and empirical studies. A bibliographic review was carried 
out, in which 45 academic documents were analyzed, such as theses and articles, published 
between the years 2000 and 2020, paying special attention to the diseases transmitted by 
Aedes aegypti. From the review, tables were drawn up for each mentioned disease, showing 
the type of disease transmission, the climatic variables considered, the place of study, the 
applied methodology and the evaluated documents. It was noted that most recent studies have 
a very direct focus on the relationship between climatic variables and disease vectors, but 
showing very distinct and targeted methodologies. However, a minority of very recent and 
evaluated articles for this research, showed broader methodologies, revealing important issues 
such as climate vulnerability. It is important to develop studies that encompass the issue of 
climate vulnerability, which is much more extensive and complex. 
 

Keywords: Research methodologies; Climate variables; Aedes aegypti 

 

1. Introdução 

As doenças transmitidas por vetores, apresentam em seu ciclo de vida, um vetor 

artrópode de sangue frio, o qual é capaz de transmitir as infecções de animais a humanos por 

meio de uma picada, por exemplo (LATA et al., 2018). 

Segundo Lata et al. (2018), a incidência desse tipo de doença infecciosa se estende 

desde os trópicos até as zonas de clima temperado, não ocorrendo, de modo geral, nas 

regiões climáticas mais frias do mundo.  

Compreender a diversidade dos padrões climáticos e a variabilidade climáticas ao 

redor do globo, principalmente na América do Sul, que contempla climas tropicais, subtropicais 

e de médias latitudes, é um fator essencial no estudo da distribuição e ocorrência de doenças 

infecciosas transmitidas por vetores, como Dengue, Zika, Chikungunya, Febre Amarela, 

Malária e Leishimaniose Visceral (LOPEZ et al., 2018). Ruiz-López et al. (2016) pontua que 

áreas geográficas com altitudes e latitudes mais altas podem ser afetadas por doenças 

transmitidas por vetores, com tempo de transmissão maior durante o ano. 

A maioria das doenças transmitidas por vetores exibe um padrão sazonal distinto, o 

que sugere claramente que são sensíveis ao clima (GUBLER et al., 2001; MATEUS e 

CARRASQUILLA, 2011; EASTIN et al., 2014). 

Os agentes infecciosos (como protozoários, bactérias e vírus) e os organismos que 

atuam como vetores (mosquitos e carrapatos, por exemplo) são muito pequenos e 

desprovidos de mecanismos termostáticos (GOULET, 2010; PATZ et al., 2003). Dessa forma, 

sua temperatura e o nível de fluidos são diretamente determinados pelo clima local. Assim, 
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há uma faixa de condições climáticas limitadas para esses organismos, onde cada um deles, 

agentes infecciosos ou vetores, podem sobreviver e se reproduzir (PATZ et al., 2003).  

Dentre os fatores climáticas que podem interferir no desenvolvimento de agentes 

infecciosos e vetores, pode-se citar a temperatura, o nível de precipitação, a elevação do nível 

dos oceanos, a circulação atmosférica e a duração da luz do sol (PATZ et al., 2003; METCALF 

et al., 2017; YI et al.; 2019).  

Os fatores climáticos mencionados podem, ainda, modificar a distribuição geográfica 

dos patógenos e dos vetores, potencializando o risco climático em outras comunidades 

(GORRIS, 2019). Corroborando ao descrito, Metcalf et al. (2017) e Confalonieri et al. (2015) 

mencionam que os processos biológicos, como aqueles que envolvem o ciclo de vida de 

organismos patógenos e vetores de doenças, são diretamente induzidos pelos fatores 

climáticos.  

Alguns estudos na área de ecologia avaliaram os riscos da variabilidade climática 

sobre a transmissão de doenças infecciosas (WU et al., 2017; XIANG et al., 2017). No trabalho 

de Yi et al. (2019), os autores destacam algumas relações, dentre elas o aumento dos casos 

de malária na China, em razão de modificações nas características climáticas, que podem 

mudar o ciclo de vida e reprodução do mosquito Anófeles e, ainda, acelerar o ciclo do 

Plasmódio, que é vetor da doença. 

O aumento na temperatura, por exemplo, pode aumentar a taxa de reprodução de 

mosquitos e, como consequência, afetar um maior número de pessoas por esse aumento de 

vetores (GORRIS, 2019; KILPATRICK et al., 2008). 

Assim como a malária, outras doenças que envolvem mosquitos em seu ciclo de vida 

e transmissão também são influenciadas pelo nível de umidade local. Altas taxas de umidade 

podem favorecer a proliferação de mosquitos, enquanto que uma menor umidade pode conter 

a reprodução dos insetos e, por conseguinte, sua transmissão (HUANG et al., 2011; XIANG 

et al., 2018). Nesse sentido, Patz et al. (2003) ressaltam que a umidade pode influenciar 

significativamente as doenças suportadas por vetores, particularmente aquelas em que os 

vetores são mosquitos, como a dengue. 

A dengue é generalizada nos trópicos, em função do mosquito Aedes aegypti que 

tem seu ciclo reprodutivo influenciado por altas temperaturas, umidade relativa alta e 
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precipitação frequente, sendo a doença potencializada em áreas que passaram por uma 

rápida urbanização, não planejada (WHO, 2020). 

Cabe ressaltar aqui que tanto o Aedes aegypti como o Aedes abopictus (mais 

frequente na Ásia) transmitem Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela, e estão restritos 

a zonas tropicais e sub-tropicais, sendo o Aedes abopictus encontrado também em zonas 

temperadas, com temperaturas mais baixas (WHO, 2020). Ainda nesse contexto, as duas 

espécies mencionadas apresentam um padrão de atividade maior durante o dia, podendo 

haver atividade durante o início da manhã ou da noite (WHO, 2020). 

A presença dos patógenos na natureza é amplamente dependente da interação do 

hospedeiro com o ambiente externo, e impactos na taxa de transmissão, reprodução e morte 

de espécies tornam as doenças mais susceptíveis aos efeitos da variabilidade climática (PATZ 

et al., 2003). 

As doenças infecciosas, em especial aquelas transmitidas por vetores, possuem seu 

próprio habitat natural, da mesma maneira que espécies animais e vegetais (SANTOS et al., 

2016). Nesse caso, condições específicas de temperatura, umidade, características da 

vegetação e solo estão interligadas aos patógenos, vetores e hospedeiros, sendo o homem 

infectado, normalmente, quando interfere, de algum modo, nessa dinâmica pré-estabelecida 

(YI et al., 2019; SANTOS et al., 2016; SMITH, 2019). 

As espécies também irão variar quanto à sua habilidade em se dispersar em novas 

áreas geográficas e competir com espécies já existentes no meio, visto que muitas espécies 

têm habilidades limitadas para se dispersar, enquanto que outras podem se deslocar 

rapidamente (PITELKA e GROUP, 1997). Uma vez em uma nova área, as espécies também 

se diferenciarão quanto à sua habilidade em se estabelecer e reproduzir (PATZ et al., 2003). 

As diferenças em cada espécie evidenciam como pode ser complexo entender a 

velocidade e a capacidade das espécies se adaptarem e responderem às mudanças nos 

padrões das variáveis meteorológicas, ou seja, a carga genética de adaptação existe na 

maioria das espécies, contudo, o ritmo das mudanças ambientais e climáticas pode superar a 

capacidade que algumas espécies têm em se moldar ao meio.  

Lata et al., (2018) ainda ressalta quanto as doenças transmitidas por vetores, como 

sendo as principais causas de morbidade e mortalidade no mundo hoje, afetando quase 

metade da população mundial. Desse modo, se faz importante compreender os fatores 
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climáticos que estão relacionados a elas, sua incidência e frequência, além de entender quais 

as regiões mais vulneráveis no Brasil, para desenvolver gestões públicas que contemplem 

medidas de mitigação e adaptação.  

Diante do exposto, o presente estudo destacou algumas das doenças transmitidas 

pelo mosquito Aedes aegypti, o qual é vetor de doenças infecciosas, como Chikungunya, 

Dengue, Febre Amarela e Zika, destacando, por meio de uma revisão integrativa, os fatores 

climáticos que podem alterar sua incidência e frequência, assim como a metodologia utilizada 

para essas análises. 

 

2. Metodologia 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, o que permite uma abordagem 

metodológica mais abrangente ao combinar dados da literatura teórica e empírica, aplicando 

ainda, uma variedade de objetivos ao fazê-la (Souza et al., 2010). 

A revisão bibliográfica feita para o presente estudo utilizou um período de 

abrangência de 20 anos, considerando os documentos acadêmicos como teses e artigos 

publicados entre 2000 e 2020, possibilitando a obtenção dos dados mais recentes no que 

tange o tema abordado.  

Os documentos foram obtidos a partir do banco de teses da CAPES, de programas 

de pós-graduação de várias universidades brasileiras bem como de revistas indexadas pela 

Elsevier, e de bases de dados como Scielo e Periódicos Capes, permitindo um levantamento 

de informações em bases de dados nacionais e internacionais. A busca nas diferentes bases 

foi realizada utilizando-se as seguintes palavras-chave, de modo conjunto ou em separado: 

“doenças transmitidas por vetores”, “clima”, “variabilidade climática”, “dengue”, “febre 

amarela”, “zika” e “chikungunya”, bem como estes mesmos termos, em língua inglesa. 

Por meio da revisão buscamos responder as seguintes questões: 

a) quais os fatores climáticos podem alterar a incidência e frequência do Aedes 

aegypti, causador da Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela? 

b) Quais metodologias os trabalhos utilizam para analisar a incidência e 

frequência desse vetor? 
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Das doenças mencionadas acima, a Febre Amarela possui letalidade global que varia 

de 5% a 10 %, sendo que, nos casos graves, a letalidade pode chegar a 50% dos casos 

(VASCONCELOS, 2003).  

De acordo com a WHO (2020), a Chikungunya é raramente fatal, com sintomas que 

duram aproximadamente três dias e incluem uma febre abrupta e dores nas articulações. 

A infecção pelo Zika vírus, por sua vez, não apresenta alta mortalidade, no entanto, 

há um risco aumentado de complicações neurológicas em adultos e crianças. Além disso, 

durante a gravidez, pode provocar o nascimento de bebês com microcefalia e outras 

malformações congênitas, bem como outras complicações durante a gravidez (WHO, 2020). 

Com relação à Dengue, a incidência global da doença cresceu drasticamente nas 

últimas décadas. Cerca de metade da população mundial está agora em risco, sendo de 100 

a 400 milhões de infectados a cada ano (WHO, 2020). 

Os documentos consultados serviram de base para elaboração do estudo como um 

todo, mas principalmente, para desenvolver quadros que resumiram as doenças transmitidas 

por mosquitos Aedes e responderam às perguntas delimitadas.  

 

3. Resultados e discussão 

Identificou-se 80 artigos e teses, os quais foram avaliados e ao final obtive-se 45 

documentos acadêmicos para análise na íntegra, obtidos por meio eletrônico, contendo 

informações sobre doenças transmitidas por vetores e a variabilidade climática como fator na 

incidência de doenças. 

Desses 45 artigos, cerca de metade deles foram publicados no Brasil, 06 falam 

exclusivamente da Chikungunya, 09 se referem somente a Dengue, 04 citam especificamente 

a Febre Amarela e 05 tratam do Zika, sendo estes, documentos publicados entre 2018 e 2020. 

Os demais 21 documentos, apresentaram uma visão geral das doenças transmitidas por 

vetores e a relação com a variabilidade climática, tendo sido, portanto, utilizados no decorrer 

da pesquisa, para embasar e desenvolver a parte introdutória e as discussões dos resultados.  

A partir dos documentos consultados, foi possível desenvolver Quadros Síntese, que 

apresentam um resumo das doenças estudadas e transmitidas pelo Aedes, apresentando as 

seguintes informações: (i) tipo de transmissão da doença, (ii) as variáveis climáticas 
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consideradas, (iii) o local de estudo, (iv) a metodologia aplicada e (v) os documentos 

avaliados. 

Quadro 01 - Doenças transmitidas por Aedes (Chikungunya) 

Doença Transmissão 
Variáveis 
climáticas 

mencionadas 

Local de 
estudo 

Metodologias utilizadas 
Estudos 

analisados 

C
H

IK
U

N
G

U
N

Y
A

 

Transmitida 
aos humanos 
pelo mosquito 
Aedes aegypti 

ou Aedes 
albopictus 

(WHO, 2020) 

- Temperatura 
- Precipitação 

-Umidade relativa 
Brasil 

- Uso de dados epidemiológicos 
e meteorológicos aplicados em 
conjunto em testes estatísticos 

 

Araújo et al., 
2019 

- Variações 
ocasionadas pelo 

El Niño 
Indonésia 

- Análise estatística de dados do 
El Niño (sua ocorrência) e 
dados epidemiológicos da 

doença 
 

Harapan et 
al., 2020 

- Temperatura 
- Precipitação 

Dominica 
(Caribe) 

- Análise de vulnerabilidade à 
saúde e avaliação da adaptação 

segundo WHO 
 

Schnitter et 
al., 2019 

- Temperatura 
- Precipitação 

Brasil 
- Análise das variáveis 

socioambientais; 
Silva, 2019 

- Precipitação Brasil 
- Uso de dados epidemiológicos 
e meteorológicos aplicados em 
conjunto em testes estatísticos 

Silva et al., 
2019 

-Temperatura 
-Precipitação 

Caquetá 
(Colômbia) 

-Análise de dados 
epidemiológicos em conjunto 

com dados espaciais e 
meteorológicos por imagens de 

satélite 

Bonilla-
Aldana et al., 

2019 

- Temperatura 
- Precipitação 

Brasil 

- Análise de séries temporais da 
Síndrome de Guillain-Barré; 

- Cálculo de médias das 
variáveis meteorológicas; 

- Desenvolvimento do modelo 
epidemiológico de relação entre 

Zika e a prevalência da 
síndrome 

He et al., 
2020 

- Temperatura 
- Precipitação 

Colômbia 

- Análise das variáveis 
climáticas; 

- Análise de dados 
socioeconômicos locais; 

- Uso de modelos lineares; 

Morgan et 
al., 2020 

Fonte: Autoria própria. 
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Quadro 02 - Doenças transmitidas por Aedes (Dengue) 

Doença Transmissão 
Variáveis 
climáticas 

mencionadas 

Local de 
estudo 

Metodologias utilizadas 
Estudos 

analisados 

D
E

N
G

U
E

 

Transmitida 
aos humanos 
pelo mosquito 
Aedes aegypti 

ou Aedes 
albopictus 

(WHO, 2020 

- Temperatura 
- Precipitação 

- Umidade 
relativa 

Brasil 
- Uso de dados epidemiológicos 
e meteorológicos aplicados em 
conjunto em testes estatísticos 

Araújo et al., 
2019 

- Temperatura 
- Precipitação 

Dominica 
(Caribe) 

- Análise de vulnerabilidade à 
saúde e avaliação da adaptação 

segundo WHO 

Schnitter et 
al., 2019 

- Temperatura 
- Precipitação 

Austrália 

- Análise de fatores 
socioeconômico e ecológicos; 
- Modelagem com imagens de 

satélite em ArcGis; 
- Análise estatística de dados 

epidemiológicos e 
meteorológicos 

Akter et al., 
2020 

- Temperatura 
- Precipitação 

- Umidade 
Brasil 

- Abordagem sistêmica 
composta por três subsistemas: 

natural, social e construído; 
- Análise de vulnerabilidade 

Almeida e 
Castro, 2018 

- Precipitação Brasil 
- Descritivo da área; 

- Modelagem de imagens; 
- Análise de vulnerabilidade 

Almeida e 
Castro, 2019 

- Temperatura Brasil 

- Aplicação de testes 
estatísticos para correlação 
entre variáveis climáticas e 

dados epidemiológicos 

Carvalho et 
al., 2019 

- Temperatura 
- Precipitação 

Vietnã 

- Uso do modelo aditivo 
generalizado (GAM), 

relacionando variáveis 
climáticas e incidência de 

dengue. 

Nguyen et 
al., 2020 

- Temperatura 
- Precipitação 

- Umidade 
Brasil 

 - Imagens de satélite e dados 
meteorológicos; 

- Análise de uso e cobertura do 
solo 

Silva et al., 
2020 

- Temperatura 
- Precipitação 

Colômbia 

- Análise das variáveis 
climáticas e de dados 

socioeconômicos locai, a partir 
de modelos estatísticos 

Morgan et 
al., 2020 

Fonte: Autoria própria. 
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Quadro 03 - Doenças transmitidas por Aedes (Febre Amarela) 

Doença Transmissão 
Variáveis 
climáticas 

mencionadas 

Local de 
estudo 

Metodologias utilizadas 
Estudos 

analisados 

F
E

B
R

E
 A

M
A

R
E

L
A

 

Transmitida 
aos humanos 
pelo mosquito 
Aedes aegypti 

ou Aedes 
albopictus 

(WHO, 2020) 

-Temperatura 
-Precipitação 

 
África 

- Uso do modelo Ross-
Macdonald para transmissão de 

doenças transmitidas por 
mosquitos 

Hamlet et al., 
2018 

- Temperatura 
- Precipitação 

Quênia 

- Caracterização da população 
da área em estudo; 

- Uso de dados meteorológicos e 
aplicação de testes estatísticos 

Saalu et al., 
2020 

- Temperatura 
- Precipitação 

Dhaka 
(Bangladesh) 

- Amostragem de larvas de 
Aedes e mosquitos adultos; 

- Análise de dados 
meteorológicos 

Sharower et 
al., 2020 

- Temperatura 
 

Taiwan  

- Análise das variáveis climáticas 
e sociais; 

- Aplicação de um modelo 
empírico  

Amuakwa-
Mensah et 
al., 2017 

Fonte: Autoria própria. 

Quadro 04 - Doenças transmitidas por Aedes (Zika) 

Doença Transmissão 
Variáveis 
climáticas 

mencionadas 

Local de 
estudo 

Metodologias utilizadas 
Estudos 

analisados 

Z
IK

A
 

Transmitida 
aos humanos 
pelo mosquito 
Aedes aegypti 

ou Aedes 
albopictus 

(WHO, 2020) 

-Temperatura 
-Precipitação 

 

Caquetá 
(Colômbia) 

-Análise de dados 
epidemiológicos; 

- Análise espacial de dados 
meteorológicos por imagens de 

satélite 

Bonilla-
Aldana et al., 

2019 

- Temperatura 
- Precipitação 

- Umidade 

Colômbia, 
República 

Dominicana, 
Equador, El 
Salvador, 

Guatemala e 
México 

- Análise de dados 
epidemiológicos e meteorológicos 

com cálculo de métricas; 
- Uso do modelo tSIR; 

- Modelagem espaço temporal 

Harris et al., 
2019  

- Temperatura 
- Precipitação 

Brasil 

- Análise de séries temporais da 
Síndrome de Guillain-Barré; 

- Cálculo de médias das variáveis 
meteorológicas; 

- Desenvolvimento do modelo 
epidemiológico de relação entre 

Zika e a prevalência da síndrome 

He et al., 
2020 

- Temperatura 
- Precipitação 

Colômbia 
- Análise das variáveis climáticas 

e de dados socioeconômicos; 
- Uso de modelos lineares; 

Morgan et 
al., 2020 
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Doença Transmissão 
Variáveis 
climáticas 

mencionadas 

Local de 
estudo 

Metodologias utilizadas 
Estudos 

analisados 

- Temperatura 
América do 

Sul 

- Análise estatística da 
distribuição de vetores e a 

relação com a temperatura por 
meio de modelos 

Rao et al., 
2019 

Fonte: Autoria própria. 

 

Diante dos resultados obtidos e apresentados nos quadros, nota-se que 

temperaturas altas, uma elevada umidade relativa e um maior índice de precipitação são 

fatores climáticos que podem alterar a incidência e a frequência do Aedes aegypti. Nesse 

sentido, temperaturas elevadas, acima de 25 ºC conjuntamente com maiores taxas de 

precipitação e consequentemente umidade, foram fatores mencionados em todos os 45 

documentos analisados, por propiciarem um ambiente favorável à reprodução e 

desenvolvimento de diversas espécies de mosquitos. 

Além desses fatores, a ocorrência do El Niño também foi um evento climático 

mencionado em cerca de 5% dos documentos avaliados, por interferirem na taxa de 

precipitação, especialmente em áreas do pacífico, fator este diretamente ligado a ocorrência 

dos vetores. 

Contudo, de acordo com Berrang-Ford et al. (2012) espera-se que quanto maior a 

variação nos elementos meteorológicas, maior a carga de doenças em várias regiões do globo 

e exacerbem, por consequência, a carga sobre os sistemas de saúde, já frágeis. Vale destacar 

nesse sentido, que os impactos da maior variabilidade climática não serão sentidos da mesma 

maneira em todas as regiões do globo (Flato et al., 2017), assim como os efeitos sociais, 

econômicos e no âmbito da saúde. 

Desse modo, é preciso compreender que quanto mais intenso for a variação dos 

elementos meteorológicos, maior será a demanda (ou pressão) no sistema de saúde, e, 

portanto, mais custos econômicos. Assim, medidas de mitigação e adaptação social são 

importantes no que tange a questão da vulnerabilidade climática.  

Dentre os documentos analisados para este estudo, notou-se que a grande maioria 

se utiliza de uma metodologia baseada em estudo das variáveis climáticas e de dados 

epidemiológicos, nos quais são aplicados testes estatísticos, apresentando resultados 
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bastante diretos com relação a causa e efeito das doenças transmitidas por vetores e a 

influência das variáveis do clima. 

Dessa forma, os trabalhos analisados e compilados nessa pesquisa, podem ser 

agrupados de duas formas: análise epidemiológica e meteorológica (que tiveram a maior 

prevalência), e análise da vulnerabilidade social. 

O primeiro grupo apresentou uma metodologia baseada na análise de dados 

epidemiológicos, da doença em foco, bem como dados meteorológicos, no que se refere aos 

parâmetros de temperatura, precipitação e por vezes umidade ou ocorrência do El Niño, 

realizando testes estatísticos, utilizando modelos matemáticos e/ou imagens de satélite para 

correlacionar os dados. O segundo grupo, por sua vez, buscou avaliar a vulnerabilidade social 

numa determinada área, considerando os fatores demográficos, econômicos e sociais, frente 

a ocorrência de determinada doença ou de seu vetor. Nesse caso, a relação com as variáveis 

climáticas esteve em segundo plano, destacando-se as expressões das questões sociais, 

associadas a desigualdade. 

Ainda com relação aos estudos de vulnerabilidade, estes destacam a influência das 

doenças e do clima no âmbito socioeconômico e realçam, por conseguinte, questões de 

adaptação e mitigação as variações do clima, bem como abrem espaço para discussões sobre 

a elaboração de políticas públicas na área social e da saúde. 

Nesse sentido, estudos que busquem avaliar os efeitos da intensa variabilidade 

climática num espectro mais amplo, incluindo dados socioeconômicos e de saúde, com a 

aplicação de uma metodologia que contemple métodos estatísticos diferentes e que permita, 

conjuntamente, a entrada de dados e formatos distintos são essenciais. 

Com essa premissa, o único artigo encontrado com essa perspectiva, foi o trabalho 

de Morgan et al. (2020), que utilizou de dados de variáveis meteorológicas e fatores 

socioeconômicos, analisando-os estatisticamente em conjunto, propiciando um cenário da 

doença e da vulnerabilidade local para ela, mais completo. 

Alguns autores (CHRETIEN et al., 2015; GAGE et al., 2008; GUBLER et al., 2001) 

pontuam que o aumento na variabilidade climática e a intensidade de eventos do clima, como 

o El Niño, podem propiciar o surgimento de doenças e produzir mais condições ambientais e 

climáticas que levem à ocorrência delas. Nota-se que há uma dinâmica muito complexa, em 

que mudanças nas condições meteorológicas, podem influenciar em fatores ecológicas e 
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consequentemente nos vetores de doenças, tendo ao final, impacto potencial na saúde 

humana (WILSON, 2001). 

Joly (2007), ressalta que a variabilidade climática está aumentando há algumas 

décadas, interferindo no processo do desenvolvimento de plantas e animais, bem como na 

adaptação delas a essas variações.  

Assim, aplicar o conceito de vulnerabilidade é essencial para estudar as populações 

que apresentam maior risco socioambiental e com isso, agir conforme a necessidade destas, 

com relação as medidas de proteção e adaptação contra os efeitos diversos do clima na 

saúde, concebendo-se ainda que as populações urbanas tendem a ser mais vulneráveis, 

sobretudo as marginalizadas (CONFALONIERI, 2008). 

Diante do exposto, aponta-se para a importância do desenvolvimento de pesquisas 

que englobem o aspecto da vulnerabilidade, propiciando o avanço de metodologias nesse 

campo de estudo, bem como para obter medidas de mitigação e adaptação alternativas, 

possivelmente oriundas dos resultados desse tipo de pesquisa.  

 

4. Considerações finais 

Esta pesquisa objetivou responder, por meio de revisão integrativa, qual a relação já 

descrita na literatura entre elementos meteorológicos e a ocorrência de doenças transmitidas 

pelo vetor Aedes aegypti, bem como compreender as metodologias aplicadas em estudos que 

retratam a relação de fatores climáticos, com as doenças Febre Amarela, Zika, Chikungunya 

e Dengue.  

Nesse contexto, o trabalho evidenciou as mais diversas metodologias de pesquisa, 

com destaque para métodos que compreendem testes estatísticos e uso de dados de 

variáveis do clima. Entretanto, de acordo com alguns autores, a relação entre clima e doenças 

é muito mais complexa, o que nos remete a importância de estudos que tenham uma visão 

maior do assunto, abrangendo questões socioeconômicas e de vulnerabilidade. 

Assim, percebendo a pouca quantidade de pesquisas que comportem os aspectos 

descritos acima aponta-se para um horizonte promissor, relevante e bastante interessante 

para a pesquisa no campo de clima e saúde, propiciando a criação de um novo olhar sobre o 

tema. 
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EMERGÊNCIA CLIMÁTICA E A SUA RELAÇÃO COM A OCORRÊNCIA 
DE EPIDEMIAS NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: ALGUNS 

DIÁLOGOS POSSÍVEIS ENTRE CLIMA E SAÚDE 

LARISSA INGRED MARQUES LINHARES1
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RESUMO 
A relação clima e epidemiologia parece ganhar corpo nos últimos anos e, em especial, no 
atual contexto de Pandemia que atravessamos. O presente trabalho tem como intuito discutir 
a emergência climática e a sua possível relação com a ocorrência de epidemias, evidenciando 
análises, abordagens e estudos no âmbito da Climatologia e sua relação com a saúde. Tal 
elo é investigado a partir de revisão bibliográfica qualificada que apresentam a evolução dos 
estudos no âmbito da Climatologia e que realizam, de forma mais específica, análises acerca 
de epidemias diversas. Essa relação traz à tona desde análises sobre como a sociedade pode 
interferir no clima, até como as mudanças climáticas podem contribuir para o surgimento ou 
potencialização de algumas patologias. Assim, acredita-se que os estudos sobre a relação 
clima x saúde sejam reforçados e ampliados nas próximas décadas, em virtude do contexto 
de emergência climática que atravessamos.  
 
Palavras-chave:  Climatologia, Emergência Climática; Saúde.  
 
ABSTRACT 

The relationship between climate and epidemiology seems to take shape in recent years and, 
especially, in the current context of Pandemic that we are experiencing. The present work aims 
to discuss the climatic emergency and its possible relationship with the occurrence of 
epidemics, highlighting analyzes, approaches and studies in the scope of Climatology and its 
relationship with health. This link is investigated from a qualified bibliographic review that 
presents the evolution of studies in the field of Climatology and that carry out, in a more specific 
way, analyzes about different epidemics. This relationship comes to the fore from analyzes of 
how society can interfere in the climate, to how climate change can contribute to the 
emergence  or potentialization of some pathologies. Thus, it is believed that studies on the 
relationship between climate and health will be strengthened and expanded in the coming 
decades, due to  the context of climatic emergency that we are going through.  

Keywords: Climatology, Epidemiology, Climate Emergency; Health.  

 

 

1. Introdução 

A pandemia de COVID-19 trouxe à tona uma série de problemáticas a serem 

discutidas e repensadas sobre o modo de vida da sociedade moderna, algumas numa 
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vertente política/econômica, outras que impõem desafios à ciência no desenvolvimento de 

vacinas e até aquelas de teor mais alarmante que levantam hipóteses de que outras grandes 

epidemias ocorrerão em virtude das alterações realizadas pela sociedade, o que nos colocaria 

em uma posição de maior exposição à novos vírus e riscos diversos.  

Entre estas várias discussões, aquelas existentes entre Geografia, Saúde e até 

mesmo Epidemiologia, tornaram-se cada vez mais pertinentes e recorrentes. Inclusive, a 

emergência climática acabou permeando muitas desses debates, visto que é apontada como 

um tema que precisa ser discutido, uma vez que a mudança do clima, potencializada pelas 

atividades humanas, parece colocar em xeque a qualidade de vida das gerações futuras, 

contribuindo para o desencadeamento/agravamento de outras futuras epidemias. Cabe 

destacar que, desde os primórdios da humanidade, a interação entre clima e saúde já era 

considerada. Ora, algumas doenças já obedeciam a uma lógica sazonal ou apareciam em 

determinadas zonas climáticas (faz-se referência, por exemplo, às doenças ditas tropicais).  

Alguns ambientes, sobretudo em virtude de suas características climáticas, eram capazes de 

influenciar na ocorrência/proliferação de determinadas patologias.  

Em se tratando de epidemias/pandemias, a ocorrência destas estão presentes na 

história da humanidade. Peste Negra, AIDS, malária, febre amarela, gripe espanhola, gripe 

suína, entre outras, marcaram em maior ou menor grau o percurso de nossa sociedade, 

proporcionando uma série de especulações que sempre tem como pano de fundo: a relação 

natureza (meio ambiente) com a saúde humana. Com o advento da modernidade e,  

consequentemente, uma série de mudanças no espaço geográfico, desenvolvimento  

técnico/científico/informacional mudou por completo a conjuntura social e, nesse mesmo  

processo, o advento de riscos em termos globais torna-se cada vez mais pauta de  

Conferências Mundiais, trazendo outros assuntos correlatos como pano de fundo que  

envolvem o consumo exacerbado, as mudanças climáticas, a degradação ambiental e até  

mesmo como determinadas epidemias/pandemias tornam a sociedade cada vez mais  

vulnerável.  

Nesse sentido, busca-se através deste trabalho discutir como a crise climática 

experienciada atualmente (e que levanta preocupações ainda maiores em um futuro próximo) 

pode influenciar na disseminação/aparição de novas/velhas epidemias. A relação clima e 

saúde não é uma abordagem nova e nem por isso pouco explorada. Todavia, estudiosos já 
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sugerem que tal emergência climática pode contribuir para a ocorrência de outras pandemias 

como aquela associada à COVID-19.  

Tais investigações vêm, aos poucos, ganhando espaço. A relação clima, 

epidemiologia, Geografia, saúde, ainda que não seja tão explorada no Brasil, parece ganhar 

corpo nos últimos anos e, em especial no atual momento em que vivemos  

 

2. Metodologia 

Com o intuito de fomentar o diálogo e reflexões ora aqui proposto, foi realizada 

inicialmente uma revisão bibliográfica acerca dos estudos entre clima e saúde no âmbito da 

ciência geográfica, além de obras que tratassem de epidemias importantes em tempos 

pretéritos e contemporâneos. Em seguida, foram realizadas análises e discussões de como a  

evolução desses estudos contribuíram de forma significativa para o conhecimento de  

determinadas patologias e sua relação com o clima, inclusive trazendo para o debate a  

emergência climática tão propalada por diversos cientistas, em especial aqueles vinculados  

ao Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas – IPCC, uma vez que epidemias (como  

aquela associada à COVID-19) podem encontrar-se associadas com a crise climática  

evidenciada atualmente.  

 

3. Resultados e discussão 

3.1. Clima e sociedade: interações e mecanismos  

O final do século XX é marcado pela ascensão da importância da questão ambiental.  

O referido século tem em seu percurso uma série de mudanças de paradigmas, técnicas e 

conceitos, entre os quais o conceito de ambiente se torna o mais debatido. Contudo, a carga 

naturalista por vezes empregada não dava conta de explicar sua complexa relação com a 

crescente demanda da sociedade mundial. Assim, algumas questões são postas em xeque, 

principalmente no que diz respeito às ações humanas para com a natureza, conduzindo a um 

desequilíbrio que, em muitos casos é transmitido (em especial pela mídia) com teor alarmante 

e catastrófico, alertando-se para um possível colapso global. 

Nesse sentido, as primeiras conferências de cunho ambiental foram pensadas e 

voltadas sobretudo, a discutir as intensas alterações que nossa sociedade realiza e os 
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rebatimentos para o futuro, como forma de pensar medidas e estratégias para mitigar seus 

efeitos. E, paulatinamente, as discussões associadas às mudanças climáticas também foram 

ganhando espaço nessas conferências, a ponto de se tornar a problemática central das 

discussões travadas pelos pesquisadores e figuras políticas envolvidas.  

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em  

Estocolmo, no ano de 1972, já foram identificados e travados os primeiros problemas, os quais  

ganharam repercussão em virtude do forte embate entre Malthusianos (que defendiam a ideia  

do esgotamento dos recursos naturais e da incapacidade do progresso científico de superar  

esses limites) e Cornucopianos (que confiavam na capacidade ilimitada da tecnologia para  

superar os problemas de escassez), representando pontos de vista bem extremistas  

(BARBIERI, 2014).  

Em torno dessa dupla polêmica representada por dois grupos presentes nesta 

conferência (os partidários do crescimento selvagem e os defensores do crescimento zero), 

surgem as raízes dos conceitos de Ecodesenvolvimento e Desenvolvimento Sustentável.  

A Conferência de Estocolmo representa um verdadeiro marco que enseja e abre 

campo para se discutir o contexto das mudanças do clima em eventos posteriores, como o 

que ocorreu em 1992 no Rio de Janeiro (Brasil), conhecida como Eco-92. A Convenção sobre 

Mudanças Climáticas foi um dos documentos aprovados nesta conferência, a qual tinha como 

principal objetivo estabelecer mecanismos e ações para controlar e reduzir a emissão de 

gases de efeito estufa. Foi nesse documento que também ficou estabelecida a criação da 

Conferência das Partes – COP para definir metas e discutir mecanismos firmados geralmente 

em acordos, como o Protocolo de Quioto em 1997 e o Acordo de Paris em 2015.  

O desenvolvimento tecnológico e o acúmulo de riquezas na modernidade originaram 

diversas formas de relações entre o homem e o clima. Todavia, essas relações não eram 

igualitárias. Serres (1989) menciona que há diferenças gritantes entre o homem que vive à 

mercê do clima e o homem que dele se protege, para o primeiro o tempo cronológico e o 

tempo atmosférico ditam os ritmos de suas atividades, enquanto para o segundo o mais 

importante é o domínio do cronológico pela velocidade e o atmosférico não apresenta 

importância. Assim, as adaptações da sociedade as condições climáticas puderam ser 

percebidas  

A história da humanidade é marcada pela interação constante entre sociedade e 
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clima. Em tempos pretéritos, já se observava a dominação/desenvolvimento de antigas 

civilizações, a exemplos das civilizações mesopotâmicas ou até mesmo a egípcia, as quais 

monitoravam a natureza e adotavam condutas em seu benefício, a exemplo do conhecimento 

do clima para a devida realização da prática agrícola, a rede de drenagem empregada etc. A 

natureza aqui é vista como benéfica, abundante, uma dádiva.  

Porém, há que se mencionar uma outra visão de natureza, comumente propagada 

pela mídia ou presente no senso comum, quando uma condição extrema (de seca, enchente, 

inundações, tsunamis, etc.) Trazem um sentido pejorativo ao clima, onde a natureza é vista 

como maléfica, implacável, vingativa, como se essa agisse de forma a penalizar a sociedade 

do abuso que fazemos pela terra. Para Mendonça (2000) a história é rica de momentos de 

penúria, tristeza, sofrimento e desespero de grupos humanos, os quais necessitam realizar 

adaptações para conviver com situações adversas.  

Ora, se pegarmos emprestado, como exemplo, as recorrentes secas que ocorrem na 

região Nordeste do Brasil, estas desencadeiam situações agravantes em diferentes setores, 

desde ao rural e até mesmo na dinâmica das cidades, acentuando a pobreza, a miséria etc.  

Contudo, não se trata apenas de um “problema” de ordem natural. Afinal, elementos políticos, 

sociais, de vulnerabilidade também estão inseridos nessa complexa análise. Neste sentido, 

considerando-se os principais aspectos da referida região, diversas medidas podem ser 

propostas, desde aquelas que visam realocar os afetados como também programas/medidas 

que fomentem a convivência com o semiárido.  

Tais discussões alicerçaram o debate da questão ambiental, principalmente no que 

diz respeito às mudanças climáticas, ou seja, a iminência da sociedade em “criar medidas” de 

mitigação e melhor relação com tais mudanças no clima.  

3.2. Entre climatologia e epidemiologia: um importante elo em ascensão  

Cabe compreender que os laços entre climatologia e epidemiologia não representa 

algo recente, tampouco inovador, mas que traz consigo elementos primordiais para se 

perceber diferentes contextos e que, diante do atual cenário vivenciado nas últimas décadas, 

ganha, paulatinamente, mais repercussão e notoriedade.  

Nesse contexto, discorrer sobre as relações estabelecidas entre a climatologia e a 
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epidemiologia, significa perceber como tal assunto se estruturou ao longo da história, ou seja, 

até mesmo as civilizações mais antigas já conseguiam encontrar ligações entre tais assuntos 

e consequentemente sabiam lidar com as patologias que assolavam o seu meio. Assim, 

através dessas questões, aos poucos o espaço geográfico foi palco de diversas 

transformações, mudanças essas que acarretaram uma série de questões dentro do espaço 

geográfico e sua relação com a saúde humana.  

Ainda na antiguidade já se buscava compreender quais as relações existentes entre 

o clima e alguns tipos de doenças. Na Grécia antiga, os surtos de malária eram ligados 

àsáreas pantaneiras, ou seja, os mosquitos se alojaram e constata-se que o mau cheiro era 

o que causava a doença. A ocorrência, em determinada condição do clima e em determinado 

período do ano pareciam já dar indícios importantes de tal relação (clima e saúde). Ou seja, 

já se enxergava à época que a proliferação da doença poderia estar associada com fatores 

climáticos presentes. Assim, além do clima, outros elementos da natureza como a água e o 

solo, conjugados a outros fatores, como modo de vida, contribuíram para a permanência, por 

longos períodos, de doenças na população, as quais foram denominadas de “endemias” 

(ROSEN, n.p, 1994).  

Os primeiros estudos se referem a Hipócrates, ainda no século V a.c, onde o mesmo 

buscou a razão das causas das doenças. Assim, Hipócrates sustentou a teoria de que o clima 

responderia a alguns casos de doenças. Sem saber da existência do microorganismo, afirmou 

que alterações climáticas, ventos ou chuvas, contribuem para o desenvolvimento de 

determinadas infecções. Assim, De Jesus (2010 discorre que Hipócrates observou que ventos 

vindos da região norte, acompanhados da primavera seca somado às tempestades vinda do 

sul, causavam febres benignas. Paralelo a isso, o vento úmido juntamente de uma primavera 

fria e de verão abafado era o causador de diarréias e náuseas.  

Os estudos prosseguiram e, a partir do século XIX, a aproximação entre o discurso 

climático e geográfico ocorreu, reunindo concepções de cunho ecológico que ligavam as 

ciências humanas e as ciências biológicas. Nascem aqui as primeiras teorias que tentavam 

discutir a evolução das doenças e com isso o processo de evolução da Epidemiologia. Um  

exemplo a ser destacado é a teoria miasmática, onde se introduziu a higienização do espaço 

urbano, determinando que os `'miasmas" fossem eliminados. Constata-se que essas teorias 

buscavam compreender o percurso das doenças, suas causas, principalmente no que 
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concerne ao espaço geográfico.  

Segundo a teoria miasmática, o meio físico e social, a natureza e a 
concentraçao dos homens eram produtores de miasmas. Pântanos deveriam 
ser aterrados, o lixo e as edificaçoes insalubres expulsas e sujeira eliminada. 
(CHENORVITZ, 1990, p. 421) 

A preocupação com as mudanças climáticas, em especial nas últimas 

décadas,acaba representando um ingrediente a mais na análise de determinadas patologias 

que  podem ter relação com o clima. Assim, diversos países e organizações nacionais e 

internacionais, governantes e a sociedade como um todo acabam trazendo à tona, de forma 

recorrente, um debate necessário, apesar de ser polêmico e envolve uma série de medidas 

que podem interferir diretamente nas grandes economias do mundo e nosso modo de viver.  

Contudo, existem diversos aspectos e questões pertinentes a se considerar, que vão 

desde o risco que tais epidemias representam para a sociedade, quem são os grupos mais 

vulneráveis, além das mudanças significativas que devemos implementar no nosso estilo de 

vida contemporâneo. Ou seja, significa um dos maiores desafios a serem encarados pela 

sociedade contemporânea.  

As alterações no clima acarretam uma série de problemáticas para a sociedade, 

envolvendo desde questões econômicas, geopolíticas e principalmente ao bem-estar do ser 

humano. Essa preocupação reveste-se ainda mais de relevância quando considera a 

interferência na saúde humana, desencadeando doenças, reforçando a propagação e até 

mesmo o surgimento de novas epidemias, assim como a COVID 19. Para Sorre (1934), no 

desenvolvimento histórico, a ideia de clima é inseparável das preocupações biológicas. Os 

primeiros registradores não foram instrumentos de medida, mas sim registradores naturais 

em particular a sensibilidade do homem.  

Nessa perspectiva, avaliar como o clima pode influenciar em tal situação, além de 

fazer frente às medidas que precisam ser adotadas em especial por aqueles países que mais 

contribuem para tal realidade preocupante, entre outros aspectos, são de fundamental 

importância, em especial quando determinados grupos mais vulneráveis são as principais 

vítimas desta proliferação, o que caracteriza aquilo que se designou como Justiça Climática.  

Afinal, conforme menciona Leff (2001), o saber ambiental se constrói através de processos 

políticos, culturais e sociais, para transformar as relações sociedade-natureza.  
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A qualidade de vida do ser humano se dá através de elementos que combinados 

entre si proporcionam um verdadeiro equilíbrio biológico, onde temperatura e umidade, 

iluminação e pressão atmosférica proporcionam um bom funcionamento de todos os sistemas 

humanos. Ayoade (1986) afirma que a influência do clima na saúde humana ocorre de forma 

direta e indireta, podendo ser positiva ou negativa. Para ele, os extremos térmicos e 

hidrotérmicos, por exemplo, acentuam a debilidade do organismo no combate as 

enfermidades, intensificando processos inflamatórios e criando condições favoráveis ao 

desenvolvimento dos transmissores de doenças contagiosas. Por sua vez, temperatura 

amena, umidade e radiação tornam-se atributos terapêuticos à saúde humana.  

Segundo Haines (1992), a temperatura tem relação com muitas doenças 

contagiosas, como febre amarela, dengue e outras enfermidades viróticas transmitidas por 

artrópodes, peste bubônica, disenteria e outras infecções diarreicas. Destaca-se também a 

relação clima e higiene e suas respectivas interferências em epidemias, principalmente na 

Amazônia e na região Nordeste, como febre amarela, malária, cólera, dentre outros.  

Para Ferreira (2003), a forma mais convencional de se tratar sobre a relação  

climatologia e saúde se especifica nos estudos das chamadas doenças tropicais,  

categorizando-as em: fator 1 (valoriza os aspectos do ambiente como temperatura e umidade  

e a questão socioeconômica como sendo a que decorre das condições de  

subdesenvolvimento) e fator 2 (procura englobar dois critérios; valoriza as características 

geográficas regionais que ocorrem na faixa intertropical da Terra, abrangendo tanto as  

doenças cuja ocorrência depende de certas condições climáticas, como aquelas ligadas à  

pobreza e a deficiência da infraestrutura de saneamento e de atendimento à saúde.  

O conhecimento produzido que relaciona especificidades do clima para com a saúde 

humana faz análises desde os agentes geofísicos até os geoquímicos, correlaciona atmosfera 

e os seres vivos. Essa abordagem compõe estudos de diversas áreas estando totalmente 

ligada às questões do espaço, ou seja, com a Geografia. A diversidade dos agentes e 

transmissores, bem como as diversas etapas da infecção contagiosa, justificam o termo 

criado, que designam exatamente a teia de relações entre o meio e o natural, o ser vivo e o 

homem, vivendo lado a lado e mantendo entre si relações intensas e duradouras (SORRE, 

1984).  

Nesse sentido, de acordo com Confaloniere e Menne (2007, np), o Painel 
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Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), destaca três fatores primordiais que 

combinados com processos climáticos podem afetar a saúde humana; tais como:  

Efeitos diretos dos eventos climáticos extremos. Estes afetam a saúde através 
de influências sobre a fisiologia humana (por exemplo, ondas de calor) ou 
provocando traumas físicos e psicológicos em acidentes, como tempestades, 
inundaçoes e secas. efeitos sobre o meio ambiente alterando fatores 
determinantes da saúde humana, a qualidade da água e do ar e a ecologia de 
vetores (por exemplo, mosquistos) de agentes infecciosos. efeitos dos eventos 
climáticos sobre os processos sociais, determinando rupturas 
socioeconômicas, culturais e demográficas importantes. um exemplo é a 
migração de grupos populacionais, desencandeada por secas prolongadas, 
que afetam principalmente populaçoes que dependem da agricultura de 
subsistência.   

Nesta perspectiva, as mudanças climáticas afetam todas as esferas sociais, dado ao 

seu caráter de sustentar a demanda da produção mundial. Assim, os eventos extremos  

associados ao clima, acarretam uma série de questões a serem debatidas/questionadas e  

principalmente resoluções que possa promover a mitigação de áreas afetadas por tais  

circunstâncias, entende-se que, essas alterações inibem a produção, economia, transporte  

de mercadorias, entre outros fatores que se ligam ao bem estar humano, ressalta-se, que  

ainda de acordo com o IPCC (2018 pág 12), uma alteração de 1, 5 C na temperatura do  

planeta pode acarretar inúmeras manifestações danosas à saúde humana, como é destacado  

a seguir:  

Projeta-se que qualquer aumento no aquecimento global afeta a saúde 
humana, com consequências, principalmente negativas (alta confiança). 
Riscos mais baixos foram projetados a 1, 5 C do que a 2 C para morbidade 
relacionada ao ozônio, se as emissões necessárias para a formação de ozônio 
continuarem altas (alta confiança). Ilhas de calor urbanas frequentemente 
amplificam os impactos das ondas de calor nas cidades (alta confiança). 
Projeta-se, que os riscos de doenças transmitidas por vetores, como malária e 
dengue, devem aumentar com o aquecimento de 1 C para 2, incluindo trocas 
potenciais em sua amplitude geográfica 

 

Destaca-se que, diretamente ou indiretamente, vertiginosamente ou lentamente, o 

clima pode interferir socialmente, suas oscilações podem afetar todos os setores sociais e 

principalmente a saúde humana. Temperaturas extremas podem ocasionar diversos 

malefícios, além do que os efeitos sobre essa mudança no clima podem contribuir para o 

agravamento e até surgimento de outras doenças ainda desconhecidas.  
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Pesquisadores já apontam indícios que essa relação clima x saúde pode explicar o 

aparecimento da COVID-19. Ademais, também estudam se as condições do clima em 

determinadas localidades podem contribuir para acelerar a proliferação (ou não). Claro que ainda 

existe muita especulação e hipóteses, mas que parecem indicar que essa possível relação 

deve ser considerada daqui em diante como forma de fazer frente à outras epidemias.  

4. Considerações finais  

A relação entre Climatologia e Epidemiologia traz consigo uma série de questões, 

em síntese, que envolvem desde análises sobre como a sociedade pode interferir no clima, 

até como as mudanças climáticas podem contribuir para o surgimento de algumas patologias 

ou até mesmo potencializá-las.  

Não seria nenhum alarde, haja vista, que os eventos extremos aumentaram 

significativamente nos últimos anos, proporcionando ao homem insegurança, incertezas e 

preocupação diante de tais situações de risco e como desenvolver mecanismos de defesa em 

tais situações.  

Não se sabe ao certo, qual a origem ou causa, por exemplo, da Pandemia de COVID 

19, mas algumas especulações em torno da sua relação com a degradação ambiental, a 

mudança do clima, parecem alertar para mais pesquisas e análises nesse contexto. Afinal, a 

ocorrência de futuras novas epidemias/pandemias deste porte, torna-se, ainda mais, algo 

preocupante e real.  

Os desafios para o pós-pandemia são gigantescos. A capacidade de resiliência e de 

lidar com/adaptar-se (conhecida na língua inglesa como estratégias de coping coletivo) deve 

ser a principal chave para reconstruir/habitar a uma sociedade com tantas mudanças.  

Contudo, tais capacidades encontram-se envoltas em mudanças profundas no nosso modo 

de viver.  

De qualquer forma, é de suma importância que os estudos sobre a relação clima x 

saúde sejam reforçados, pois estes podem desvelar questões pertinentes que também 

contribuem para dialogar com essa mudança de atitude, seja apontando perspectivas futuras 

(projeção de cenários), seja investigando situações presentes e experiências passadas, para 

que a adoção de medidas de prevenção, controle e assistência às sociedades afetadas seja 

algo palpável e realizado de forma eficiente. É aí que reside a capacidade de resiliência.  
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DENGUE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO: RELAÇÃO ESPACIAL ENTRE 

CASOS DE DENGUE EM CRIANÇAS E TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DA 

TERRA. 

 

BRUNO NERY SOARES1 
SERGIO LINS DE CARVALHO2 

RESUMO 

A dengue é um problema recorrente na sociedade brasileira, em especial na cidade do Rio de 
Janeiro, onde já ocasionou diversos infectados e mortes. No município do Rio de Janeiro, os 
anos 2008, 2011, 2012 e 2013 tiveram os maiores números de casos registrados no século 
XXI, sendo, portanto, anos epidêmicos e os episódios selecionados para análise deste estudo. 
Deste modo, o presente trabalho buscou avaliar os condicionantes ambientais a partir da 
temperatura da superfície da terra e sua relação com o padrão espacial da doença, para tanto, 
tomou-se como referência a infecção em crianças de até 5 anos, segmento etário da 
população com mobilidade espacial mais reduzida ao bairro, repercutindo na maior 
possibilidade de infecção destas no bairro de moradia e, consequentemente, mais segurança 
na correlação das condicionantes ambientais. A partir dessa estratégia os resultados e dados 
que foram correlacionados, direcionam para uma maior compreensão entre a relação espacial 
do vetor da doença e a temperatura superficial no município do Rio de Janeiro.  
 
Palavras-chave: Dengue; Temperatura superficial; Crianças 
 
ABSTRACT 
 
Dengue fever is a recurring problem in Brazilian society, where it has already caused several 

infected people and deaths. In the municipality of Rio de Janeiro, the years of 2008, 2011, 

2012 and 2013 had the highest number of cases recorded in the 21st century, being, therefore, 

epidemic years and the episodes selected for analysis of this study. Thus, the present study 

sought to evaluate environmental conditions based on the temperature of the earth's surface 

and its relationship with the spatial pattern of the disease. For this purpose, it took as a 

reference the infection in children up to 5 years old, age group of the population with reduced 

spatial mobility to the neighborhood, reflecting the greater possibility of infection in the 

neighborhood and, consequently, more security in the correlation of environmental conditions. 

Based on this strategy, the results and data correlated lead us to a greater understanding 

between the spatial relationship of the disease vector and the surface temperature in the 

municipality of Rio de Janeiro. 

 

Keywords: Dengue; Surface temperature; Children 
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1. Introdução 

Cerca de 2,5 bilhões de pessoas estão expostas ao risco de se infectar, 

particularmente em países tropicais e subtropicais, onde as condições climáticas, sociais e 

econômicas favorecem a proliferação dos vetores (TAUIL, 2001). Os primeiros casos de 

dengue no Brasil são citados em 1923, mas a partir dessa época até início da década de 1980 

esse vetor seria erradicado no país (PONTES et al, 1994). Ao longo dos anos o Brasil passou 

por diversos novos surtos da doença: em 1981 voltam a ser identificados casos de dengue no 

território brasileiro, mais especificamente em Boa Vista (RO). Nesta ocasião houve a primeira 

confirmação laboratorial e clínica de uma epidemia de dengue no Brasil. No ano de 1986 uma 

nova epidemia de dengue volta a ocorrer no Brasil, dessa vez na região metropolitana do Rio 

de Janeiro e nas cidades vizinhas. Ocorreu, então, a disseminação do vírus para os outros 

estados, o que tornou possível considerar que a dengue se tornou endemo-epidêmica no país 

(PONTES et al, 1994). 

A partir de 2005 o número de casos começou a crescer constantemente e teve seu 

pico em 2008, quando houve uma nova epidemia em vários estados brasileiros, tendo como 

consequência o maior número de óbitos pela doença até o momento. Notou-se que o perfil 

dos pacientes tinha mudado, a maioria dos afetados pela doença que antes eram adultos dos 

20 aos 40 anos, agora, em sua maioria, era composta por crianças sendo responsável por 

mais de 50% dos casos no país segundo a biblioteca virtual do ministério da saúde 

(BRASIL/MS, 2009). 

Diante do desafio de frear o avanço da dengue torna-se necessário entender a sua 

espacialização e a correlação dela com a temperatura da superfície do solo no município do 

Rio de Janeiro durante os anos epidêmicos de dengue que ocorreram em (2008, 2011, 2012 

e 2013) para que ao final seja possível compreender de forma mais conclusiva e objetiva a 

espacialização da doença e sua relação com os fatores ambientais, em especial os 

meteorológicos/climáticos.  

As dinâmicas climáticas, em especial da temperatura e pluviosidade limitam 

diretamente o desenvolvimento da população de mosquito e, por conseguinte, na sua 

dinâmica espacial de espalhamento da doença. Nota se que em períodos mais frios e secos 

há uma redução acentuada da população adulta do vetor (VIANA; IGNOTTI, 2013). 
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2. Metodologia 

O presente artigo tem como base de referência bibliográfica “Os Espaços de Calor da 

Região Metropolitana e Cidade do Rio de Janeiro” (LUCENA; PERES; MIRANDA, 2018). 

Assim sendo, a principal referência que utilizamos para entendermos a variação da 

temperatura da terra na cidade do Rio de Janeiro, utilizando-se dos dados referentes à 

temperatura em consonância com os dados a seguir, trazendo resultados imprescindíveis 

para este artigo. 

Foram coletados, selecionados e organizados os dados do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação do Rio de Janeiro (Sinan, 2020) referentes aos casos registrados de 

dengue nos anos 2008, 2011, 2012 e 2013 em pessoas na faixa etária de 0 a 5 com o objetivo 

de entender onde estariam localizados os bairros cariocas com maior quantitativo de casos 

de dengue. Essa foi a faixa etária selecionada já que a principal característica é a pouca 

mobilidade espacial, o que permite uma generalização mais segura de que o adoecimento 

aconteceu no próprio bairro de residência, pressuposto fundamental o estabelecimento de 

relações espaciais. 

Realizou-se a confecção de 4 mapas temáticos no software ArcGis com os dados do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Rio de Janeiro referentes ao recorte do 

artigo a fim de entender a espacialização da dengue no território e fazer uma comparação dos 

anos epidêmicos do Rio de Janeiro. Sendo o quinto mapa elaborado com a ferramenta 

“Análise de Agrupamento e Dados Atípicos (Anselin Local Morans I)”, a utilização dessa 

ferramenta tem como viés de analisar se há valores estatisticamente atípicos nas feições de 

informação, ou seja, permitindo a individualização e compreensão dos diferentes padrões de 

agrupamentos espaciais da doença.  

 

3. Resultados e discussão 

A cidade do Rio de Janeiro está localizada na região Sudeste do Brasil, banhada pela 

baía de Guanabara a Leste, o oceano Atlântico ao Sul e a Baía de Sepetiba a Oeste, motivo 

pelo qual possui suas fronteiras marítimas mais extensas do que as terrestres. A área do 

município do Rio de Janeiro é de 1.255,3 Km², incluindo as ilhas e as águas continentais onde 

está dividido em 32 Regiões Administrativas com 159 bairros. 
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Figura 01 – Mapa dos bairros do Município do Rio de Janeiro 

 
Fonte: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP (2020) 

 

Na coleta de dados referentes aos casos de dengue em crianças de zero a cinco anos 

de idade nos anos epidêmicos de 2008, 2011, 2012 e 2013 foram totalizados 8.545 casos 

notificados entre os bairros da cidade do Rio de Janeiro, sendo os bairros de Santa Cruz, 

Bangu, Campo Grande, Realengo, Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Paciência, Curicica, 

Sepetiba e Penha com o maior índice de casos registrados no quadro geral. O ano com maior 

número de casos é 2011 onde a quantidade de infectados é maior do que a somatória dos 

outros 3 anos epidêmicos (2008, 2012 e 2013)1. É importante que se perceba qual soro tipo 

estava em circulação durante esses anos para que se compreenda a infecção de forma mais 

ampla. Ao se analisar a Tabela 01 abaixo, pode se perceber os sorotipos circulantes na cidade 

 
1 Nota se que os números de casos registrados sem identificação de bairro somam 1.121 em seu total. 
Diante da falta de informação encontrada nas planilhas analisadas admite-se que pode haver uma 
pequena discrepância em relação à realidade. 

http://www.xivsbcg.com/


www.xivsbcg.com ISSN: 2764 - 1805 

2431 

 

 

do Rio de Janeiro durante os anos de 2000 a 2016. Nos anos epidêmicos analisados durante 

a pesquisa o DENV-4 está presente de forma mais intensa, principalmente nos anos de 2012 

e 2013 assim como o tipo DENV-1 que também chama atenção devido a sua constante 

presença desde 2009 até o ano de 2016. 

 

Figura 02 - RIO DE JANEIRO / RJ - Casos notificados de Dengue por sorotipo para a cidade do Rio 
de Janeiro entre 2000 e 2016. 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. 
 

 
Tabela 01 – Casos de dengue em crianças de 0 a 5 anos nos bairros do município do Rio de Janeiro 

Localidades/Anos 2008 2011 2012 2013 Total 

Santa Cruz 177 255 45 36 513 

Bangu 24 241 126 102 493 

Campo Grande 31 258 77 34 400 

Realengo 33 186 57 55 331 

Guaratiba 6 249 21 18 294 

Pedra de Guaratiba 3 238 15 14 270 

Paciência 146 79 13 9 247 

Curicica 187 12 9 3 211 

2.288

27.673

145.779

1.516 554 985

14.117
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Sepetiba 83 42 18 14 157 

Penha 14 104 18 10 146 

Casos Sem Identificação  65 990 41 24 1.120 

 
Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Rio de Janeiro (2008, 2011,2012 e 

2013). 
 

As figuras abaixo apresentam a distribuição da população com faixa etária de 0 a 4 

anos (Figura 03) e de 05 a 09 anos (Figura 04) no município, tomando o censo 2010 como 

fonte.  Os dados supracitados, quando somados aqueles do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação do Rio de Janeiro dos anos endêmicos, também espacializados em 

mapas, oferecem uma melhor compreensão da geografia da doença na área de estudo. 

  

Figura 03 - Mapa de localização de crianças de 0 a 4 anos nos bairros do município do Rio de 

Janeiro em 2010. Fonte: IBGE (2010). Elaboração própria.

 

 
 

http://www.xivsbcg.com/


www.xivsbcg.com ISSN: 2764 - 1805 

2433 

 

 

Figura 04 - Mapa de localização de crianças de 5 a 9 anos nos bairros do município do Rio de Janeiro 
em 2010. 

Fonte: IBGE (2010). Elaboração própria.  

 

Torna se importante analisar como as crianças de 0 a 5 anos estão distribuídas pela 

cidade do Rio de Janeiro já que este é o recorte usado no estudo para que seja feita o teste 

de correlação espacial. Percebe se que a dinâmica populacional de crianças de 0 a 5 anos se 

manteve de certa forma constante ao longo do tempo, concentrada na porção Oeste da cidade 

do Rio de Janeiro com alguns focos na zona Norte como por exemplo: Maré e Pavuna. Os 

bairros que apresentam a maior concentração são: Campo Grande, Santa Cruz, Bangu e 

Realengo que lideraram como bairros com maior concentração de crianças no Censo de 2010. 
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Figura 05 – Casos de Dengue no Município do Rio de Janeiro em 2008. 

Fonte: IBGE (2010) e SINAN (2020). Elaboração própria.  

 
Em uma visão mais geral os bairros de Curicica, Paciência e Santa Cruz na Zona 

Oeste encontram-se em um tom vermelho, representando os bairros mais afetados pela 

dengue neste ano. Percebe-se que os casos estão concentrados na Zona Oeste do município.  
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Figura 06 – Casos de Dengue no Município do Rio de Janeiro em 2011. 

 

Fonte: IBGE (2010) e SINAN (2020). Elaboração própria.  
 

No ano de 2011 notamos um crescimento, em relação a 2008, dos casos em crianças 

na zona Norte e principalmente na Zona Oeste, os bairros epidêmicos, assinalados em 

vermelho, são: Realengo, Santa Cruz, Campo Grande - que teve um crescimento de mais de 

8 vezes do número de casos em relação a 2008 - Pedra de Guaratiba, Bangu - onde o número 

de casos aumentou mais de 10 vezes em relação a 2008 - e Guaratiba – proporcionalmente 

com o maior aumento no número de casos: 6 no ano de 2008 para 249 para o ano de 2011. 

O ano de 2011 foi o ano com o maior número de casos entre todos os anos epidêmicos com 

um total de 4.540 crianças infectadas. 
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Figura 07 – Casos de Dengue no Município do Rio de Janeiro em 2012. 

 
Fonte: IBGE (2010) e SINAN (2020). Elaboração própria.  

 

No ano de 2012 podemos notar que houve uma diminuição no número de casos em 

relação a 2011. Na Zona Oeste houve diminuição da quantidade de infectados, apesar de 

continuar na zona amarela onde somente os bairros de Campo grande, Bangu e Realengo 

continuam com um número elevado de casos. No ano de 2012 pode se notar que foi o 

momento de maior difusão da doença pela cidade, apesar de haver uma considerável 

diminuição no total de infectados, a quantidade de bairros com casos quase inexpressivos 

diminuiu consideravelmente. 
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Figura 08 – Casos de Dengue no Município do Rio de Janeiro em 2013. 

 
Fonte: IBGE (2010) e SINAN (2020). Elaboração própria.  

 

Os bairros de Realengo e Bangu se sobressaíram com mais casos notificados no ano 

de 2013. Em relação aos outros anos epidêmicos, 2013 teve menor número de casos entre 

eles com uma diminuição razoável em relação ao ano de 2012, onde apenas 817 crianças 

foram notificadas no município. 
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Figura 09 – Temperatura da superfície continental (TSC) na região metropolitana e cidade do Rio de 
Janeiro para o período total de 1984-2016. 

 
Fonte: LUCENA; PERES; MIRANDA, 2018.  

 

Quando se faz uma análise da temperatura superficial continental da área da cidade 

do Rio de Janeiro é possível notar que os locais mais quentes estão localizados na porção 

Oeste da Baía de Guanabara e entre os Maciços de Gericinó-Mendanha e o Maciço da Pedra 

Branca. Os locais são representados em tons de laranja e vermelho na Figura 10, que 

abrangem a área Central, boa parte da Zona Norte e a região Oeste da Baía de Guanabara. 
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Figura 10 – Bairros do município do Rio de Janeiro mais afetados pela dengue usando a ferramenta 
Análise de Agrupamento e Dados Atípicos (Anselin Local Morans I)”.  

 

Fonte: IBGE (2010) e SINAN (2020). Elaboração própria.  
 

A dinâmica sazonal do vetor da dengue está totalmente interligada à variabilidade das 

variáveis meteorológica como a temperatura, umidade do ar e pluviosidade. Existem fatores 

humanos que também implicam na dinâmica do vetor como, por exemplo, exposição a lixo a 

céu aberto e locais de grande acúmulo de água que também são responsáveis pelo 

agravamento do problema.  

       Ao fazer uma correlação entre os dois fatores citados durante a investigação 

(número de casos e temperatura superficial) percebe-se que a existência de uma relação 

espacial entre ambos ao comparar o resultado dos agrupamentos e da temperatura de 

superfície. Os bairros da Penha, Curicica, Bangu, Campo Grande e Realengo exemplificam 

essa relação, já que são os bairros com temperaturas de superfície mais elevadas em relação 

aos demais, assim como os que possuem mais casos registrados de dengue em crianças 
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durante os anos epidêmicos. Tal relação é sustentada devido às necessidades térmicas para 

o desenvolvimento do Aedes aedypti, que, portanto, materializa as alterações do clima urbano 

como promotora da difusão do vetor e, consequentemente, da doença.  

 

4. Considerações Finais 

Ao analisarmos os resultados da investigação da atual pesquisa, notamos que 

diversos fatores foram limitantes para o resultado final. Em primeiro momento, durante a 

obtenção dos dados referentes aos casos notificados de dengue no município do Rio de 

Janeiro, constatou-se a subnotificação dos casos, bem como problemas de identificação e 

cadastro dos infectados, o que certamente impacta no resultado final do estudo. 

Apesar das complicações encontradas referentes à obtenção de dados, é perceptível 

a forte relação entre a temperatura superficial da terra e o quantitativo dos casos de dengue 

relacionados nesta pesquisa. Foi possível perceber tal correlação após a espacialização dos 

casos feita nos mapas que foram apresentados durante a pesquisa. Esperamos que com os 

resultados apresentados seja possível uma intervenção por parte dos poderes 

governamentais de medidas atuantes nas regiões apontadas, dando ênfase na necessidade 

de fortalecimento, para o caso da dengue, da vigilância em saúde ambiental. 
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OCORRÊNCIAS DE DOENÇAS CEREBROVASCULARES ASSOCIADAS AOS 
ELEMENTOS ATMOSFÉRICOS NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA - GO 
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RESUMO 
 
As doenças cerebrovasculares (DCV), com expressão mais relevante nos Acidentes 
Vasculares Cerebrais (AVC) estão entre as principais causas de óbitos no Brasil e no mundo. 
Podem ocorrer em qualquer faixa etária, porém prevalecem em adultos e idosos. Muitos 
estudos apontam para a relação dos fatores de risco cardiovascular ligados ao estilo de vida 
ou aos fatores hereditários, porém existem poucas pesquisas que retratam a influência dos 
fatores geográficos no acometimento dessas enfermidades, principalmente na região central 
do Brasil. Nesse sentido, destaca-se a influência que as condições atmosféricas exercem 
sobre os indivíduos, como na situação de saúde.  
Este artigo investiga a relação entre os elementos atmosféricos e a ocorrência de Acidente 
Vascular Cerebral, mais precisamente, a resposta dos seres humanos à variabilidade das 
condições atmosféricas. Nessa perspectiva, verificou-se a ocorrência de óbitos por AVC em 
ambos os sexos, entre os anos de 2008 e 2017, no município de Goiânia (GO). Utilizou-se 
como suporte a técnica de análise de Correlação de Pearson. Os resultados estatísticos 
revelaram uma relação moderada entre as variáveis pressão atmosférica e amplitude térmica, 
indicando a potencialidade dos estudos de correlação entre fatores geográficos, 
especialmente com os elementos climáticos, e óbitos por doenças cerebrovasculares. 

 
Palavras-chave: Geografia da saúde; Variabilidade atmosférica; Acidente vascular cerebral. 
 
ABSTRACT 
 
Cerebrovascular diseases (CVD), especially cerebrovascular accidents (CVA) are among the 
main causes of death in Brazil and worldwide. They can occur in any age group, but they 
prevail in adults and the elderly. Many studies point to the relationship between cardiovascular 
risk factors linked to lifestyle or hereditary factors, but there are few studies that portray the 
influence of geographic factors on the involvement of these diseases, especially in the central 
region of Brazil. In this sense, the influence of atmospheric conditions on individuals is 
highlighted, as in the health situation. This article investigates the relationship between 
atmospheric elements and the occurrence of stroke, more precisely the response of human 
beings to the variability of atmospheric conditions. In this perspective, the occurrence of deaths 
from stroke in both genders was verified between the years 2008 and 2017 in the city of 
Goiânia (GO). Pearson's correlation analysis technique was used as support. The statistical 
results revealed a moderate relationship between the variables atmospheric pressure and 
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thermal amplitude, indicating the potential of studies on the correlation between geographic 
factors, especially with climatic elements, and deaths due to cerebrovascular diseases. 
 
 
Keywords: Health geography; Atmospheric variability; Cerebrovascular accidents.  

 

1. Introdução 

Há uma grande variedade de estudos que demonstram que os seres humanos 

sofrem a influência das condições atmosféricas, seja diretamente nas condições de produção 

ou mesmo nas situações de saúde e bem-estar. Murara, Coelho e Amorim (2010) enfocam 

que o clima é um condicionante ambiental que apresenta modificações cíclicas e muitas vezes 

inesperadas, podendo ser danosas e afetar negativamente o homem e o meio social. 

Sabe-se que os elementos atmosféricos (temperatura do ar, umidade, precipitação, 

pressão atmosférica e ventos) podem influenciar o surgimento ou agravamento de diversas 

doenças como, por exemplo, as arboviroses, as doenças respiratórias, as cardiovasculares, 

dentre outras. No rol das doenças cardiovasculares, destacam-se as doenças 

cerebrovasculares dentre as enfermidades significativas no que se refere à ocorrência de 

morbidade e mortalidade. 

As doenças cerebrovasculares, também conhecidas como doenças vasculares 

cerebrais, são patologias que atingem os vasos do cérebro. Cerca de 70% dos indivíduos 

acometidos por AVC não retornam ao trabalho devido às sequelas e aproximadamente 50% 

ficam dependentes de outras pessoas (FIGUEIREDO, 2014). 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) ocorre devido a um problema nos vasos 

sanguíneos do sistema nervoso central. Esses vasos são responsáveis por levar sangue ao 

cérebro. Existem dois tipos de AVC, o Acidente Vascular Isquêmico (AVCI), que ocorre devido 

à obstrução de uma artéria causando redução ou bloqueio do fluxo sanguíneo, e o Acidente 

Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH), decorrente do rompimento de um vaso cerebral que 

acarreta hemorragia. Essa patologia acomete qualquer faixa etária, porém observa-se maior 

prevalência em adultos e idosos. 

O Brasil passa por uma transição demográfica, na qual se verifica queda da taxa de 

fecundidade e elevação do número de idosos. Segundo Chaimowicz (2009) as modificações 

demográficas, epidemiológicas e sociais que ocorrem no Brasil estão relacionadas. Além da 

transição demográfica, observa-se a modificação dos padrões de morbimortalidade, também 
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relacionada às transformações sociais e de perfil populacional. Como exemplo, pode-se 

mencionar o maior número de óbitos ocasionados por doenças não-transmissíveis em 

detrimento das doenças transmissíveis. 

Diferentes fatores impulsionaram essa alteração no padrão de mortalidade, até 

mesmo a modificação demográfica do país. Ocorreu a diminuição da mortalidade precoce e o 

aumento da longevidade. Desde a década de 1980, observa-se a cada ano, o aumento da 

quantidade de pessoas maiores de 60 anos (BRASIL, 2005). 

As doenças cardiovasculares incidem com maior frequência em adultos e idosos, 

período de vida em que se observam as maiores taxas de óbitos e sequelas decorrentes 

dessas doenças (PIRES; GAGLIARDI; GORZONI, 2004). O risco de AVC começa a se elevar 

a partir dos 60 anos e dobra a cada década (CASTRO, et al., 2009). 

 
Há uma correlação direta entre os processos de transição demográfica e 
epidemiológica. A queda inicial da mortalidade se concentra entre as doenças 
infecciosas e tende a beneficiar a população mais jovem. Esses 
‘sobreviventes’ tornam-se adultos e passam a conviver com fatores de risco 
para doenças crônico-degenerativas como a hipertensão arterial e 
hipercolesterolemia. À medida que aumenta a esperança de vida e cresce o 
número de idosos, tornam-se mais frequentes as complicações de moléstias 
como o infarto agudo do miocárdio (CHAIMOWICZ, 2009, p. 27). 

 
As doenças crônico-degenerativas são consideradas patologias que afetam, 

sobretudo, os idosos (a partir dos 60 anos). Segundo Rouquayrol (2012, p. 386), “as causas 

mais comuns de óbito nessa faixa etária de idade são: doenças cerebrovasculares e outras 

doenças do aparelho circulatório, hiperplasia da próstata, enfisema e câncer”. 

Chaimowicz (2009) enfatiza que nas primeiras décadas do século XX as principais 

causas de morbidade e mortalidade eram causadas por doenças transmissíveis como a 

tuberculose. Contudo, "[...] hoje você pode observar que as principais causas de morte - 

acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio - não correspondem necessariamente 

às principais causas de morbidade - osteoartrose, depressão, demências” (CHAIMOWICZ, 

op. Cit., p. 17). 

As doenças cardiovasculares são responsáveis por aproximadamente 32,3% das 

causas de óbitos no Brasil. As doenças cerebrovasculares representam um terço dessas 

mortes (PIRES; GAGLIARDI; GORZONI, 2004). Elas são um problema de saúde pública, pois 

respondem pela terceira causa de internações no Sistema Único de Saúde (SUS). O 
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conhecimento dos fatores de risco cardiovascular associados às condições geográficas como 

o clima respaldam medidas preventivas para reduzir a morbidade (GALVÃO et al, 2015). 

Pagotto, Silveira e Velasco (2013), em estudo realizado no ano de 2009, constataram 

que as principais causas das internações hospitalares no município de Goiânia foram as 

doenças cardiovasculares (28,4%), as neoplasias (12,9%), as doenças do aparelho 

respiratório (12,7%) e do aparelho digestivo (8,7%). A elevada incidência da hospitalização 

por doenças associadas ao aparelho digestivo está relacionada aos fatores gastrointestinais 

ocasionados pelo uso excessivo de medicamentos (polifarmácia). Outro fato constatado foi a 

maior utilização dos serviços de saúde por pessoas da classe econômica mais privilegiada 

(A/B), que se explica pelo maior acesso aos serviços da Rede de Atenção à Saúde 

disponibilizada pelo SUS. 

Teixeira, Bastos e Souza (2017) encontraram resultado semelhante para as causas 

de internações de idosos no município em questão. Ao analisarem o período de 2008 a 2015, 

constataram que os principais agravos que levaram às hospitalizações foram as doenças 

cardiovasculares (27,41%), as neoplasias (13,90%), as doenças do aparelho respiratório 

(11,90%), as lesões, envenenamentos e outras causas externas (9,05%) e as doenças do 

aparelho digestivo (9,04%). 

Rumel et al (1993) verificaram a ligação entre os valores de temperaturas máximas 

diárias e os valores médio e máximo diários de monóxido de carbono e os casos de AVC e 

IAM que resultaram em internação no Hospital das Clínicas e no Instituto do Coração da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Concluíram que as 2,1% das 

internações por infarto do miocárdio se devem à poluição atmosférica e 4,9% às altas 

temperaturas. Já com relação às internações provocadas por acidente vascular cerebral, 

aproximadamente 2,8% estão relacionadas às altas temperaturas, porém não foi identificada 

associação dessas com a exposição ao monóxido de carbono. 

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo observar a relação entre os 

elementos atmosféricos e a ocorrência de óbitos provocados por acidente vascular cerebral 

nos residentes do município de Goiânia - GO, durante os anos de 2008 a 2017. As doenças 

cerebrovasculares, em conjunto com as doenças isquêmicas do coração, representam as 

principais enfermidades que fazem parte do conjunto das chamadas doenças 

cardiovasculares. 
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Goiânia, capital do Estado de Goiás, localiza-se na região Centro-Oeste do Brasil 

(Figura 01). Segundo Monteiro (1951) e Nimer (1979), o clima da região é influenciado por 

fatores geográficos como o relevo e pela circulação atmosférica regional. Dentre os fatores 

geográficos, a latitude e a continentalidade interferem nas variações de temperatura e 

umidade do ar ao longo do ano. O município situa-se sob o clima tropical continental, marcado 

por duas estações: o verão quente e úmido e o inverno seco. 

 

Figura 01 - Mapa de localização do Município de Goiânia (GO) 

 
Elaborado por: GIOIA, T.B. 

 

2. Metodologia 

 

Para execução da metodologia foram utilizados registros de saúde coletados junto 

ao Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS, dos quais extraiu-

se o quantitativo mensal de óbitos verificados no Sistema de Informações sobre Mortalidade 

(SIM). Para a seleção dos dados, foram consideradas todas as faixas etárias de residentes 

no município, de ambos os sexos. Observou-se o Código Internacional de Doenças (CID – 

10), Capítulo IX – referentes às Doenças do Aparelho Circulatório e considerado as Doenças 

cerebrovasculares (I60-I69). 
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Os dados meteorológicos foram adquiridos junto ao banco de dados do Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET) - estação convencional - código OMM: 83423. A série 

temporal estudada contemplou o período de 2008 a 2017. Os dados foram organizados e 

tabulados utilizando o software Microsoft® Excel 2007 – Microsoft Corporation. 

As variáveis analisadas foram: Precipitação Total (PT), Pressão Atmosférica (PM), 

Temperatura Média máxima (TMM), Temperatura Média Compensada (TCM), Temperatura 

média mínima (Tmi), Umidade relativa do ar (UR) e Amplitude Térmica (AT). Para facilitar a 

descrição e interpretação dos resultados as variáveis serão descritas pelos códigos 

acrescidos em parênteses.   

Para compreender a relação de prevalência existente entre as condições 

atmosféricas e as doenças cardiovasculares, especificamente o AVC, utilizou-se de técnicas 

estatísticas para estabelecimento do Coeficiente de Correlação de Pearson. Estes 

procedimentos foram realizados nos softwares excel 2007, RStudio versão 3.5.1 e Past versão 

3.26 .  

 

2.1  Coeficiente de Correlação de Pearson 

 

O Coeficiente de Correlação de Pearson mensura o grau de relação entre duas 

variáveis. O resultado dado pela estatística pode variar entre -1 a +1 e quanto mais próximos 

desses valores, mais forte é a associação entre as variáveis analisadas, sendo que 0 significa 

a ausência de correlação e 1 significa uma correlação perfeita.  

O teste também é interpretado a partir do sinal (+ ou -), observado no resultado. Caso 

seja positivo, significa que quando uma variável aumenta a outra também aumenta; se for 

negativo, se uma variável diminui a outra variável aumenta. 

A equação para estabelecimento do coeficiente de correlação é dada por: 

 

𝑝 = ∑(𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

− �̅�) (𝑥𝑖 − �̅�)/ (n − 1) 𝑠𝑥𝑠𝑥𝑦 

 

(Equação 01) 

Onde sx e sy são os desvios padrão amostrais das variáveis x e y, respectivamente, x 

é a média da amostra para a primeira variável, y é a média da amostra para segunda variável, 

e n corresponde ao número total de amostras.  
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Ressalta-se que para execução do teste de correlação, as variáveis passaram pelo 

teste de normalidade de Shapiro Wilk, baseado na estatística: 

 

𝑊 =  
𝑏2

∑ (𝑥(𝑖)− 𝑥 ̅)2𝑛
𝑖=1

 (Equação 02) 

 

em que xi são os valores da amostra ordenados (x(1) é o menor) e a constante b é 

determinada por:  

 

 

𝑏 = ∑ 𝑎
𝑛−𝑖+1 𝑋 (𝑥(𝑛−𝑖+1)−𝑥(𝑖)

)𝑠𝑒 𝑛 é 𝑝𝑎𝑟

𝑛
2

𝑖=1

     

𝑏 = ∑ 𝑎
𝑛−𝑖+1 𝑋 (𝑥(𝑛−𝑖+1)−𝑥(𝑖)

)𝑠𝑒 𝑛 é 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

(𝑛+1)/2

𝑖=1

 

(Equação 03) 

 

 

3. Resultados e discussão 

 

No Brasil, no período de 2008 a 2017, a média de óbitos por doenças 

cerebrovasculares foi de 100.292, sendo o maior registro verificado no ano de 2016, com 

102.965 mortes em ambos os sexos. Já a menor ocorrência ocorreu no ano de 2008, com 

98.962 (Figura 02). 
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Figura 02 – Gráfico do número total de óbitos provocados por doenças cerebrovasculares (CID I60 a 
I69) no Brasil (2008 a 2017) 

 
Fonte: DATASUS (2008-2017). Elaborado pelas autoras. 

 

Para o município de Goiânia, entre 2008 e 2017, constatou-se a média de 579,3 

óbitos por ano. Os quantitativos mais significativos foram registrados, respectivamente, nos 

anos de 2017 e 2014. Já os menores registros ocorreram em 2008 e 2009 (Figura 03).  

 
Figura 03 – Gráfico do número total de óbitos provocados por doenças cerebrovasculares (CID I60 a 

I69) nos residentes do município de Goiânia – GO (2008 a 2017) 

 
Fonte: DATASUS (2008-2017). Elaborado pelas autoras. 

 

Quanto às condições meteorológicas, a Figura 04 elenca os resultados da estatística 
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descritiva aplicada aos dados para o período de 2008 a 2017. Dada a quantidade de dados 

analisados, apresentam-se apenas aqueles referentes às médias anuais às variáveis 

observadas.  

Os resultados indicaram baixas variações anuais de boa parte das variáveis 

meteorológicas, com exceção da precipitação total, que indicou uma média total de 115,8 mm 

para 2017 e uma média de 157,84 mm para o ano de 2012. Observam-se, ainda, altos valores 

de desvio padrão para essa variável, o que decorre das altas variações entre os valores 

mínimos e máximos observados. A média máxima mais significativa foi registrada no ano de 

2015 - 530,5 mm, e a média mínima mais significativa se deu em 2017 – 296,1 mm, ano no 

qual também se registrou a menor média geral de precipitação total.  

 

Figura 04 – Resultado da estatística descritiva das variáveis meteorológicas – período de 2008 a 
2017. 

 
PT: Precipitação Total; PM: Pressão Atmosférica; TMM: Temperatura Máxima; TCM: Temperatura Compensada; Tmi: Temperatura Mínima; UR: Umidade relativa do 

ar; AT: Amplitude Térmica; O: Total de Óbitos.   - - -  M: Média; DP: Desvio Padrão; Mi: Valor Mínimo; Ma: Valor Máximo;  

 
Elaborado pelas autoras. 

 

Na Tabela 01, apresentam-se os resultados dos testes de normalidade aplicados aos 

dados correspondentes às variáveis atmosféricas. Os mesmos indicaram valores 

heterogêneos, ou seja, não normais, para as variáveis PT, TMM e Tmi para alguns dos anos 

analisados (valores em destaque), de forma que, optou-se por retirar dos testes de correlação 

a relação de dados para os anos não normais.  

 
 
 

Variáveis

M DP Mi Ma M DP Mi Ma M DP Mi Ma M DP Mi Ma M DP Mi Ma

PT 150,78 131,58 0 373,8 147,33 126,50 2 443,9 129,66 140,41 0 449,8 151,05 148,27 0 367,1 157,84 150,86 0 467,4

PM 930,15 1,95 927,7 933,9 930,22 1,74 928 933 930,18 2,25 926,6 933,7 930,11 1,80 927,6 932,7 930,62 2,03 927,7 934

TMM 31,28 1,65 29,9 34,5 31,28 1,07 29,4 33,1 32,33 1,41 30,8 35,8 31,31 1,79 29,4 35,4 31,53 1,80 29 34,9

TCM 24,23 1,41 21,9 26,7 24,35 1,16 21,7 25,9 24,93 1,26 22,7 27,5 24,33 1,22 22,1 26,9 24,63 1,48 22,7 27,4

 Tmi 18,63 2,31 14 20,9 19,10 1,91 15,5 21,1 18,99 2,06 15,3 20,9 18,75 1,88 15,4 20,4 19,12 1,66 15,6 21

UR 60,50 14,76 36 77 63,92 9,39 46 76 56,58 14,57 33 75 59,92 15,87 33 79 59,08 12,80 38 76

AT 12,65 2,71 9,7 16,6 12,18 1,78 9,8 15,8 13,33 2,34 10,8 17,3 12,56 2,75 9,3 17,1 12,42 1,91 9,7 15,4

M DP Mi Ma M DP Mi Ma M DP Mi Ma M DP Mi Ma M DP Mi Ma

PT 148,51 168,08 0 530,5 138,5 138,66 0 361,1 125,3 128,74 0 354,8 113,5 140,0 0,0 484,8 115,8 108,7 0,0 296,1

PM 930,49 1,89 927,6 933,6 930,9 1,76 928,8 934,7 931,1 1,85 928,5 934,1 930,8 1,8 928,5 934,0 930,8 2,3 928,2 935,9

TMM 31,41 1,11 29,6 33,8 31,8 1,71 30,1 35 32,5 2,33 29,7 36,8 32,4 1,6 29,7 35,6 32,0 1,9 28,9 35,8

TCM 24,64 0,99 22,6 26,2 24,9 1,50 22,6 27,7 25,4 1,84 23,1 28,9 25,4 1,2 23,3 27,5 25,1 1,7 21,3 28,1

 Tmi 19,22 1,85 15,4 21,1 19,2 1,93 15,9 21,2 19,6 1,83 16,6 22,1 19,6 1,9 16,0 21,2 19,2 2,0 14,6 21,4

UR 60,08 12,35 38 76 58,0 12,50 37 75 58,1 12,56 38 75 56,7 13,6 39,0 80,0 56,8 13,9 35,0 74,0

AT 12,19 2,14 9,1 15,9 12,5 1,96 9,9 16,2 12,9 2,02 10,3 15,9 12,8 2,4 8,7 16,4 12,8 2,1 10,3 17,1

2008 2009 2010 2011 2012

2013 2014 2015 2016 2017
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Tabela 01 – Resultado dos testes de normalidade aplicado as variáveis analisadas. Período de 2008 a 
2017. 

Ano  
p -valor < 0,05 - Teste de Shapiro Wilk  

PT PM TMM TCM  Tmi UR AT 

2008 0,198 0,486 0,006 0,843 0,030 0,117 0,054 

2009 0,134 0,168 0,784 0,242 0,023 0,056 0,566 

2010 0,055 0,621 0,029 0,983 0,019 0,351 0,144 

2011 0,011 0,165 0,012 0,908 0,009 0,224 0,154 

2012 0,195 0,452 0,142 0,609 0,227 0,277 0,335 

2013 0,034 0,868 0,884 0,942 0,018 0,586 0,400 

2014 0,039 0,218 0,036 0,598 0,010 0,635 0,352 

2015 0,046 0,079 0,261 0,582 0,112 0,419 0,282 

2016 0,006 0,511 0,786 1,000 0,006 0,391 0,870 

2017 0,076 0,269 0,399 0,264 0,023 0,144 0,256 

Elaborado pelas autoras.  

 

De acordo com os resultados da matriz de correlação de Pearson, apresentados na 

Tabela 02, as variáveis: PM: pressão atmosférica e AT: amplitude térmica apresentaram 

correlações lineares positivas com o total de óbitos observados para alguns anos do período 

analisado (2008, 2009, 2012, 2013 e 2014). As correlações consideradas moderadas 

(DEVORE, 2006) variaram de 0,42 a 0,65 para variável pressão atmosférica, 0,46 para 

temperatura compensada e de 0,40 a 0,69 para amplitude térmica, destacando ainda que esta 

última variável apresentou correlação para 5, dos 10 anos amostrais analisados.  

  

Tabela 02 – Resultados do teste de Correlação de Pearson 

ANO PT PM TMM TCM Tmi UR AT 

2008 -0,42 0,42  -0,17  -0,45 0,5 

2009 -0,57 0,52 0,32 -0,08  -0,75 0,62 

2010 0 0,19  -0,5  0,11 0 

2011  0,03  -0,44  0,08 0,03 

2012 -0,52 0,32 0,39 0,2 -0,15 -0,6 0,5 

2013  0,65 0,40 -0,13  -0,78 0,69 

2014  0,09  0,46  -0,42 0,4 

2015  0,05 0,21 0,19 0,05 -0,23 0,2 

2016  0,29 -0,51 -0,58  0,17 -0,11 

2017 -0,2 0,34 -0,11 -0,14  -0,14 0,06 

Elaborado pelas autoras.  
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Na Figura 05 seguem os gráficos de correlação para os anos de 2008, 2009, 2013 e 

2014, períodos nos quais foram encontradas correlações com duas ou três variáveis. Os 

valores referem-se às médias mensais para as variáveis meteorológicas e ao total de óbitos 

para o mês testado. As cores indicam se os resultados se referem a correlações positivas (em 

azul) ou a correlações negativas (em vermelho) e a proporção dos círculos remete ao 

resultado da matriz de correlação.  

 

Figura 05 - Gráficos de correlação entre as variáveis meteorológicas e os óbitos por doenças 
cerebrovasculares – anos 2008, 2009, 2013 e 2014. 

  
2008 2009 

  
2013 2014 

Fonte: DATASUS, INMET (2008, 2009, 2013 e 2014). Elaborado pelas autoras. 

 

 
Ao contrário de outros estudos na área, que encontraram associações positivas entre 
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temperaturas máximas, mínimas e médias e AVC (RUMEL et al, 1993; DAWSON et al, 2008; 

HORI et al, 2012), os resultados apresentados pelo teste de correlação nesta pesquisa, 

indicaram correlações moderadas (0,40) a baixas (0,20 a 0,30) apenas para os testes 

realizados nos anos de 2013 – Temperatura Média Máxima, e para Temperatura Compensada 

Média para o ano de 2014 (0,46), as Temperaturas Médias Mínimas não foram 

estatisticamente relevantes para os anos possíveis de verificação (Tabela 02). 

É bem provável que isso confirme o fato de que os valores médios não apontam de 

forma significativa as respostas dos organismos vivos ao comportamento dos elementos 

atmosféricos. 

Com relação aos totais de precipitação, os resultados indicaram correlações 

negativas, ou seja, inversas às demais. Quando a média de precipitação anual aumenta, 

observa-se tendência à redução no número de óbitos. Tais resultados, estatisticamente não 

significativos, também foram encontrados por Murara, Coelho e Amorim (2010) ao testarem a 

associação entre as internações por doenças cardiovasculares e as variáveis temperatura e 

precipitação o município de Presidente Prudente em 2010. 

 

4. Considerações finais 

 

As doenças cardiovasculares são reconhecidas como um problema de saúde 

pública, elas respondem pela terceira causa de internações hospitalares no SUS, esse grupo 

é liderado pelas doenças isquêmicas do coração e as cerebrovasculares. O conhecimento 

dos fatores de risco cardiovascular associados às condições geográficas como o clima 

respaldam medidas preventivas para reduzir à internação hospitalar e o alto índice de 

morbimortalidade. 

Os resultados dos testes de correlação indicaram correlações lineares positivas 

moderadas para 2 das 4 variáveis atmosféricas analisadas - pressão atmosférica e amplitude 

térmica, sendo que a amplitude térmica indicou correlações positivas para 5 dos 10 anos 

analisados, tais resultados ampliam as perspectivas observadas em estudos anteriores, 

indicando potencialidade no aprimoramento da pesquisa, considerando observações para 

períodos acima do testado, testes para outros municípios e regiões do País e a aplicação de 

outros modelos estatísticos como as regressões lineares e múltiplas. 
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ANÁLISE PRELIMINAR DA EVOLUÇÃO DAS INTERNAÇÕES POR PNEUMONIA 
EM CAUCAIA-CE: RELAÇÃO COM O CLIMA 

 
DÁVINEY SALES DE FREITAS JÚNIOR1 

MARTA CELINA LINHARES SALES2 
 

RESUMO 
 
Este estudo mostra os casos de internações de crianças entre 1 e 4 anos de idade, por 
pneumonia, bem como os relaciona com o comportamento dos elementos do clima de 
Caucaia, entre os anos de 1998 e 2018. Os dados climáticos foram obtidos na Estação 
Meteorológica do Pici (UFC), a qual fica próxima ao município em estudo. Os dados de 
morbidade foram coletados na plataforma online DATASUS. Caucaia, por ter a segunda maior 
população do Ceará, apenas atrás de Fortaleza, apresenta altas densidades demográficas 
nos distritos de Jurema, superior a 7000 habitantes por km² e em Caucaia, distrito-sede, bem 
como problemas de infraestrutura e demais problemas socioeconômicos, os quais devem ser 
considerados nos estudos da climatologia geográfica com a saúde. Ao longo da série, houve 
redução de 36,76% das internações totais no Brasil. Já para Caucaia, 34,87% de todas as 
internações por pneumonia, se liga ao grupo etário em estudo. Os meses de maio e junho, 
respectivamente, apresentaram 11,5% e 12,12% do total de internações mensais do período, 
sendo os meses com maiores registros. Depreende-se que, embora possa se associar tais 
resultados à quadra chuvosa, não se deve generalizar a isto, mas buscar na estatística, 
resultados que possam explicar uma maior influência climática (por um ou mais elementos), 
ou não, nas internações por pneumonia. Outros fatores, como sociais e econômicos podem 
ser agravantes no processo. Neste sentido, o estudo tem sua importância, até para somar ao 
plano diretor e a outros planos de ação dos órgãos competentes para o município. 

 
Palavras-chave: Internações-Caucaia (CE); pneumonia em crianças; Elementos do clima. 
 
ABSTRACT 
 
This study shows the cases of hospitalizations of children between 1 and 4 years of age, due 
to pneumonia, as well as relating them to the behavior of the elements of the Caucaia climate, 
between the years 1998 and 2018. The climatic data were obtained at the Meteorological 
Station do Pici (UFC), which is close to the municipality under study. Morbidity data were 
collected on the DATASUS online platform. Caucaia, having the second largest population in 
Ceará, just behind Fortaleza, presents high demographic densities in the districts of Jurema, 
exceeding 7000 inhabitants per km² and in Caucaia, the headquarters district, as well as 
infrastructure problems and other socioeconomic problems, which should be considered in 
studies of geographic climatology with health. Throughout the series, there was a 36.76% 
reduction in total hospitalizations in Brazil. For Caucaia, 34.87% of all hospitalizations due to 
pneumonia are linked to the age group under study. The months of May and June, respectively, 
presented 11.5% and 12.12% of the total monthly hospitalizations in the period, with the 
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months with the highest records. It appears that, although such results may be associated with 
the rainy season, do not generalize to this, but look for statistics, results that may explain a 
greater climatic influence (by one or more elements), or not, in hospitalizations for pneumonia. 
Other factors, such as social and economic, can be aggravating in the process. In this sense, 
the study has its importance, even to add to the master plan and other action plans of the 
competent bodies for the municipality. 
 
Keywords: Hospitalizations-Caucaia (CE); pneumonia in children; Elements of the climate. 
 

 

1. Introdução 

Os estudos do clima em associação com a saúde humana vêm ganhando mais 

espaço na comunidade científica, e principalmente, na Geografia. Nos eventos, seja 

simpósios, encontros, seminários, entre outros, em proporções internacionais, nacionais e ou 

locais, tem-se tido o aumento das pesquisas nesta temática. A qualidade dos estudos tem 

crescido bastante. Tanto que temos, no Brasil, eventos como o Simpósio Nacional de 

Geografia da Saúde e o próprio Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica, realizado a 

cada dois anos. Este último, entre seus eixos, aquele relacionado aos estudos e aplicações 

do Clima e Saúde. 

O Estado do Ceará não foge a esta realidade, tendo em vista que muitos trabalhos, 

nesta temática têm sido realizados, sobretudo na Região Metropolitana de Fortaleza, como 

os de Moura (2013), Cajazeira (2012), Freitas Júnior (2018), Freitas e Silva (2020) entre 

outros. Inclusive para o segundo mais populoso município do Estado e da RMF: Caucaia. 

Conforme o IPECE (2020) e o IBGE (2020), Caucaia tem uma área de 1.229 km², 

com uma população absoluta estimada em 2020, de 365.212, possuindo também uma das 

maiores densidades demográficas do Estado, similar a bairros bem populosos de Fortaleza-

CE, como o distrito de Jurema, que tem 7.657,38 habitantes por km² (LIMA et al, 2020). Com 

este, somam-se oito distritos, sendo o de Caucaia (distrito-sede) e o da Jurema os mais 

populosos e urbanizados, ambos com mais de 100.000 habitantes. Já os demais, Bom 

Princípio, Catuana, Guararu, Mirambé, Sítios Novos e Tucunduba têm baixas taxas de 

urbanização, com populações inferiores a 10.000 habitantes (COELHO; COSTA, 2017). 

Caucaia teve um crescimento urbano de forma desordenada, assim como nas 

cidades da América Latina, devido a sua inserção na divisão internacional do trabalho, 

gerando grandes desigualdades socioeconômicas, concentração de riqueza num grupo 
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reduzido, entre outros problemas (COELHO; COSTA, 2017). O autor aborda ainda sobre a 

vulnerabilidade social no município em discussão, no entanto, conforme aquele, as dimensões 

ambientais não estão separadas, quando se utiliza de Busso (2001) e de Jatobá (2011), e 

explicitar que a vulnerabilidade social, associada à exposição ao risco, dá-se pelas condições 

sociais e ambientais. Estes que se relacionam as ocupações humanas desordenadas, em 

áreas inundáveis, a poluição dos recursos hídricos, a poluição do ar, etc. E quando ainda se 

inter-relaciona com problemas sociais como a precariedade das moradias, carência de 

infraestrutura, ausência de coleta de lixo, esgoto a céu aberto, enfim, contribuem para as 

vulnerabilidades serem ainda maiores, sobretudo em lugares em processo de urbanização 

(COELHO; COSTA, 2017). 

Sabendo-se da vulnerabilidade social e ambiental, as quais a população do município 

de Caucaia está sujeita, ainda é importante salientar, em específico, acerca das patologias as 

quais os indivíduos adquirem ou já convivem (no caso de doenças crônicas), seja por 

condições socioeconômicas ou pela dinâmica do clima, que pode interferir na saúde humana, 

sobretudo em crianças e idosos, grupos mais vulneráveis.  

 Dentre tais doenças, a Pneumonia é a que mais se destaca, principalmente pelas 

internações e pelos óbitos registrados pelas instituições hospitalares brasileiras e, por 

consequência, pelas plataformas de dados, organizados pelas secretarias estaduais, 

municipais, e por fim, pelo Ministério da Saúde.  

Não só no Brasil, mas a nível mundial, a Pneumonia é a que mais causa 

morbimortalidades pelo mundo, tendo, principalmente, as crianças e idosos como os 

principais grupos etários mais vulneráveis à doença. De acordo com a Fundação Oswaldo 

Cruz (2013), em 2012 a OMS divulgou no dia 12/11 (Dia Mundial da Pneumonia), que a 

Pneumonia é a enfermidade que mais leva crianças menores que cinco anos à óbito, 

totalizando cerca de 1,2 milhão a níveis globais, matando inclusive, mais do que as mortes 

provocadas pela AIDS, malária e tuberculose juntas.  

A pneumonia consiste em uma doença dada por “uma infecção ou inflamação aguda 

dos alvéolos. Os sáculos alveolares enchem-se de líquido e leucócitos mortos, reduzindo a 

quantidade de espaço aéreo nos pulmões” (TORTORA, 2000, p. 427).    

Diante do exposto, juntamente com as características climáticas de Caucaia, este 

trabalho tem como objetivo analisar as condições de saúde nas crianças de idades iniciais, 
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através dos dados de suas internações por pneumonia, relacionando-os com dados 

climatológicos do município. Conforme o DATASUS (2020), o grupo de crianças em Caucaia 

é o que apresenta maior números de internações pela doença (a que mais causa morbidades 

e óbitos).  

Visando corroborar com outros estudos, mais aprofundados da temática, este estudo 

tem sua importância, muito embora seja bem preliminar. Pode contribuir também para órgãos 

competentes, como a própria Secretaria de Saúde do município de Caucaia, bem como a do 

Estado do Ceará (SESA) e na elaboração do Plano Diretor.  

É importante também para a Climatologia Geográfica do Estado, já bem representada 

por muitos trabalhos e pesquisas que tem fortalecido ainda mais o campo, quando associado 

a temática Clima e Saúde, também para cidades médias, não somente metrópoles. 

 

2. Metodologia 

  

2.1 Área de estudo 

Conforme a figura 01, o município de Caucaia está inserido na Região Metropolitana 

de Fortaleza (RMF), fazendo limite com os seguintes municípios: a Oeste com São Gonçalo 

do Amarante e Pentecoste; a Leste com Fortaleza e Maracanaú; a Sul com Maranguape; e a 

Norte com o Oceano Atlântico. 
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Figura 01 – Caucaia e o distrito da Jurema na RMF – 2010 

 
Fonte: Lima et al (2020) 

 

Lima et al (2020) organizaram a figura, dando ênfase a Jurema, distrito mais populoso 

do município, tendo o distrito-sede, Caucaia, a segunda maior densidade demográfica. Porém, 

conforme o IBGE (2010), o município como um todo tem apenas 264,91 habitantes por Km, 

em virtude de a maior concentração populacional estar nos municípios mencionados. 

 

2.2 Características climáticas de Caucaia-CE 

A cidade de Caucaia possui clima tropical quente semiárido brando e tropical quente 

sub úmido (IPECE, 2020). Este último que compõe as áreas mais próximas do e no litoral. 

Possui pluviometria histórica de 1.243 milímetros com período chuvoso entre janeiro e maio e 

temperaturas variando entre 26º e 28º. Tal regime de chuvas constitui a bacia hidrográfica do 

município, a litorânea. 

A Estação Meteorológica do Pici (UFC), que fornece dados desde 1961, sem 

interrupções, estabeleceu médias climatológicas para cada elemento climático de Fortaleza, 
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as quais foram necessárias para a construção dos gráficos a seguir. 

O gráfico 01 representa a distribuição e o comportamento das temperaturas médias, 

máximas e mínimas médias, juntamente com a amplitude térmica. Já o gráfico 02 faz uma 

combinação das precipitações com a umidade relativa do ar. 

Gráficos 01 e 02 – Distribuição das médias das temperaturas médias, máximas médias e mínimas 
médias e amplitude térmica de Caucaia e Distribuição das precipitações e umidade relativa do ar de 

Caucaia. 

 
Fonte: Estação Meteorológica do Pici. Organização: autor. 

 
Percebe-se, no gráfico 01, a pouca variação entre as máximas e mínimas, dadas pela 

amplitude térmica, de janeiro e dezembro: 6,1ºC e 6,5ºC, tendo o mês de agosto com a maior 

amplitude: 7,7ºC. Ocorre isto, porque no inverno austral, nas proximidades da linha equatorial, 

os dias são bem quentes, menos nebulosidade, mais insolação somadas às noites mais frias, 

dando essa maior amplitude.  

Quanto às temperaturas médias, em suas três representações, todas elas aumentam 

na estação seca (segundo semestre), a partir de julho, tendo seus picos no mês de dezembro 

(primeiro mês do verão austral). Todas tendam à queda no inverno (em geral as menores no 

mês de julho) e a se estabilizarem ou caírem levemente, durante a quadra chuvosa, período 

em que a Zona de Convergência Intertropical atua no final do verão até o outono – fevereiro 

a maio.  

Já no gráfico 02, é perceptível a prevalência das chuvas no primeiro semestre do 

ano, tendo o mês de janeiro como pré-estação chuvosa, sofrendo ação do sistema atmosférico 

denominado VCAN (Vórtice Ciclônico de Altos Níveis). Na verdade, já no mês de dezembro, 

Caucaia pode receber as primeiras precipitações devidas a tal sistema.  

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) atua entre os meses de fevereiro e maio, 

provocando as maiores precipitações do ano, tendo os meses de março e abril, os picos 
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pluviométricos. A partir de maio, a ZCIT começa a se direcionar para o hemisfério norte, 

fazendo com que as precipitações diminuam. Esta zona de convergência é uma banda de 

nuvens que circunda a região equatorial da Terra, formada, sobretudo pela confluência dos 

ventos alísios de nordeste (hemisfério norte) com os de sudeste (hemisfério sul).  Como o 

processo se dá em baixos níveis, há um embate entre os alísios, daí o ar quente e úmido 

resultante (zona equatorial) ascende, provocando formação de nuvens, altas TSM’s”, baixas 

pressões atmosféricas, grande atividade convectiva e precipitações (FERREIRA E MELLO, 

2005). 

 

2.3 Demais características ambientais 

Além dos climas supracitados, há muitas variações climáticas, microclimáticas, em 

Caucaia, pois há diferentes unidades de relevo, tais quais: a planície litorânea, serras secas, 

serras úmidas, sertões e tabuleiros costeiros; variadas classificações dos solos, entre os 

quais, os argissolos, os luvissoslos, os neossolos e os planossolos; bem como a vegetação 

da caatinga arbustiva densa e o complexo vegetacional da zona litorânea (IPECE, 2020). 

 

2.4 Coleta dos dados climatológicos e das internações  

Os dados dos elementos do clima aqui selecionados (temperatura média, 

temperatura mínima média, temperatura máxima média, umidade relativa do ar e amplitude 

térmica) foram coletados na Estação Meteorológica do Pici, na UFC, localizada bem próxima 

a avenida Mister Hull, principal elo de ligação entre os municípios de Caucaia e Fortaleza. 

Embora a localização da estação seja em Fortaleza, está bem próxima a Caucaia, 

permitindo assim, a utilização dos dados para caracterizar o clima da cidade. Isto porque, a 

estação da FUNCEME que tinha no município foi desativada. E como o objetivo deste trabalho 

é se utilizar de dados de estação meteorológica, aquela localizada dentro do Campus do Pici 

veio a contribuir nesta abordagem. 

Para a aquisição dos dados de internações de crianças, pela pneumonia, utilizou-se 

da plataforma online do Ministério da Saúde, o DATASUS (Departamento de Informática do 

SUS), a qual é de domínio público e disponibiliza várias informações acerca da saúde pública 

brasileira. Dentro da CID-10 e do grupo de doenças do aparelho respiratório, selecionou-se a 

doença que mais leva as crianças à morbidade: a pneumonia. Coletou-se dados referentes 
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as internações de crianças com a faixa etária de 1 a 4 anos, entre 1998 e 2018, bem como 

outras informações gerais da doença a nível de Brasil.  

 

3. Resultados e discussão 

A distribuição das internações totais por pneumonia no gráfico 03, mostra uma queda, 

muito embora tenha uma oscilação a partir de 2009 com 13,94% a mais em relação ao ano 

de 2008. Ocorre um pequeno acréscimo no ano de 2013 comparando a 2012, porém, logo 

após, as internações caíram logo. É possível relacionar o aumento dos casos de pneumonia 

com a H1N1 (Influenza A), que ficou conhecida como gripe suína, onde a OMS declarou tal 

patologia como pandêmica naquele ano. Outras doenças também surgiram a partir da 

influenza, porém, destaca-se aqui a pneumonia. 

Gráfico 03 – Internações por Pneumonia entre 1998-2018 – Brasil 

 
Fonte: SIH/DATASUS; Organização: autores. 

 

 

Deve-se levar em consideração, também, que o referido gráfico mostra todas as 

faixas etárias em seus dados, tendo seu objetivo mostrar a distribuição das internações ao 

longo da série histórica, que, em termos percentuais, teve uma queda de 36,76% das 

internações entre 1998 e 2018. 

 

3.1 As doenças respiratórias em Caucaia-CE: o caso da Pneumonia 

As internações por doenças respiratórias, em Caucaia estão em maior número, 

seguidas das doenças infecciosas e parasitárias, doenças do aparelho geniturinário, doenças 
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do aparelho digestivo e doenças do aparelho circulatório. 

Considerando todas as faixas etárias, o gráfico 04 mostra a distribuição dos grupos 

de doença mencionados, ao longo da série histórica temporal em estudo.  

Gráfico 04 – Principais casos de morbidade em Caucaia-CE (1998-2018) 

 
Fonte: SIH/DATASUS; Organização: autores. 

 

Depreende-se que no geral, as internações por DAR vêm apresentando uma queda 

desde 1998 até 2018 com algumas oscilações ao longo da série. A média de internações por 

DAR do período é de 2083,76 indivíduos. Porém entre os anos de 1998 e 2002, as internações 

passaram da média em 10,85% (1998), 45,45% (1999), 32,45% (2000), 25,59% (2001), 

33,07% (2002). Entre 2004 e 2006, as internações estiveram acima da média, porém bem 

menos: em 2,79%, 16,8% e 16,4%, respectivamente.  

Quase no final da década de 2000, em 2009, as internações estiveram 7,4% acima 

da média, porém foi o último ano da série estudada com esse desvio positivo. Na década de 

2010, todos anos apresentaram internações abaixo da média (2083,76), entre 1479 (em 2012) 

e 1792 (em 2017). O ano de 2018 as internações por DAR reduziram para 1607 indivíduos. 

Na década de 2000, as campanhas de vacinação para os idosos e crianças, 

promovidas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) e Sistemas de Vigilância em Saúde 

contribuíram para a redução nas morbidades devido às doenças respiratórias, em especial na 

influenza (gripe) e na pneumonia. Muitas das doenças respiratórias se manifestam em 
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pacientes que possuem outra doença. A própria pneumonia é uma doença oportunista, 

manifestando-se por exemplo, em uma pessoa com baixa imunidade ou mesmo gripada, 

dependendo do grau da influenza adquirida. 

É evidenciada, no gráfico 05, para a cidade de Caucaia-CE, a distribuição das 

internações por pneumonia, para cada grupo de faixa etária, ao longo dos vinte anos da série 

histórica aqui proposta.  

Gráfico 05 – Internações pelas principais DAR em crianças de 1 - 4 anos - Caucaia (1998-2018) 

 
Fonte: SIH/DATASUS; Organização: autores. 

 

Observa-se que os grupos de crianças menores de um ano e de um a quatro anos 

têm maior frequência nos prontuários das instituições hospitalares. Das 17.145 internações, 

somando-se todas as faixas etárias, 5.979 são do grupo de um a quatro anos, seguido das 

3.996 do grupo de menor de um ano, correspondendo a 34,87% e 23,3% respectivamente, 

das internações. Em suma, são 58,17% do total das internações. 

A asma é a segunda doença que mais leva as crianças de idades iniciais a serem 

internadas nas unidades hospitalares de Caucaia, como também, de outros municípios, em 

especial os de Fortaleza, já que se trata de uma metrópole e fica bem próxima. Dos 10.493 

casos, 5.203 pertencem às crianças de 1 a 4 anos. 

A influenza (gripe) também aflige as crianças dos grupos etários primeiros, 

diminuindo os casos até aumentarem de forma gradual e leve entre os idosos. 

Constata-se, observando-se o gráfico 06, que o mês, dentro da série histórica, com 

mais registros de internações é o de junho, com 725 casos em números absolutos, isto é, 
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12,12% do número total (5.979 crianças de 1 a 4 anos). O mês de maio fora o segundo maior 

registro, com 688 casos (11,5%). À medida em que a quadra chuvosa vai terminando, as 

internações aumentam, depois caindo a partir de julho (já no período do inverno austral) e 

mantendo-se numa constante até novembro. A partir de dezembro começa a cair o número, 

sendo os meses de janeiro e fevereiro (verão austral) com menores números de internações.  

A distribuição das internações de crianças por pneumonia, ao longo do período de 

1998-2018, se deu numa constante no segundo semestre (estação seca), todas acima dos 

400 casos, exceto em dezembro, início da pré-estação chuvosa. Já no primeiro semestre 

(estação chuvosa), os números são inconstantes, crescendo do início ao fim da quadra 

chuvosa, tendo o mês de junho como culminância de internações. Isto significa dizer que as 

chuvas são responsáveis por esse aumento? Ou a umidade? Em um primeiro momento seria 

até compreensível já associarmos à quadra chuvosa e ou aos organismos das crianças 

sentirem os efeitos das chuvas depois de passada as maiores pluviometrias de Fortaleza. 

 

Gráfico 06 - Distribuição mensal de pneumonia em Caucaia-CE, entre 1998-2018 (1-4anos) 

 
Fonte: SIH/DATASUS; Organização: autores. 

 

Entretanto, não seria plausível atribuir de forma abrupta, as causas e efeitos do clima 

sobre as internações e morbidades, visto que outras variáveis podem e influenciam na saúde 

humana. As correlações estatísticas e as espacializações das internações em Caucaia, 

respectivamente, podem dar algumas explicações quanto as relações entre clima e as 

internações por pneumonia. 
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4. Considerações Finais 

Este artigo intentou mostrar como se comportaram os casos de internações de 

crianças e 1 a 4 anos, por pneumonia, por meio da coleta dos dados junto a plataforma 

DATASUS e, de certa forma, relacioná-los com as condições climáticas e meteorológicas de 

Caucaia (CE). 

Ainda que não tenha sido feita uma análise mais aprofundada, envolvendo testes 

estatísticos e ou por meio do geoprocessamento, este trabalho não perde sua importância 

climatológica e geográfica, já que apresenta esses dados organizados em gráficos, mostrando 

sua evolução ao longo da série histórica de 1998 a 2018. Também apresenta gráficos 

organizados com base nos dados oferecidos pela própria Universidade Federal do Ceará, 

através de sua Estação Meteorológica, tratando-se de uma das principais a ter registros 

climáticos da cidade de Fortaleza, mas também para Caucaia-CE, em virtude de sua 

proximidade com a estação. Como já fora justificado, o município caucaiense carece de coleta 

de dados climatológicos, pois a estação da FUNCEME, lá localizada, fora desativada.  

Freitas e Silva (2020) fez em sua dissertação de mestrado, um estudo para o 

município de Caucaia, onde faz uma análise do clima da cidade com as condições 

socioambientais na saúde pública caucaiense. A autora buscou correlacionar os dados 

climatológicos com as internações pelas principais doenças do aparelho respiratório entre 

2009 e 2018; fez uma análise da morbimortalidade do município; e ainda associou problemas 

socioambientais como coleta de lixo e saneamento básico com as ocorrências das DAR no 

município, destacando o distrito-sede, Caucaia, e Jurema enquanto os mais populosos e 

urbanizados. Entre as doenças destaque nas morbidades: pneumonia, asma e influenza. Sem 

dúvida este trabalho tem nas suas propostas teórico-metodológicas muitas contribuições para 

os estudos de clima e saúde no Ceará. 

Os resultados da dissertação de mestrado apresentada em 2018, pelo autor desta 

pesquisa, também, podem ser uma das referências de proposta teórico metodológicas, para 

as lacunas deste presente enfoque, com resultados preliminares. Freitas Júnior (2018) 

constatou um pouco mais, possíveis porquês de correlações diretas entre as internações por 

pneumonia e os elementos de temperatura, amplitude térmica e umidade relativa do ar para 

Fortaleza. O autor também, especializou os casos por cada bairro da capital cearense, por 

meio dos dados coletados junto a Secretária de Saúde do Estado do Ceará (SESA), 
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relacionando com a densidade demográfica, os IDH-B (por bairro) e com mapas de 

vulnerabilidade socioambiental, a fim de buscar outras explicações para os maiores casos de 

internações, isto é, nos bairros mais periféricos, populosos e localizados em áreas de 

instabilidade ambiental. 

Moura (2013) também trabalhou dentro da temática da climatologia geográfica 

relacionada a saúde, quando fez correlações das anomalias das temperaturas extremas do 

ar em Fortaleza com as morbidades hospitalares pelas doenças cardiovasculares. O autor 

constatou que as ondas de calor e frio se definem mais em termos epidemiológicos do que 

meteorológicos na saúde dos idosos portadores de doenças cardíacas, porém, tais eventos 

estatisticamente, não funcionaram como um agravante ambiental enquanto agravante nas 

doenças cardiovasculares para o grupo etário supracitado. Daí, o trabalho pode vir a trazer 

também contribuições teórico-metodológicas para uma continuação deste estudo, em termos 

do clima com a pneumonia em Caucaia-CE. 

Por fim, para os pesquisadores que buscam os comportamentos, não só climáticos 

como também, relacionados a manifestação da pneumonia na criança em idades iniciais, no 

enfoque da Climatologia Geográfica, este trabalho, mesmo que preliminar, vem a contribuir. 

É de serventia, principalmente, para auxílio nas políticas de saúde pública, a fim de reduzir 

ainda mais, a incidência desses casos nos hospitais de Caucaia, como também em Fortaleza, 

haja vista que o município em estudo dista pouco da metrópole fortalezense. 
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EFEITOS DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NAS INTERNAÇÕES POR DOENÇAS 
RESPIRATÓRIAS EM IDOSOS NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ-SC 

 
EDUARDA REBELATTO BRANDALISE1 

PEDRO MURARA² 
RESUMO 
As doenças do aparelho respiratório (DAR) representam maior percentual de registros de 
casos no Brasil, sendo a segunda maior cauda de internações, atrás apenas dos casos de 
gravidez, parto e puerpério. As DAR podem ser causadas pelo estilo de vida dos seres 
humanos ou por fatores naturais expostas na atmosfera, que afetam os pulmões e a 
capacidade de respiração. Com o intuito de contribuir para os estudos em clima e saúde 
humana, este artigo tem o objetivo de investigar as relações entre os registros de internações 
por doenças do aparelho respiratório em idosos e os elementos climáticos no município de 
Chapecó, durante o período de 2012 a 2016. Nesse sentido foram analisados tabelas e 
gráficos dos registros de internações e dos elementos climáticos, bem como, aplicação de 
técnica estatística de correlação para melhor dedução das relações. Podemos concluir que 
as estações de inverno e primavera são os meses que mais internam por DAR em idosos.  

 
Palavras-chave: Clima e saúde; Doenças respiratórias; Idosos. 
 
ABSTRACT  
Respiratory system diseases (RD) represent the highest percentage of hospitalizations in 
Brazil, being the second largest tail of hospitalizations, behind only hospitalizations for 
pregnancy, childbirth, and the puerperium. RD can be caused by the lifestyle of human beings 
or by natural factors exposed in the atmosphere, which affect the lungs and the ability to 
breathe. To contribute to studies on climate and respiratory diseases, this article aims to 
investigate the relationship between the records of hospital admissions for diseases of the 
respiratory system in the elderly and the climatic elements in the municipality of Chapecó, 
during the period from 2012 to 2016. Tables of hospitalization records and climatic elements 
were analyzed to better deduct the relationships. We can conclude that the winter and spring 
seasons are the months that most hospitalize for RD in the elderly. 
 
Keywords: Climate and health; Respiratory diseases; Seniors. 

 

1. Introdução 

As investigações de internações por doenças do aparelho respiratório (DAR) e a 

climatologia geográfica, se dá uma vez que os elementos climáticos possuem uma 

interferência e relação com os seres humanos no seu cotidiano. Nesse sentido, sabemos que 

a subsistência da humanidade depende do clima, assim como do ar, água, alimento e abrigo 
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para sua sobrevivência (AYOADE, 2010). Sendo assim, o clima e os diferentes tipos de tempo 

podem contribuir de maneira benéfica ou maléfica para a saúde humana, por se tratar de um 

fator ambiental que influencia o organismo humano (MURARA; AMORIM, 2010). 

Júlio Afrânio Peixoto foi o pioneiro médico brasileiro a discutir a relação com a 

climatologia geográfica e a saúde humana. Perspectiva de análise que ao longo das últimas 

décadas se destaca no cenário nacional e ganha notoriedade atualmente frente a pandemia. 

De modo que, tais investigações tem se utilizado análises e correlações, por meio de técnicas 

estatísticas para compreender os processos da natureza atmosférica e as intervenções 

humanas (BAKONYI et al., 2004; MURARA, 2012; SILVEIRA, 2020) com impacto na saúde, 

com destaque para as doenças do aparelho respiratório.  

As DAR representam a segunda maior causa de internações no Brasil, 

correspondendo a 11,11% dos registros no período de 2012 a 2016, ficando atrás apenas das 

internações por gravidez, parto e puerpério (20,86%) (DATASUS, 2020). Além disso, segundo 

o DATASUS (2020) as DAR correspondem maior percentual internação para a população 

idosa, representando 3,6%.   

O processo de envelhecimento da população brasileira nas últimas décadas, resulta 

em mudanças no contexto social e econômico no país. Segundo Francisco et al. (2003, p. 

192), “os declínios conjuntos das taxas de mortalidade e fecundidade ao longo do tempo foram 

determinantes no envelhecimento populacional, com ganho de anos de vida em todas as 

faixas etárias”. Porém, o reflexo do envelhecimento pode ser observado na mudança do 

padrão de morbidade e mortalidade da população, tornando crescente a demanda por 

prevenção e assistência à saúde (FRANCISCO et al., 2003). Ainda segundo o autor, as 

infecções respiratórias, são causas das principais internações nas pessoas acima de 60 anos 

(FRANCISCO et al., 2003). 

Nesse sentido, dentre algumas pesquisas sobre a relação entre o clima e saúde de 

idosos, é possível observar constatar que esse grupo é mais suscetível às temperaturas 

máximas e a umidade relativa do ar (PANET, et al., 2015; NOGUEIRA et al., 2011). Explica-

se que, os idosos podem ser mais vulneráveis a umidade relativa do ar alta por também 

estarem relacionadas a qualidade das habitações, como por exemplo, a propagação de 

fungos e ácaros em edifícios que não são ventilados e iluminados naturalmente (PANET, et 

al., 2015).  
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê que em 2025 existirão 1,2 bilhões de 

pessoas com mais de sessenta anos (NOGUEIRA et al., 2011). Para pensar nessa previsão, 

temos o exemplo do Brasil, que mostra que a projeção da população de 1980 tinha uma 

composição predominante de pessoas com idade entre 0-30 anos, já para o ano de 2050, 

estima-se um crescimento elevado da população idosa. 

Nesse contexto, pelo fato do município de Chapecó (SC) caracterizar-se em uma 

predominância dos registros de internações por DAR, o presente artigo objetivou investigar a 

o clima e seus elementos em associação as doenças do aparelho respiratório acometidas em 

idosos. 

O município de Chapecó (Figura 01) se localiza na porção Oeste do estado de Santa 

Catarina e está aproximadamente 520 km de distância da capital Florianópolis. Localizada na 

região subtropical, Chapecó apresenta características da regularidade na distribuição da 

precipitação (SPINELLI, 2018) e temperatura média anual entorno de 18,7º C. As estações 

do ano são bem características, permitindo que durante o inverno registrem-se 0º C e no 

verão, superem registros de 30 ºC (BINDA, et al., 2016; SIPINELLI, 2018; AGUIAR; 

MENDONÇA, 2004). 

Segundo o último censo sobre a urbanização do município (IBGE, 2010), a população 

de Chapecó estava com 183.530 habitantes. A população feminina correspondia a 50, 62%, 

enquanto a masculina 49,38%. A estrutura etária da população, tinha o percentual de 22,40% 

da população com menores de 15 anos, 69,26% de 15 a 59 anos e 8,36% da população de 

60 anos ou mais. Entre os censos de 2000 e 2010, a taxa de envelhecimento passou de 4,06% 

para 5,37%.  

O aumento populacional de Chapecó ao longo das últimas décadas, foi fortemente 

influenciado pelas instalações de agroindústrias desde 1950, além de hoje se caracterizar 

como polo agroindustrial do Sul do Brasil (FACCO et al. 2014; BALDISSERA, 2013). 
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Figura 01 - Localização do município de Chapecó – SC 

 

No contexto de internações, um levantamento inicial dos registros de internações 

hospitalares dos residentes em Chapecó revelou que, durante o período compreendido entre 

2012 a 2016 foram registrados 61.558 casos de internações, de modo que, as DAR 

representaram 12,48% (gravidez, parto e puerpério 19,11% e lesões, envenenamento e 

algumas outras consequências de causas externas, 12,94%). Dentre o total dos registros de 

internações por DAR, os idosos correspondem a mais de 32% na faixa etária dos idosos, 

sendo a pneumonia a principal enfermidade 15,96%.  

 

2. Metodologia 

Foram coletados dados diários dos elementos climáticos de precipitação, pressão 

atmosférica, temperatura (mínima e máxima) e umidade do ar oriundos da Estação 

Meteorológica Oficial do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), cujo código junto à 

Organização Mundial de Meteorologia é 83883 localizada em Chapecó e da Empresa de 
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Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), para o período 

compreendido entre 2012 e 2016. 

Os dados referentes aos registros de internações, foram coletados no período 

janeiro/2012 até dezembro/2016, na escala mensal, disponibilizado pelo Sistema de 

Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) processados pelo 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS).  Utilizando-se da 10ª 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10), foram selecionados os dados referentes ao 

Capítulo X que corresponde às doenças do aparelho respiratório.  

Foram elaborados tabelas e gráficos com o intuito de caracterizar os elementos 

climáticos e os registros de internação. Para a caracterização da faixa etária, foi utilizado a 

classificação do Estatuto do Idoso. Para a análise de sazonalidade, tomando como referência 

de verão os meses de janeiro, fevereiro e março; os meses de abril, maio e junho se 

configuraram como outono; para o inverno foi considerado os meses de julho, agosto e 

setembro e, os meses de outubro, novembro e dezembro como representativos de primavera. 

Em seguida foram efetuadas análises de correlação, para identificar o relacionamento 

estatístico entre as duas variáveis clima (elementos) e saúde (registros de internações). 

Utilizamos o cálculo do Coeficiente de Correlação a partir do Excel, no qual aferiu-se o grau 

entre os valores emparelhados de X e Y variando de 1,0 (correlação direta) a -1,0 (correlação 

inversa), sendo o valor zero correspondente a ausência de correlação (ANDRIOTTI, 2003). 

Para isso, utilizou-se a proposta de classificação da tabela 01.  

 
Tabela 01 - Classificação dos valores de correlação 

 
Fonte: Andriotti (2003). 

 
3. Resultados e discussão 
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 Conforme a figura 02, observa-se que a média mensal de precipitação e temperatura 

(mínima e máxima) em Chapecó foi de 928 mm e 20,12ºC. Podemos destacar, nesse 

climograma, uma elevação nos registros de precipitação pluvial a partir setembro, com 

máximo de chuva no mês de dezembro (média de 1.191mm). Agosto é o mês com menor 

registro pluviométrico, com média de 544mm. Muito embora o mês mais chuvoso registro mais 

que o dobro do menos chuvoso, a média anual de precipitação é de 2.229 mm.  

As temperaturas, a médias das máximas são registradas no triênio de dezembro, 

janeiro e fevereiro (28ºC, 29ºC e 29ºC, respectivamente) com os menores valores registrados 

nos meses de inverno, com destaque para os valores médios no das mínimas nos meses de 

junho e julho (11ºC ambos). 

 

Figura 02 - Climograma do período de 2012 a 2016 de Chapecó – SC. 

 

Fonte: INMET, 2020 

 

Com relação aos dados de internações por DAR, um total de 2.505 internações foram 

registradas por idosos no período de análise. O mês de setembro destaca-se pelos maiores 

registros de internações, com média de 63 casos (figura 03), e o mês de março representando 

os menores registros médios com 31 casos. A média anual foi de 501 registros. 
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Figura 03 - Médias das internações por DAR em idosos, do período de 2012 a 2016 em Chapecó –SC 

 

 

Fonte: DATASUS, 2020 

 

A sazonalidade dos registros revelou que 30,2% dos casos de internações por 

doenças do aparelho respiratório ocorrem no inverno (figura 04), seguido pelo período da 

primavera com 28,4% dos casos, verão com 19,7,8% e o outono com 19,7% dos casos. 

Percebemos que ao contrário da pesquisa de Panet, et al. (2015) e Nogueira, et al. (2011), 

onde ressaltam que a população idosa são vulneráveis às temperaturas máximas, o presente 

trabalho identifica que a ocorrência de internações tende a aumentar quando da ocorrência 

de temperaturas mínimas, ou seja, é mais presente na estação do inverno.  
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Figura 04 - Sazonalidade média das internações por doenças do aparelho respiratório em idosos, no 
período de 2012 a 2016 em Chapecó-SC 

 

Fonte: INMET, 2020 

Com relação as análises estatísticas, as correlações dos dados mensais todas as 

variáveis climáticas apresentaram intensidade “bem fraca” para todos os elementos 

climáticos.  

 

Tabela 02 - Correlação entre os elementos climáticos e os registros de internações por doenças do 
aparelho respiratório em idosos em Chapecó-SC, período de 2012 a 2016, na escala mensal. 

ELEMENTOS CLIMÁTICOS MENSAL 

Temperatura Máxima - 0,06 

Temperatura Mínima - 0,07 

Pressão Atmosférica 0,02 

Umidade Relativa 0,07 

Precipitação -0,01 

 
Murara et al. (2013), realizaram um estudo similar na capital do estado de Santa 

Catarina, Florianópolis. Os autores pesquisam clima e as doenças circulatórias e respiratórias 

no município. Assim como a figura 4, que apresenta maior registros de internação por idosos 

na estação do inverno, para os autores, as internações por DAR também apresenta maiores 

registros nas estações de outono e inverno. Além disso, identificaram que “43% do 

20,75%

19,36%

32,13%

27,54%

VERÃO OUTONO INVERNO PRIMAVERA
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comportamento das internações pode ser explicado pelos elementos climáticos” (MURARA et 

al., 2013, p.15). 

Segundo Panet et al. (2015), a saúde dos idosos é mais vulnerável às temperaturas 

máximas e a umidade relativa do ar. Apesar da correlação da tabela 2 apresentar intensidade 

“bem fraca”, é possível perceber que a temperatura máxima e mínima são correlações 

inversas, ou seja, quando a temperatura está baixa há mais registros de internação, e vice-

versa. E a umidade do ar corresponde a uma correlação direta.  

 

4. Considerações finais 

O presente estudo foi capaz de identificar os períodos com maiores picos de 

internações por DAR em idosos no município de Chapecó. Sendo possível identificar o 

aumento de registros de internações durante as estações de inverno e primavera. Os meses 

que ocorreram mais internações nesse período, foram os meses de julho e setembro. 

Cabe destacar que, as internações ocorridas nesses períodos podem estar 

relacionadas a qualidade das habitações, por estarem com frequência de convívio em 

ambientes fechado e úmidos, tanto como as variações das condições de tempo, ou com a 

propagação de fungos, ácaros e bactérias respiratórias. 
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ESTUDO DA DISTRIBUIÇÃO DE TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE NO 

MUNICÍPIO DE IRANDUBA-AM NOS ANOS DE 2007 E 2017 
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RESUMO 
A maneira de ocupação do espaço amazônico desenvolveu-se de forma mal planejada e com 
pouca ou sem a devida preocupação com as especificidades locais. Porém, geralmente essa 
ocupação do espaço amazônico não é incentivada pelo poder público. Entretanto, com a 
criação da Região Metropolitana de Manaus (RMM), em 2007, esse cenário se modificou pois 
dessa vez o poder público incentivou a expansão urbana em uma área de difícil acesso. 
Porém, os memos erros continuaram a acontecer, ou seja, uma expansão desorganizada e 
com impactos negativos ao equilíbrio ambiental. Um dos efeitos da expansão urbana ocorrida 
dessa forma é a alteração no campo térmico. Nesse sentido, o presente trabalho, tem como 
área de estudo   o município de Iranduba-AM e buscou analisar e comparar o padrão da 
distribuição da temperatura de superfície terrestre (TST) no período de 2007 a 2017, após a 
construção da Ponte Jornalista Phelippe Daou, utilizando imagens do satélite Landsat 5 e 8. 
Os resultados obtidos evidenciaram uma significativa redução da cobertura vegetal no 
município. Consequentemente as temperaturas de superfície mais elevadas estão associadas 
a áreas densamente povoadas ou a áreas sem cobertura vegetal. Outro fator de relevância 
que foi constatado foi que a margem das rodovias AM-010 e AM-352 apresentaram 
temperaturas elevadas devido a especulação imobiliária,  
 
 
Palavras-chave: Temperatura superficial; Expansão urbana; NDVI 
 
ABSTRACT 
The way of occupying the Amazonian space has developed in a poorly planned manner and 
with little or no due concern for local specificities. However, generally, this occupation of the 
Amazonian space is not encouraged by the public authorities. However, with the creation of 
the Metropolitan Region of Manaus (RMM), in 2007, this scenario changed because this time 
the government encouraged urban expansion in an area that is difficult to access. However, 
the same errors continued to happen, that is, a disorganized expansion with negative impacts 
on the environmental balance. One of the effects of the urban expansion that took place is the 
change in the thermal field. In this sense, the present work, has as its study area the 
municipality of Iranduba-AM and sought to analyze and compare the pattern of the surface 
temperature distribution (TST), after the construction of the Bridge Journalist Phelippe Daou 
using images from the Landsat 5 satellite and 8. The results obtained evidenced. A significant 
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reduction in plant cover in the municipality. Consequently, higher surface temperatures are 
associated with densely populated areas or areas without vegetation cover. Another relevant 
factor that was found was that the margins of the AM-010 and AM-352 highways showed high 
temperatures due to real estate speculation, 
 

Keywords: Surface Temperature; Urban expansion; NDVI. 

 

1. Introdução 

A Amazônia, é a maior floresta tropical existente, representa cerca de 5% da 

superfície terrestre, o equivalente a 2/5 da América do Sul, e é responsável por cerca de 1/3 

das reservas de florestas tropicais úmidas. 

Embora possua um valor econômico, social e ambiental, a Amazônia ultimamente 

tem tido a sua biodiversidade desafiada devido ao crescente desmatamento que tem ocorrido 

nos últimos anos, consequência da exploração madeireira, queimadas, agricultura e expansão 

urbana. 

O novo espaço geográfico proveniente das alterações pela ação humana modificou 

as variáveis climatológicas, resultando em aumento de desequilíbrios ambientais pela 

impermeabilização do solo, aumento de áreas construídas e consequentemente diminuição 

de áreas vegetadas (Feitosa, Gomes, Neto & Andrade, 2019, p.59). 

           As mudanças do espaço refletem na Temperatura  de Superfície do Terreno (TST) que 

tem grande importância nos estudos sobre centros  urbanos,  pois  exerce no balanço  

energético  da superfície um importantíssimo papel,  que  possibilita a compreensão  sobre  a  

influência  da temperatura no conforto térmico dos cidadãos. 

Com o avanço da tecnologia, e a democratização das informações dos dados de 

satélites, permitiram o aumento dos estudos referentes à análise da distribuição da 

temperatura de superfície, esses dados têm sido aproveitados para a geração de índices de 

vegetação, como é o caso do Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), ou Índice de 

Vegetação por Diferença Normalizada. O NDVI identifica a presença ou ausência de  

vegetação baseado  no  valor  do  pixel,  permitindo   uma melhor análise dos processos de 

referente a cobertura vegetal relacionando a temperatura na superfície terrestre (ORHAN, 

2014. p.1). 

http://www.xivsbcg.com/


www.xivsbcg.com ISSN: 2764 - 1805 

2482 

 

 

Diante disso o presente artigo tem como objetivo entender a influência da construção 

da ponte Rio Negro na relação da temperatura de  superfície com o índice de vegetação nos 

anos de 2007 e 2017, identificando os  pontos de temperatura mais elevada no município de 

Iranduba, Amazonas . 

2. Metodologia 

 

2.1 Caracterização da área de estudo 

O município de Iranduba está situado na região metropolitana de Manaus, assentado 

a margem direita do Rio Negro, estando em linha reta a 20 quilômetros da capital 

amazonense, possuindo uma área com cerca de 2.214,251 Km² (IBGE, 2010). Contendo as 

seguintes coordenadas geográficas Latitude: 3° 17' 06" Sul, Longitude : 60° 11' 09" Oeste. 

 

Figura 01 - Área de estudo, município de Iranduba /Am. 

 

Elaborado: RODRIGUES S.L. 2020 
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Através da criação da Região Metropolitana de Manaus por meio da Lei 

Complementar 052/2007, trouxe importantes mudanças no que se refere à produção do 

espaço geográfico na margem direita do rio Negro 

Como forma de consolidação da região metropolitana de Manaus foi inaugurada em 

outubro de 2011, a Ponte Jornalista Phelippe Daou, mais conhecida como Ponte Rio Negro, 

que se tornou um importante estimulante que potencializou a expansão do mercado imobiliário 

entre Manaus e Iranduba. 

Este processo constitui um processo de metropolização do espaço, uma 

metropolização diferente das primeiras regiões metropolitanas brasileiras, tal diferença reside 

no incentivo, ou seja, primeiro se criou a região Metropolitana de Manaus para depois se criar 

ações políticas e do capital privado na produção e expansão imobiliária. 

Uma forma de quantificar essa mudança é através do aumento da população, 

segundo a figura 02 houve um aumento de aproximadamente 20% da população no período 

de 2010 a 2020. 

Figura 02 - Crescimento populacional em Iranduba – 2000 a 2020

 

Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2000-2010 e Estimativa 2020. 
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2.2 Procedimentos metodológicos 

.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizou se a imagem do satélite Landsat 

5,sensor TM (Thematic Mapper) ,na data de 04 de agosto de 2007 e Landsat 8 Sensor OLI 

(Operacional Land Imager) da data de 15 de agosto de 2017 correspondente a órbita 231, 

ponto 062, disponível no site do United States Geological Survey (USGS). A escolha por esse 

período se dar pelo  período seco, devido à baixa cobertura de nuvens que possibilitou a 

melhor visualização das imagens de satélite. 

Portanto foram elaborados mapas Temperatura Superficial Terrestre (TST) e Índice 

de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI). As bandas utilizadas referente ao Landsat 

8 foram a 5, 4 e 10 (bandas do vermelho, infravermelho e infravermelho térmico), e as imagens 

Landsat 5 foram  3, 4 e 6 (bandas do vermelho, infravermelho e infravermelho térmico)  

A confecção de NDVI se justifica, pois, a  presença da cobertura vegetal é um 

importante fator para a manutenção da temperatura local. Nessa ótica, o NDVI é uma “[...] 

técnica de sensoriamento remoto que pode ser usada como uma ferramenta para mapear a 

distribuição e diversidade de espécies, correlacionar e avaliar o efeito de perturbações na 

paisagem” (Ribeiro, 2012, p. 7) 

Para a elaboração de mapas de TST e NDVI, as imagens de satélite foram 

processadas de acordo com as etapas a seguir:  

Obtenção da radiância espectral do Landsat 5:  

 

𝐿ʎ=(
𝐿maxʎ − 𝐿𝑚𝑖𝑛ʎ

𝑄Calmaxʎ− 𝑄𝐶𝑎𝑙𝑚𝑖𝑛ʎ
) ∗ (𝑄𝑐𝑎𝑙 − 𝑄𝑐𝑎𝑙𝑚𝑖𝑛) + 𝐿𝐿𝑖𝑚ʎ         (Equação 01) 

 

Onde:  

Lλ = Radiância espectral 

Qcal = Valor quantizado e calibrado do pixel em nível de cinza (DN) 

Qcal min = Valor mínimo do pixel em níveis de cinza (DN=1)  

Qcal máx = Valor máximo do pixel em níveis de cinza (DN=255)  

Lminλ = Radiância espectral mínima  

Lmáxλ = Radiância espectral máxima  
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Obtenção da radiância espectral do Landsat 8:  

Lʎ=ML
∗ Qcal ∗ AL                         (Equação 02) 

Onde: Lλ = Radiância espectral (W/ m2.sr.μm)  

ML = Fator multiplicativo de redimensionamento da banda  

Qcal = Valor quantizado e calibrado do pixel em nível de cinza (DN)  

AL = Fator aditivo de redimensionamento da banda (0.1000)  

 

Para a obtenção dos índices de vegetação, foi utilizada a seguinte fórmula:  

NDVI = (𝑁𝐼𝑅−𝑅) (𝑁𝐼𝑅+𝑅)                   (Equação 03) 

Onde: 

Float: Função matemática  

NIR: Faixa espectral do infravermelho próximo  

RED: Faixa espectral do vermelho  

 

Obtenção da temperatura de superfície em Kelvin:  

𝑇 =
𝐾2    

𝑙𝑛(
𝐾1   

𝐿𝜆 
+1)

                                     (Equação 04) 

Onde:  

T = Temperatura de superfície terrestre  

K1 = Constante de calibração 1 da banda termal  

K2 = Constante de calibração 2 da banda termal 

 Lλ = Radiância espectral (W/m2.sr.μm)  

 

Por fim, realizou-se a conversão das imagens em temperaturas Kelvin para graus 

Celsius através da fórmula: 

Tk- 273.15                                  (Equação 05) 

Onde:  

Tk= Temperatura em Kelvin 

 

http://www.xivsbcg.com/


www.xivsbcg.com ISSN: 2764 - 1805 

2486 

 

 

3. Resultados e discussão 

No NDVI valores próximos a 1, correspondem a vegetações mais densas, por outro 

lado valores iguais a -1 ou próximos, representam superfícies sem cobertura vegetal ou com 

pouca  vegetação (SILVA et al., 2009,p.16). 

A Figura 03 e 04 apresenta as cartas de NDVI para o município de Iranduba nos anos 

de 2007 e 2017, respectivamente. Nesse sentido, observou-se um elevado crescimento 

mancha urbana nesse intervalo de tempo, com mudanças significativas no NDVI no intervalo 

de tempo, porém sempre o NDVI onde se encontra os núcleos urbanos foram menores do 

que nas áreas com características rurais. As áreas urbanizadas apresentaram NDVI próximo 

a 0 (zero) pela falta de vegetação, ficando atrás apenas dos corpos d’água. 

 

Figura 03 - Índice de Vegetação por Diferença Normalizada– NDVI em Iranduba-AM em 04 de agosto 

de 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores (2021) 
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Figura 04 - Índice de Vegetação por Diferença Normalizada– NDVI em Iranduba-AM em 15 de agosto 

de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores (2021) 

 

Ao leste do município (figura 04), a margem da rodovia AM-352 observou-se uma 

grande perda de vegetação nativa comparada ao ano de 2007. Pela análise da Figura 3 e 4 é 

verificado um crescimento de pequenos focos de núcleos urbanos, principalmente a margem 

da rodovia AM- 010. 

Ainda na Figura 04, percebe-se a concentração urbana ao leste do Município com o 

Distrito de Cacau Pirêra, a sede municipal de Iranduba e as comunidades de Caldeirão, 

Paricatuba e Colônia do Limão com NDVI próximo a 0. Por outro lado, a porção oeste do 

município apresenta características rurais, com áreas com NDVI próximo a 1. Além disso 

,observa-se uma expansão da área urbana de Cacau Pirêra.  

Regiões com índice vegetação elevado apontarão no mapa térmico menores valores 

de temperatura devido ao processo de evapotranspiração que em síntese é capacidade de 

retenção de energia (Santos, Gomes & Azevedo, 2013 p. 908). Valores próximos a 1 do NDVI 
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está presente nas áreas de vegetação, diferentemente de áreas com baixos valores, no qual 

representam áreas de vegetação ausente ou áreas urbanas Boratto e Gomide (2013 p.7348). 

Observa-se através das figuras 05  e 06  as  mudanças  da temperatura  de superfície 

para os anos em estudo. As manchas com coloração azul correspondem à temperatura de 

superfície mais baixas, já as cores avermelhadas temperatura mais elevada.  Nas Figuras 07 

e 08, os corpos aquáticos apresentaram as menores temperaturas, pois a água possui 

elevado calor específico, necessitando de alta energia para elevar sua temperatura (Mashiki, 

2012 p.41).  

A Figura 05 apresenta os valores de Temperatura de Superfície Terrestre para o 

município de Iranduba no ano de 2007 em 04/08/2007. Verifica-se que a temperatura de 

superfície mínima nesse dia foi 24 ºC (corpo aquático e áreas verde mais densas) e acima de 

30 ºC (áreas construídas) de temperatura máxima e amplitude térmica de 6 ºC. 

 

Figura 05 - Temperatura Superficial em Iranduba- 04 de agosto de 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores (2021) 
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Analisando o campo térmico do município para o ano de 2017 (Figura 06), observa-

se que as áreas onde se encontram as temperaturas mais elevadas correspondem-se áreas 

urbana da sede município de Iranduba. Em contrapartida na direção oeste do município 

encontra-se áreas com temperaturas menores, conforme a figura 03 representa área com 

vegetação mais preservada. 

A figura 06 demonstra um aumento expressivo da distribuição da temperatura em 

todo o município. Ao oeste do município, a margem da rodovia AM-352 observa-se a mudança 

mais drástica de temperatura. 

 

Figura 06 - Temperatura superficial terrestre em Iranduba-AM- 15 agosto de 2017 

 

Fonte: Os autores (2021) 

 

 

 

 

http://www.xivsbcg.com/


www.xivsbcg.com ISSN: 2764 - 1805 

2490 

 

 

A temperatura de superfície de Iranduba indica um aumento de temperatura em 

direção oeste. A temperatura de superfície mínima nesse dia foi 22 ºC (corpo aquático) e 34 

ºC (adensamento urbano) de temperatura máxima e amplitude térmica de 12 ºC. As áreas 

com vegetação apresentaram as menores temperaturas nos dois anos analisados, tal fato se 

dar pela presença de árvores que através dos processos ecossistêmicos e pelas suas 

sombras amenizam as temperaturas pelo volume de água disponível para evaporação e 

evapotranspiração (Barboza, Neto, Caiana,2020 p.15) 

Diante disso, é notório a modificação da paisagem no município de Iranduba após a 

construção da Ponte Jornalista Phelippe Daou. Guimarães (2012, pág. 132) aponta que a 

dificuldade na travessia do rio negro dificultou a expansão urbana na região e 

consequentemente preservou a região dos processos antrópicos. 

 

4. Considerações finais 

Durante a realização desse trabalho constatou-se que apesar de Iranduba ser uma 

cidade de pequeno porte, vem crescendo constantemente e um desses fatores foi construção 

da ponte. Esse crescimento abrupto pode ocasionar inúmeros problemas para o equilíbrio 

térmico do município, conforme aponta a carta de temperatura da superfície e de NDVI. 

As áreas que demonstram os menores valores de NDVI, com exceção dos corpos 

d’água, representam as maiores temperaturas e com maior inexistência de vegetação. Nesse 

sentido, vale ressaltar o surgimento de regiões no oeste de Iranduba que ainda possuem 

cobertura florestal, porém estão em eminente perigo de serem substituída por condomínios 

residenciais ou áreas de colheitas, portanto essa área deve ser estudada futuramente. 

Nos dois períodos estudados foi verificado que o calor está centralizado nos setores 

sudeste e leste ficando muito perto das rodovias AM-010 e AM-352, nessas áreas estão 

localizados os principais condomínios residenciais e bairros planejados que através da 

especulação imobiliária atraem pessoas para o município com a ilusão de proximidade com a 

natureza.  

  Considerando os conhecimentos obtidos do NDVI e da temperatura de superfície 

do terreno, evidenciaram se ser de enorme utilidade, visto que, mostraram-se como 

excelentes ferramentas para o monitoramento da qualidade da temperatura e do 

planejamento urbano. 
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A PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E 

SUAS IMPLICAÇÕES NO ESPAÇO URBANO – UM ESTUDO DE CASO 

 

LUCAS CARVALHO DE SOUZA1 
PAULO HENRIQUE DE SOUZA2 
MATHEUS LIMA DE ANDRADE3 

GABRIEL FLORA VIEIRA4 
 

RESUMO 
Esta pesquisa foi desenvolvida com o propósito de averiguar o grau de compreensão que a 
população residente em Alfenas/MG possui frente ao cenário atual de mudanças climáticas e 
fenômenos como as Ilhas de Calor e sua relação com as condições propícias à proliferação 
de mosquitos transmissores de doenças como a dengue. Com essa perspectiva questionários 
com perguntas fechadas foram aplicados junto à população alfenense. As informações 
colhidas foram tabuladas e analisadas. Segundo as informações colhidas, observou-se que a 
população se considera informada sobre os conceitos de clima, tempo, aquecimento global e 
mudanças climáticas, pois apenas 17% do universo pesquisado manifestou desinteresse por 
assuntos relacionados ao clima e atmosfera. As mudanças climáticas são admitidas por 80% 
dos entrevistados, sendo que 66% identificam isso na temperatura e chuvas, 20% apenas na 
temperatura e 7% apenas na precipitação. Entre os entrevistados 88% afirmam que as 
condições climáticas interferem na saúde - alergias e dificuldades respiratórias. Através dos 
dados colhidos junto a estrutura de saúde no município, foi possível elaborar gráficos que 
apresentam picos de atendimento registrados pelo SUS em doenças como dengue, bronquite 
e asma, denunciando oscilações na incidência dessas patologias com origem nos cenários 
que enfraquecem a resistência das pessoas e favorecem a disseminação e ação dos vírus. 
Diante disto é possível concluir que há uma conjuntura que permite a adoção de programas 
preventivos que contarão com o apoio da população graças a percepção que a mesma possui 
da situação. 
 
Palavras-chave: Temperatura; Arbovirose; Mudanças Climáticas. 
 
ABSTRACT 
This research was developed with the purpose of verifying the degree of understanding that 

the resident population in Alfenas/MG has in face of the current scenario of climatic changes 

and phenomena such as the Heat Islands and its relation with the conditions conducive to the 

proliferation of mosquitoes that transmit diseases like dengue. With this perspective, 

questionnaires with closed questions were applied to the population of Alfenense. The 

information collected was tabulated and analyzed. According to the information collected, it 

was observed that the population considers itself informed about the concepts of climate, 
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weather, global warming and climate change, since only 17% of the universe surveyed showed 

a lack of interest in matters related to climate and atmosphere. Climate change is admitted by 

80% of respondents, with 66% identifying it in temperature and rainfall, 20% only in 

temperature and 7% only in precipitation. Among respondents 88% say that climatic conditions 

interfere with health - allergies and breathing difficulties. Through the data collected from the 

health structure in the municipality, it was possible to elaborate graphs showing peaks of care 

registered by SUS in diseases such as dengue, bronchitis and asthma, denouncing 

fluctuations in the incidence of these pathologies originating from scenarios that weaken 

people's resistance and favor the spread and action of viruses. In view of this, it is possible to 

conclude that there is a situation that allows the adoption of preventive programs that will have 

the support of the population thanks to their perception of the situation. 

 

Keywords: Temperature; Arbovirus; Climate changes. 

 

1. Introdução 

Esta pesquisa buscou delimitar e avaliar a percepção que a população residente em 

Alfenas/MG possui diante do contexto atual onde as mudanças climáticas em curso e a 

elevação da temperatura acabam por cooperar com as condições propícias à proliferação dos 

mosquitos transmissores de doenças que assolam a população. O foco foi eleito em razão da 

humanidade constituir-se no agente ativo que altera e modifica a paisagem, sendo o 

responsável pelas condições de saneamento e limpeza que fornecem aos mosquitos e demais 

vetores, juntamente com as condições climáticas, o ambiente de proliferação, pois, torna-se 

incompreensível a postura humana de descuido e descaso com a questão mesmo que vidas 

estejam sendo ceifadas. 

Estudar essa conjuntura é necessário, pois, a partir do crescimento das cidades, a 

humanidade passou a se concentrar nas áreas urbanas, modificando, permanentemente a 

superfície terrestre a partir da antropização da paisagem. Essas áreas além de modificarem 

o sítio que ocupam, substituindo paulatinamente o verde e a amplidão do horizonte pela 

monotonia do asfalto e prédios, criando um ambiente diferenciado onde os ventos e a 

absorção da energia recebida do sol sofreram significativas alterações, resultando em 

microclimas nunca dantes observados. 

Essa mudança drástica é responsável pelo aumento da temperatura nessas porções 

do espaço, interferindo nos aspectos mais diversos da vida citadina e comprometendo a 

qualidade de vida da população mediante o comprometimento da qualidade do ar, desconforto 

térmico, e, estabelecimento de condições propícias à proliferação dos mosquitos 
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transmissores de doenças, pois, além de manifestarem o fenômeno de ilhas de calor, as 

cidades, pela diminuição das áreas verdes, alteração do albedo da superfície, dificuldade de 

circulação dos ventos, e, emissão de efluentes gasosos, ressentem-se ainda do aquecimento 

do ar e consequente aumento da temperatura de forma geral. 

Essa questão merece atenção redobrada dos pesquisadores, pois, tal conjuntura tem 

provocado perdas severas devido a inaptidão das pessoas infectadas para o cumprimento de 

suas responsabilidades habituais, e, pelos gastos decorrentes do tratamento. Segundo Krass 

(2008) no ano de 2005 a população urbana nos países desenvolvidos era de 74% e todas 

essas pessoas estavam à mercê das consequências das conjunturas que se estabelecem 

com a antropização da paisagem. 

Ainda segundo Souza (2012), os continentes onde se abrigam os países 

subdesenvolvidos tendem a sofrer mais com o aumento gradual das temperaturas, pois 

passam por um processo de urbanização conturbado. À medida que sua população cresce, 

as cidades crescem a assim sucessivamente a malha asfáltica, poluição e outros fatores que 

aceleram as consequências da ilha de calor e criam os ambientes de reprodução dos 

mosquitos transmissores. O Brasil passa pela mesma situação vivenciando uma expansão 

das áreas urbanas em razão do aumento populacional e êxodo rural estabelecido a partir da 

década de 1960, partilhando dos mesmos problemas urbanos que afligem o restante do 

planeta, demandando estudos que cooperem com o equacionamento das situações 

indesejadas que repercutem negativamente na qualidade de vida de seus habitantes. 

 

2. Metodologia 

2.1 Materiais 

2.1.1 Descrição da Área de Estudo 

O município de Alfenas, área onde a pesquisa foi realizada, se encontra nas 

coordenadas 21°28′03″ de latitude Sul e 45°56′45″de longitude Oeste. Localiza-se na 

mesorregião Sul/Sudoeste do Estado de Minas Gerais, com uma área de 850,446 km², sendo 

a população estimada em 2016 da ordem de 79.222 hab. O município apresenta altitudes que 

alcançam até 888 metros, situando-se no patamar médio de 768 metros. O clima é tropical de 

altitude com uma pluviosidade de 1.590mm anuais e com um regime térmico médio de 19ºC. 
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Na agropecuária prevalece o cultivo de café, cana, milho e recentemente soja. Os serviços de 

saúde e ensino também contribuem com a economia local. 

Figura 01 – Localização do município de Alfenas e municípios limítrofes 

Fonte: Carvalho & César (2010) 

 

2.1.2 Questionários 

Para a consulta realizada junto à população alfenense, foi elaborado um questionário 

contendo perguntas fechadas direcionadas ao propósito de verificar o grau de conhecimento 

e a percepção das pessoas ante a conjuntura que se estabelece sobre as cidades, 

favorecendo a ocorrência de epidemias por arboviroses. Tanto o conhecimento como a 
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percepção focaram as arboviroses, Aquecimento Global, Ilhas de Calor, Saneamento, Gestão 

Municipal, Obrigações individuais dos munícipes, e, condição dos espaços urbanos; 

2.1.3 Hardware e Software 

 

Os cálculos relevantes e as análises que foram feitas entre os índices térmicos e o 

número de casos registrados recobraram o uso de um hardware que comportou os softwares 

atuais que elaboram gráficos e mostram resultados a partir das informações colocadas, para 

elaboração de mapas e simulações; 

2.1.4 Publicações 

A formulação das perguntas que compuseram o questionário, a obtenção dos 

conceitos, informações e dados necessários ao trabalho recobraram a utilização de livros, 

teses, revistas e informações digitais em sites ou revisão bibliográfica que foi realizada por 

meio de consulta pontual ou parcial em algumas obras;  

 

2.2 Métodos  

2.2.1 Revisão Bibliográfica 

As informações principais foram obtidas mediante a análise de autores que em suas 

publicações discutiram aspectos próximos aos temas da pesquisa; 

2.2.2 Trabalho de Campo 

Foi necessário para a aplicação do questionário junto a parcela representativa da 

população alfenense; 

2.2.3 Tabulação de Dados 

As informações alfanuméricas necessárias para o estudo foram tabuladas para 

análise, o número de casos registrados das arboviroses na área urbana de Alfenas/MG e a 

percepção da população aos temas já mencionados anteriormente. 

 

3. Resultados e discussão 

Foram entrevistadas 255 pessoas, entre as idades de 12 a 80 anos, de ambos os 

sexos. Para otimizar a análise das respostas o grupo entrevistado foi dividido em 5 faixas 

etárias, com 130 pessoas possuindo entre 12 a 18 anos, 41 pessoas entre 19 e 21 anos, 43 

pessoas possuindo de 22 a 29 anos, 31 pessoas com idade de 30 a 59 anos, e, 10 pessoas 
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com idade entre 60 a 80 anos. Desta forma foi possível avaliar melhor a variabilidade das 

respostas e montar um perfil etário para expressá-lo em gráficos que auxiliam na 

compreensão e interpretação das informações que foram colhidas. 

A pergunta número 1 (Gráfico 01) abordou a questão pertinente ao clima e atmosfera, 

encadeando a pesquisa em busca da percepção da população sobre a relação que deve 

existir entre as condições climáticas e a saúde da população. Segundo foi possível observar, 

as duas primeiras faixas etárias, sobretudo a primeira, tiveram um percentual representativo 

de pessoas que responderam não se interessar por assuntos sobre clima, podendo ter relação 

com o entendimento e prioridades que cada geração possui acerca dos temas. Entretanto 

cerca de 79% dos entrevistados demonstraram interesse. 

Gráfico 01 - Colunas de respostas divididas por faixa etária da questão 1 do formulário. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

Na segunda questão (Gráfico 02) indagou-se o conhecimento que os entrevistados 

possuiam sobre o fenômeno do aquecimento global. Novamente, foi a primeira faixa etária 

que manifestou percentual representativo acusando desconhecimento do tema, no entanto, 

isso novamente pode decorrer das prioridades e grau de estudo. No que tange ao grupo, 

apenas cerca de 8% dos entrevistados ignoram a temática. 
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Gráfico 02 - Colunas de respostas divididas por faixa etária da questão 2 do formulário. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 
 

A terceira indagação (Gráfico 03) do questionário referiu-se ao posicionamento que 

os entrevistados possuiam em relação ao aquecimento global. Segundo as respostas colhidas 

é possível verificar novamente que apenas na primeira faixa etária há espaço para a 

desinformação, mas, ainda assim de um percentual baixo quando comparado com os que 

possuem conhecimento do tema. No total de cerca de 84% das respotas manifestam acreditar 

na existência do aquecimento global. 

 

Gráfico 03 - Colunas de respostas divididas por faixa etária da questão 3 do formulário. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 
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Conforme demonstra o Gráfico 04, as pessoas entendem em sua maioria que as 

mudanças cimáticas estão em curso e perceptíveis. Aproximadamente 65% das respostas 

são de pessoas que acreditam que houve uma mudança na chuva e na temperatura nos 

últimos anos. Entre aqueles que apontaram mudanças climáticas específicas na temperatura 

ou na precipitação, o número de manifestações indicando oscilação térmica é mais que duas 

vezes maior que aquele que reconhece alterçãos pluviométricas, sinalizando que o 

aquecimento global tem alcançado maior repercussão que as oscilações na precipitação. 

Na questão a seguir representada pelo Gráfico 05, foi mapeado junto aos 

entrevistados a percepção que possuíam acerca da extensão das mudanças e oscilações 

térmicas nos últimos anos. Segundo é possível observar, aproximadamente 87% das pessoas 

responderam que nos ultimos anos a temperatura média aumentou. O alto valor dessa 

resposta reafirma não só as respostas da pergunta 4 demonstrado, como atesta que há 

disseminada por toda a sociedade o entendimento empírico de que o planeta atravessa um 

processo de aquecimento global com suas consequências que alcançam o dia a dia da 

população e se fazem sentir por todas as partes. 

 

Gráfico 04 - Colunas de respostas divididas por faixa etária da questão 4 do formulário. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

 

 

http://www.xivsbcg.com/


www.xivsbcg.com ISSN: 2764 - 1805 

2500 

 

 

Gráfico 05 - Colunas de respostas divididas por faixa etária da questão 5 do formulário. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

A pergunta 6 foi elaborada com enfoque na responsabilidade que os seres humanos 

possuem na questão, trazendo para o entrevistado uma reflexão sobre a própria atitude para 

com as dinâmicas climáticas. De acordo com o Gráfico 06 a seguir, cerca de 71% das 

respostas concordam com a perspectiva de que a humanidade é de fato responsável por tais 

mudanças. 

 

Gráfico 06 - Colunas de respostas divididas por faixa etária da questão 6 do formulário. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 
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A questão 7 (Gráfico 07) buscou a percepção que possuem acerca da relação que 

existe entre as condições climáticas e a saúde. Cerca de 93% respondeu que as condições 

atmosféricas constituem fator determinante no potencial agravamento das doenças. 

 

Gráfico 07 - Colunas de respostas divididas por faixa etária da questão 7 do formulário. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

Apenas 5% das pessoas não souberam responder a questão, o que comprova que 

ainda existe uma falta de análise por parte da sociedade sobre os riscos do agravamento das 

condições climáticas e seus efeitos sobre as patologias. Essa última questão do formulário 

procurou dimensionar a importância de aprofundar e relacionar a temática com as questões 

sanitários e nesse foco, os gráficos a seguir revelam a potencialidade da dengue, bronquite e 

pneumonia durante um certo período de tempo e o comportamento dessas em cada mês do 

ano. Por falta de dados seguros publicados pelas instituições governamentais, informações 

importantes não estão disponíveis para apreciação e correlação na análise. 

Iniciando essa etapa de análise, o Gráfico 08 a seguir, exibe a incidência de casos 

de dengue em Alfenas/MG entre janeiro e dezembro de 2019 (SESMG/2019), informando que 

o nível de incidência é ascendente de janeiro até maio, atingindo um pico de 215 casos, 

ocorrendo uma diminuição drástica a partir de junho quando temperatura e precipitação 

diminuem no clima Tropical de Altitude. 
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Gráfico 08 - Casos de incidência de dengue em Alfenas/MG entre janeiro e dezembro de 2019. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

No Gráfico 09 está expressa a análise e tabulação de dados concretos do número de 

atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde) requeridos pelos casos de bronquite e 

bronquiolite aguda no município de Alfenas/MG entre janeiro de 2008 até maio de 2019 

(DATASUS/2020), as lacunas representam a ausência de dados. 

 

Gráfico 09 - Número de atendimento pelo SUS de casos de bronquite e bronquiolite aguda no 
município de Alfenas/MG entre janeiro de 2008 e maio de 2019. 
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Número de Atendimentos pelo SUS de Casos de Bronquite Aguda e Bronquiolite Aguda no município de Alfenas -MG entre janeiro 
de 2008 e maio de 2019.

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 
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Foi possível analisar que o número de atendimento dessas comorbidades são altos 

principalmente durante os meses de julho ou entre março e julho, coincidentemente os meses 

que seguem aos períodos de umidade e temperatura elevada e fazem a transição para o 

período de menor umidade com diminuição do calor. Certamente a mudanças nas condições 

atmosféricas deterioram a saúde das pessoas debilitadas que sofrem com essas patologias 

auxiliando no cenário desfavorável para seus sistemas respiratórios. 

No município não foi relatado um grande número de casos, já que as enfermidades 

não são de cunho epidêmico ou comum, entretanto uma taxa de atendimento entre 3 e 7 

pacientes na média anual e um pico entre 2013, 2015 e 2019 revelam uma sazonalidade muito 

parecida com aquela observada nas dinâmicas climáticas periódicas que se manifestam 

regionalmente nas últimas décadas – assunto para outra pesquisa. 

No Gráfico 10 é apresentado os dados fornecidos pelo DATASUS (2020), sobre o 

número de atendimentos feitos pelo SUS de casos de pneumonia no município de Alfenas/MG 

entre janeiro de 2008 e junho de 2019. Neste registro que possui menor ausência de dados, 

visto que a enfermidade é mais comum entre a população, verifica-se que a maioria dos 

meses tem uma média acima de 20 atendimentos, revelando que a patologia em questão é 

constante durante todo o ano, sinalizando que a pneumonia é agravada somente em meses 

específicos assim como outras doenças respiratórias. 

 
Gráfico 10 - Número de atendimento pelo SUS de casos de pneumonia no município de Alfenas/MG 

entre janeiro de 2008 e junho de 2019. 
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Número de atendimentos pelo SUS de casos de pneumonia no município de Alfenas -MG entre janeiro de 2008 e junho de 
2019. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 
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Baseando nas informações aferidas e tabuladas do gráfico foi possível examinar a 

alta taxa de pessoas com sintomas de pneumonia entre os meses de julho a setembro ou 

apenas no mês de julho isoladamente, podendo chegar a quase 60 pacientes em 2014. De 

fato, mais uma vez, o mês de julho aparece com o momento do ano em que as pessoas mais 

sofrem com comorbidades respiratórias ligadas a alteração do clima, ao mesmo tempo que 

em janeiro mostrou-se com poucos casos de pneumonia, este mês em específico encontra-

se no auge da estação de verão, onde o clima é quente e predominantemente úmido. 

Informação essa que atesta a relação que existe entre as condições atmosféricas e a saúde 

das pessoas que apresentam debilidades no sistema respiratório. 

 

4. Considerações finais 

Diante dos resultados obtidos, metodologia adotada e objetivos que haviam sido 

propostos para o desenvolvimento dessa pesquisa, algumas conclusões podem ser 

apresentadas acerca da percepção que a população possui sobre as mudanças climáticas, a 

relação que existe entre as condições atmosféricas e a saúde das pessoas, bem como sobre 

os dados coletados junto aos órgãos governamentais sobre o número de atendimentos 

prestados pela estrutura de saúde a toda coletividade alfenense. 

No início das considerações há que se enfatizar a relevância que o tema possui para 

a população como para a implementação das políticas públicas e planejamento dos órgãos 

governamentais, pois, a aplicação dos questionários não encontrou resistência por parte das 

pessoas abordadas com essa finalidade, despertando nas mesmas o interesse e inúmeros 

comentários colaborativos sobre a perspectiva que possuem do assunto. 

Também há relevância na iniciativa em razão de fornecer aos administradores e 

planejadores públicos um elenco de informações úteis ao trabalho que desenvolvem na 

condução da saúde pública e execução dos planos de governo, pois, dificilmente esse 

segmento da sociedade possui condições e capacidade de ação que permita a apreciação de 

dados atmosféricos ou seu cruzamento com os dados da saúde. 

Em seguida, fica destacada como resultado periférico ao cerne desejado da pesquisa 

a constatação de que os assuntos estão fadados ao conjunto de prioridade das pessoas 

conforme as expectativas e interesses que possuem naquele momento de sua existência, 
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atestando, a importância que as campanhas de conscientização possuem para o despertar 

da opinião pública frente aos temas que exigem seu posicionamento e atitude. 

Conforme os gráficos demonstraram, a primeira faixa etária consultada que possui 

entre 12 e 18 anos foi aquela que demonstrou, perante as demais, um percentual baixo, mas 

importante de desconhecimento do assunto ou inexistência de posição em relação ao mesmo, 

sinalizando a demanda de ações mencionadas no parágrafo anterior. 

Não obstante a isto, mesmo com esse pequeno percentual verificado na primeira 

classe de indivíduos consultados, verificou-se tanto nessa faixa como nas demais que o 

assunto desperta a atenção da população e está inserido no rol de suas preocupações 

cotidianas, pois, 79% dos entrevistados manifestam interessa no assunto e julgam relevante. 

Ademais, apenas 8% desconhecem o debate que existe em relação ao assunto, algo 

corroborado pela informação de que 84% do universo consultado acredita que esteja em curso 

um processo de mudanças climáticas que se encontram associado a um ganho de energia na 

atmosfera que se expressa através do aquecimento global. Aliás, o aumento da temperatura 

é admitido pela grande maioria dos entrevistados que acusam mudanças significativas na 

temperatura e na precipitação, sendo que as variações térmicas são as mais admitidas 

mesmo que as pluviométricas sejam reconhecidas. 

Face a isto, fica destacada a coerência do objetivo da pesquisa em avaliar a possível 

relação que possa existir entre as condições atmosféricas e a saúde das pessoas, pois a 

temática ocupa lugar de destaque na sociedade e atrai seu interesse, sinalizando que alguma 

expectativa deva existir de maiores esclarecimentos e encaminhamentos. 

No que tange à população, verifica-se a percepção de que estão articuladas 

condições climáticas e sanitárias, algo que passa a ser comprovado pelos dados colhidos 

junto aos órgãos públicos que gerenciam o atendimento através do Sistema Único de Saúde, 

pois, segundo foi possível verificar nas ocorrências de Dengue, Bronquite, Bronquiolite e 

Pneumonia, há associação das mesmas a determinadas conjunturas climáticas. 

Diante disto, fica estabelecida a contribuição proporcionada pelo estudo, destacando 

a importância que existe de serem aprofundadas as investigações com esse formato para que 

possa haver municiamento dos agentes públicos e planejamento de intervenções e manejo 

para adequação do atendimento nos períodos críticos e elaboração de campanhas 
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preventivas. Seguramente a Ciência pode e deve auxiliar a sociedade na superação de suas 

dificuldades e na capacitação para lidar com seus desafios. 
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VARIABILIDADE CLIMÁTICA E A MORBIDADE DE MALÁRIA EM MANAUS-AM 
 

RAYANE BRITO DE ALMEIDA1 
NATACHA CÍNTIA REGINA ALEIXO2 

 
RESUMO 
Este trabalho teve como objetivo analisar a partir do Ritmo Climático a ocorrência de malária 
em Manaus durante os meses mais chuvosos e mais seco no ano de 2015, para compreender 
os tipos de tempos que favorecem a maturação do vetor anopheles. Foi identificado que a 
variabilidade da dinâmica da chuva mostra uma relação inversa com os casos da malária, que 
é predominantemente nos meses julho, agosto e setembro, meses com menores totais de 
chuva, temperaturas e umidades elevadas. A baixa nebulosidade com forte atuação nos 
dias/meses com maiores picos da doença, favoreceu a maturação do vetor anopheles. Em 
contrapartida, os meses marços e abril, com fortes atuações convectivas, predomínio dos 
sistemas atmosféricos com ZCIT, ZCAS e linhas de instabilidades que fazem destes meses 
serem os mais chuvosos, também são os meses com baixos casos da doença. Os meses que 
tiveram os maiores picos da doença foram maio e agosto, meses em que atuaram 
predominantemente os Sistemas Convectivos e MEC. Meses de sazonalidade climática 
diferente, mas que apresentaram pico da doença, o que pode ser explicado pela baixa 
oscilação da temperatura ao longo do ano, assim, as condições favoráveis ao vetor são 
constantes. 

 
Palavras-chave: Ritmo climático; Malária; Manaus. 
 
ABSTRACT 
This study aimed to analyze from the Climate Rhythm the occurrence of malaria in Manaus 
during the rainiest and driest months in the year 2015, to understand the types of times that 
favor the maturation of the anopheles vector. It was identified that the variability of rain 
dynamics shows an inverse relationship with the cases of malaria, which is predominantly in 
the months of July, August and September, months with lower total rainfall, temperatures and 
high humidity. The low cloudiness with strong performance in the days / months with higher 
peaks of the disease, favored the maturation of the anopheles vector. On the other hand, the 
months of March and April, with strong convective actions, predominance of atmospheric 
systems with ZCIT, ZCAS and lines of instability that make these months the rainiest, are also 
the months with low cases of the disease. The months that had the biggest peaks of the 
disease were May and August, months in which the Convective Systems and MEC acted 
predominantly. Months of different climatic seasonality, but with peak disease, which can be 
explained by the low temperature fluctuation throughout the year, thus, the conditions 
favorable to the vector are constant. 

 
Keywords: Climatic rhythm; Malaria; Manaus. 
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1. Introdução 

A grande extensão geográfica da área endêmica e as condições climáticas na 

Amazônia, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde (2016), contribuem no 

desenvolvimento dos transmissores e agentes causais da malária pelas espécies de P. vivax, 

P. falciparum e P. malariae (este último com menor frequência). Sobretudo na Amazônia Legal 

a transmissão é instável e geralmente focal, alcançando picos principalmente posteriores aos 

períodos chuvosos do ano (BARCELLOS (2009, p.295; TRAPE, 2014). 

Segundo alguns estudos sobre a malária realizados no início do presente século, 

foram elencadas algumas variáveis meteorológicas como fatores determinantes na maturação 

do principal vetor da malária, o anopheles, fatores sociais, políticos e econômicos como 

determinantes da morbidade, mortalidade e reincidência da doença (GAGNON, 2002; 

CONFALONIERE, 2003; BARCELLOS et al., 2009; WOLFARTH et al., 2015). 

As variáveis meteorológicas como chuva e temperatura do ar foram citadas por Saéz-

Saéz et al. (2007) como importantes influências na ocorrência da transmissão da malária na 

região amazônica. Wolfarth et al. (2012) aborda que “os municípios da região amazônica 

demonstram variação na transmissão da malária entre alto, médio e baixo risco, bem como a 

oscilação do número de casos de malária durante os anos de sazonalidade de transmissão 

da doença”. A figura abaixo mostra a média dos casos de malária em relação a sazonalidade 

anual das chuvas em Manaus, evidenciando uma relação inversa ao longo do ano. 

 
Figura 01 – Média mensal dos casos de malária segundo os dados da FVS (2018). 

 
Fonte: INMET (Acessado em 08 novembro de 2017) e SIVEP-MALÁRIA (Acessado em 13 de 

setembro de 2018) 
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Para melhor entender essa relação inversa, foi preciso detalhar mais os dados, visto 

que a média não evidencia com precisão as ocorrências, a média não evidencia se uma 

excepcionalidade pluviométrica interferiu no aumento ou na diminuição desses casos. 

A média esconde, por exemplo, se os casos de malária foram registrados em todos 

os dias, ou em uma única semana. Muitos pesquisadores, como por exemplo Aleixo (2012), 

Aquino Jr (2014), Araújo (2013), Oshima (2018) e Severino (2016) têm aplicado o paradigma 

do ritmo climático de Monteiro (1971) em estudos de doenças parasitárias e respiratórias em 

cidades metropolitanas. 

A escala temporal diária é importante no que diz respeito aos registros de sintomas 

da malária. Estes sintomas se repetem em ciclos diários, em dias alternados ou a cada três 

dias e podem durar de uma semana a um mês ou mais. As recaídas podem acontecer a 

intervalos regulares no caso do P. vivax, (FIOCRUZ, acessado em 01 de dezembro de 2018). 

A escala diária evidencia as excepcionalidades meteorológicas, por isso o presente estudo 

objetivou analisar a morbidade da malária a partir da análise rítmica. 

 

2. Metodologia 

A análise rítmica é uma técnica proposta criada por Monteiro (1971) que objetiva 

individualizar os tipos de tempo atmosféricos e por diante acompanhar seus ritmos juntamente 

com o acompanhamento das medidas observadas por uma estação meteorológica. 

Borsato e Souza Filho (2008a) delineiam o objetivo da análise rítmica como a 

caracterização do tempo atmosférico através da dinâmica da circulação regional. Para estes 

autores, “a técnica permite a análise espacial e temporal uma vez que se procura avaliar a 

influência da latitude sobre a dinâmica atmosférica, em um determinado recorte temporal”. 

Para Ogashawara (2012), a análise rítmica pode ser aplicada àqueles estudos que 

objetivem compreender a dinâmica da circulação atmosférica de superfície no que diz respeito 

aos seus impactos e/ou interações com os aspectos socioambientais estudados. 

Cada tipo de tempo é definido a partir da variação dos elementos meteorológicos 

apresentados no gráfico de análise rítmica que integra uma série de outros gráficos. Além dos 

dados meteorológicos é necessário realizar a classificação dos tipos de tempo atuantes para 

cada dia ou período. 

Os gráficos da análise rítmica foram compostos pelas seguintes variáveis 
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meteorológicas: umidade relativa (%), temperatura média (%), precipitação (mm), velocidade 

do vento, nebulosidade, sistemas atmosféricos atuantes e os casos de malária. 

A região Amazônica é observada a sazonalidade da endemia entre os meses de 

junho à setembro, período da estação seca na região (HAYES & CHARWOOD, 1979), muitas 

vezes a elevação dos casos da doença se estendem no mês de outubro e novembro, mas 

com menor intensidade. Observação já feita em estudos da malária a partir dos anos 70 até 

a presente década. 

Optou-se pelo ano de 2015 para aplicar a análise rítmica. A escolha de analisar este 

ano foi pelo fato de ter registrado o maior número de casos autóctones (infectados na própria 

região residente) nos últimos cinco anos, pelo déficit de chuvas e por ter sido um dos anos 

mais quentes da história já registrado1 (NOAA, 2016). Outro critério para a escolha deste ano 

foi à disponibilidade de informações referentes aos sistemas atmosféricos fornecidos pelo 

satélite Goes-13 no site do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). 

A análise rítmica, portanto, será feito para os seguintes meses: março, abril e maio, 

meses chuvosos; e julho, agosto e setembro, meses considerados mais secos. 

 

3. Resultados e discussão 

 A partir da análise rítmica em conjunto destas variáveis, foi possível descobrir quais 

sistemas atmosféricos estavam atuando durante os dias em que mais se registrou casos de 

malária, ademais, como estes sistemas influenciaram nas demais variáveis meteorológicas. 

Os gráficos individuais permitem melhor visibilidade e compreensão dos dados 

meteorológicos e da malária. 

Embora os meses do período chuvoso apresentem o total de chuvas com 300 mm ou 

mais, quando são analisados em escala diária é possível observar que há pelo menos até 4 

dias consecutivos sem precipitação, como por exemplo entre os dias 05-08 e 20-23 de abril 

(Figura 03); o que contribui com a elevação da temperatura média nestes dias, entre 28 e 

30°C. Segundo Terraza (2005), há uma à necessidade das larvas de exposição a certo grau 

de luz solar para garantir sua maturação. Pode ser que após essas condições favoráveis, nas 

 
1 No início de 2016, a Agência Americana Oceânica e Atmosférica divulgou que 2015 foi o ano mais quente da 
história, superando até mesmo o ano de 2014, em seguida, 2016 e 2020 novamente foram divulgados como anos 
mais quentes. 
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semanas seguintes os casos aumentaram, os sistemas atmosféricos que atuaram neste 

período favorável foram principalmente a Zona de Convergência Inter-Tropical e Zona de 

Convergência do Atlântico Sul, com alta nebulosidade. Em março os dias com chuva foram 

consecutivos de chuvas e temperaturas médias entre 25 e 28 ºC (Figura 02). 

 

Figura 02 – Análise rítmica das variáveis meteorológicas com os casos de malária 
para o período 01 a 31 de março de 2015.

 
Fonte: INMET (acessado em 03 de dezembro de 2018), Satélite GOES 13 (2015) e SIVEP-MALÁRIA 

(acessado em 01 de dezembro de 2018). 
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Figura 03 - Análise rítmica das variáveis meteorológicas com os casos de malária para 
o período 01 a 30 de abril de 2015. 

 
Fonte: INMET (acessado em 03 de dezembro de 2018), Satélite GOES 13 (2015) e SIVEP-MALÁRIA 

(acessado em 01 de dezembro de 2018). 
 

O espaço de tempo entre a picada do mosquito infectante e o aparecimento do quadro 

clínico varia, em geral de 12 até 30 dias, dependendo da espécie do agente infeccioso. 

Quando a infecção se deve a uma transfusão de sangue, o período de incubação pode ser de 

até dois meses (FIOCRUZ, acessado em 01 de dezembro de 2018). 

Março e abril foram os meses que apresentaram menos casos de malária, nesses 

meses, ocorreram picos de chuva de até 110mm em março, foram registrados cinco dias sem 

chuvas e 26 dias com chuvas, a temperatura média se manteve entre 25 e 28°C, os casos de 

malária variaram entre 0 e 30 casos. Já no mês de Abril foram registrados dez dias sem 

chuvas e 20 dias com chuvas, os casos de malária também variaram entre 0 a 30 casos. 

Nestes meses predominaram os sistemas atmosféricos Zona de Convergência Inter-Tropical, 

Zona de Convergência do Atlântico Sul e Linhas de Instabilidade. Devido ao aumento de 
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chuvas nestes meses e predomínio de muita nebulosidade, as condições não foram 

favoráveis ao vetor da malária. 

Em contrapartida, em maio (Figura 04) o total de dias de chuva diminuiu, ocorreram 

picos dos casos de malária com registros de 120 casos em um único dia, estes picos foram 

posteriores aos dias com pouco volume de chuva ou sem precipitação pluvial, bem como o 

aumento da temperatura média em 29°C e umidade variando entre 75 e 90%. O predomínio 

dos sistemas atmosféricos foram a Zona de Convergência Inter-Tropical, atuando quase o 

mês todo, as LI também atuaram de forma simultânea com a Zona de Convergência Inter-

Tropical entre os dias 25 e 31 do mês, contribuíram significativamente na formação de chuvas. 

Confaloniere (2003, p.197) também identificou estes picos, que foram devido à formação de 

criadouros temporários como poças em início e fim de dias chuvosos nesta época. 

 
Figura 04 - Análise rítmica das variáveis meteorológicas com os casos de malária para 

o período 01 a 31 de maio de 2015. 

 
Fonte: INMET (acessado em 03 de dezembro de 2018), Satélite GOES 13 (2015) e SIVEP-MALÁRIA 

(acessado em 01 de dezembro de 2018). 
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Em relação aos meses secos, foi possível identificar inúmeros picos dos casos de 

malária. Entre os meses de julho e setembro (Figura 05, 06 e 07) predominou a atuação da 

Massa Equatorial Continental e alguns dias consecutivos de Sistemas Convectivos o que 

resultou em registros de chuvas. A temperatura média oscilou entre 29 e 34 °C, principalmente 

em agosto e setembro que tiveram um único dia com registros de chuva. A umidade no mês 

de setembro se manteve em mais de dez dias com apenas 50%, a pouca nebulosidade 

também influenciou na baixa umidade e variação entre e 32 e 34 °C. 

 
Figura 05 - Análise rítmica das variáveis meteorológicas com os casos de 

malária para o período 01 a 31 de julho de 2015. 

 
Fonte: INMET (acessado em 03 de dezembro de 2018), Satélite GOES 13 (2015) e SIVEP-MALÁRIA 

(acessado em 01 de dezembro de 2018). 
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Figura 06 - Análise rítmica das variáveis meteorológicas com os casos de malária para o período 01 a 
31 de agosto de 2015. 

 

Fonte: INMET (acessado em 03 de dezembro de 2018), Satélite GOES 13 (2015) e SIVEP-MALÁRIA 
(acessado em 01 de dezembro de 2018). 

 

 Entre 03 e 21 de agosto, verificou-se inúmeros picos de casos de malária, Apenas três 

dias com chuvas em agosto, período que não houve atuação da chuva, com exceção do dia 

19. Dias com baixíssima nebulosidade, o que não ajuda na maturação do anopheles. A Massa 

Equatorial foi predominante na atuação de 18 dias consecutivos, além dos Sistemas 

Convectivos alternando nos próximos dias. 

 Diferente de agosto, no mês de setembro não foi identificado muitos picos dos casos 

de malária, mas ainda assim muitos registros da doença. Wolfarth et al. (2018) cita que a 

temperatura elevada contribui para a maturação do vetor, e que por isso, mesmo que no 

período de muita chuva, a temperatura do clima amazônico permite que tenham condições 
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favoráveis para o vetor ao longo do ano inteiro. 

 

Figura 07 - INMET (acessado em 03 de dezembro de 2018), Satélite GOES 13 (2015) e SIVEP-
MALÁRIA (acessado em 01 de dezembro de 2018). 

 

Fonte: INMET (acessado em 03 de dezembro de 2018), Satélite GOES 13 (2015) e SIVEP-MALÁRIA 
(acessado em 01 de dezembro de 2018). 

 

Embora as condições meteorológicas apresentem condições favoráveis ao vetor, 

fatores sociais, políticos e econômicos são importantes para os níveis endêmicos da malária, 

como por exemplo, o acesso e qualidade dos serviços de saúde, ainda mais nas cidades 

amazônicas, com fronteiras formadas por vastas florestas e rios de difícil acesso, o que 

influencia na dinâmica da doença. 
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Assim Terraza (2005) e Gurgel (2006) descrevem sobre um entendimento total do que 

é a morbidade da malária, é a interação desses fatores que “favorece as variações das 

notificações, visto que muitos deles estão associados às fragilidades das ações da vigilância 

epidemiológica, responsáveis pelo atraso no diagnóstico, tratamento da doença e condições 

de vulnerabilidade da população” (WOLFARTH-COUTO, SILVA e FILIZOLA, 2018, p.02). 

A técnica da do ritmo climático permitiu observar diariamente a dinâmica das 

variáveis meteorológicas e analisando suas implicações nos casos de malária. Claro que a 

técnica não permitiu identificar, por exemplo, onde em Manaus os casos de malária se 

concentraram, por isso, a pesquisa sobre a malária deve ser mais intensificada. 

 

4. Considerações finais 

A análise rítmica se mostrou relevante para compreender os casos de malária na 

escala temporal, evidenciando as condições dinâmicas que as variáveis meteorológicas 

favorecem o vetor da malária e posteriormente repercutem na ocorrência da morbidade. 

A variabilidade da dinâmica da chuva mostra uma relação inversa com os casos da 

malária, que é predominantemente nos meses julho, agosto e setembro, meses com menores 

totais de chuva, temperaturas e umidades elevadas. A baixa nebulosidade com forte atuação 

nos dias/meses com maiores picos da doença, favoreceu a maturação do vetor anopheles. 

Em contrapartida, os meses marços e abril, com fortes atuações convectivas, 

predomínio dos sistemas atmosféricos com ZCIT, ZCAS e linhas de instabilidades que fazem 

destes meses serem os mais chuvosos, também são os meses com baixos casos da doença. 

Os meses que tiveram os maiores picos da doença foram maio e agosto, meses em 

que atuaram predominantemente os Sistemas Convectivos e Massa Equatorial Continental, o 

MEC, respetivamente. Meses de sazonalidade climática diferente, mas que apresentaram 

pico da doença, o que pode ser explicado pela baixa oscilação da temperatura ao longo do 

ano, assim, as condições favoráveis ao vetor são encontradas constantemente ao longo do 

ano. 

A análise da relação clima e malária mostrou-se enriquecedora, visto que há poucos 

estudos ainda sobre essa problemática. Esta pesquisa não objetiva naturalizar a malária como 

uma determinação da natureza, apenas apontar as influências da variabilidade climática e 

hidrológica no ciclo de vida do anopheles, pois implicará, além de outros fatores 
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socioambientais, no aumento das incidências da doença. Por isso a importância de considerar 

o papel do clima nos estudos de doenças relacionados à água, ainda mais na Amazônia, onde 

as condições climáticas e hidrológicas são abundantes. 
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RESUMO 

O presente estudo buscou analisar espacial e sazonalmente a concentração na superfície dos 
poluentes atmosféricos dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), carbono negro 
(BC) e carbono orgânico (OC), liberados a partir da queima de biomassa, na região do norte 
de Rondônia e sul do Amazonas, para os anos de 2018 e 2019 a partir de dados de reanálise 
do MERRA-2. Também foram utilizados dados meteorológicos e de focos de calor para o 
período e, partir das análises foi possível identificar os meses com maior índice de poluentes 
e a relação com o período de seca nessa região.  As maiores concentrações de SO2, OC, BC 
e CO são encontradas nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2018 e 2019, 
coincidindo com os meses de mais baixa precipitação, umidade relativa e maior número de 
focos de queimada. A região noroeste da área de estudo, caracterizada pela presença de 
parques, reservas e áreas de proteção, apresentou menor concentração de poluentes quando 
comparada a região nordeste e centro sul, regiões estas caracterizadas pela expansão 
agrícola, urbana e rodoviária. 

  

Palavras-chave: Poluição atmosférica; Queima de biomassa; Amazônia. 

 

ABSTRACT 

The present study searched to analyze spatially and seasonally the concentration on the 
surface of atmospheric pollutants sulfur dioxide (SO2), carbon monoxide (CO), black carbon 
(BC) and organic carbon (OC), released from biomass burning, in the northern region of 
Rondônia and southern Amazonas, for the years 2018 and 2019 from MERRA-2 reanalysis 
data. Meteorological data and hotspots for the period were also used, and from the analysis it 
was possible to identify the months with the highest pollutant index and the relationship with 
the drought period in that region. The highest concentrations of SO2, OC, BC and CO are 
found in the months of July, August, September and October 2018 and 2019, coinciding with 
the months of lowest precipitation, relative humidity and the largest number of fires. The north-
western region of the study area, characterized by the presence of parks, reserves and 
protected areas, presented a lower concentration of pollutants when compared to the north-
east and south-central regions, which are characterized by agricultural, urban and road 
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expansion. 
 
Keywords: Atmospheric pollution; Biomass burning; Amazônia. 

 

1. Introdução 

No Brasil, o tema poluição urbana do ar é tido a partir de uma referência mais comum 

às atividades industriais e de transportes, porém, esses dois tipos de poluição são mais 

frequentemente estudados em regiões já economicamente consolidadas, caso do sul e 

sudeste brasileiro (CARNESECA; ACHCAR; MARTINEZ, 2012; ROZANTE, et al., 2017; 

CHIQUETTO, et al., 2018).  

Na região da Amazônia brasileira, a poluição atmosférica prevalecente não está 

relacionada àquelas dos grandes centros urbanos do Brasil, e sim ao ciclo das queimadas, o 

qual é comumente observado em períodos de estiagem, quando uma densa camada de 

fumaça proveniente da queima de biomassa se dispersa sobre a Amazônia brasileira, 

cobrindo principalmente as macrorregiões Norte e Centro-Oeste do país (CLAEYS et al.., 

2010; SHRIVASTAVA et al., 2019; SOTO-GARCÍA, et al., 2011; ALVES, et al., 2011; 

FREITAS, et al. 2009; SHRIVASTAVA, et al., 2019).  

Dentro deste contexto, é imprescindível apontar a influência do clima na qualidade do 

ar, uma vez que já é comprovada a ação dos períodos secos e chuvosos nos padrões de 

poluição, em face de um aumento significativo do número de queimadas durante a estação 

de estiagem (ARAGÃO et al., 2018; SHRIVASTAVA et al., 2019), o que eleva os índices de 

baixa qualidade do ar durante estes períodos.  

O dióxido de enxofre, SO2, entra na atmosfera como resultado de fenômenos naturais 

e atividades antropogênicas, por exemplo, combustão de combustíveis fósseis, oxidação de 

material orgânico em solos, erupções vulcânicas e queima de biomassa. A queima de carvão 

é a maior fonte de dióxido de enxofre produzida pelo homem. Consequentemente, as 

observações regionais do dióxido de enxofre na região de estudo deste trabalho são 

importantes para a pesquisa atmosférica e climática. 

O monóxido de carbono (CO), por sua vez é tóxico para os humanos e outros 

organismos que respiram oxigênio e tem uma "vida útil" de aproximadamente dois meses na 

atmosfera terrestre. O gás eventualmente reage com o oxigênio (O2) para formar dióxido de 

carbono (CO2). Além das fontes naturais de CO na atmosfera, grandes quantidades de são 
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resultado das emissões antrópicas. Estimativas do balanço global de CO, segundo o TAR do 

IPCC (2001), atestam que 25% das fontes de CO são provenientes de queima de biomassa. 

A compreensão científica dos processos que envolvem aerossóis carbonáceos na 

atmosfera é extremamente importante para o clima e para a saúde humana. Isso explica o 

crescente interesse científico em caracterizar essas espécies químicas (BOND et al., 2013; 

JANSSEN et al., 2011). A fração carbonácea é um importante componente do material 

particulado atmosférico, geralmente entre 20% e 50% da massa total dos aerossóis 

(KANAKIDOU et al., 2005; PUTAUD et al., 2010). Aerossóis carbonáceos incluem uma fração 

orgânica, denominada carbono orgânico (OC), e carbono negro (BC). O carbono negro (BC) 

em si também é um problema atual, tanto em escala regional quanto global, tem origem 

primária e é emitido principalmente por fontes de combustão antropogênica, incluindo 

queimadas, emissões industriais, transporte rodoviário e aquecimento doméstico (QUEROL 

et al., 2013; SANDRINI et al., 2014).  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 92% da população mundial 

vive em locais onde os níveis de qualidade do ar ultrapassam os limites estabelecidos pela 

organização e o estudo da Global Burden of Disease 2015 (GBD, 2015) mostra que a poluição 

do ar estava diretamente ligada a 19 % das mortes por doenças cardiovasculares em todo o 

mundo, 24 % por doenças isquêmicas do coração, 23 % por câncer de pulmão e 21 % por 

acidentes vasculares cerebrais (WANG et al., 2016). 

Com base no exposto, o presente trabalho analisou espacial e sazonalmente a 

concentração na superfície dos poluentes atmosféricos dióxido de enxofre (SO2), monóxido 

de carbono (CO), carbono negro (BC) e carbono orgânico (OC), liberados a partir da queima 

de biomassa, na região do norte de Rondônia e sul do Amazonas para os anos de 2018 e 

2019, bem como sua relação com os focos de calor, e os padrões higro-pluviométricos 

sazonais. 

 

2. Metodologia 

A área de estudo está localizada na Amazônia ocidental conforme a Figura 1 com um 

clima do tipo “Aw”, tropical chuvoso com média climatológica da temperatura do ar durante o 

mês mais frio superior a 18°C (megatérmico), um período seco bem definido durante o inverno 

no Hemisfério Sul e índices pluviométricos inferiores a 50 mm/mês (ALVARES, et al. 2013). 
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Em relação à precipitação média anual é observada sazonalidade pronunciada da 

precipitação para a área de estudo, com valores elevados entre o período de novembro a 

maio e valores reduzidos entre junho e setembro (SANTOS NETO, et al., 2014). A mesma 

sazonalidade é observada em relação à temperatura do ar e umidade relativa do ar (TEJAS, 

et al., 2017). 

Figura 01 – Mapa de localização da área de estudo.  

 
 

Para a realização desta pesquisa foram utilizados dados de concentração de CO, SO2, 

OC e BC proveniente do MERRA versão 2 (MERRA-2). As reanálises atmosféricas produzem 

registros de longo prazo de alta resolução espacial e temporal global de campos 

meteorológicos e composição da atmosfera da Terra, utilizando a metodologia de assimilação 

de dados (KALNAY, 2002), em que observações de satélite e terrestres são combinadas com 

o modelo de circulação geral (GCM) simulações de forma estatisticamente ótima. Nesta 

pesquisa as concentrações em superfície de CO, SO2, OC e BC provenientes do MERRA-2 

são referentes a médias mensais na região norte de Rondônia e sul do Amazonas para o 

período de janeiro de 2018 à dezembro de 2019, os downloads dos dados foram feito no 

https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/, o software utilizado para produzir as figuras de 

concentração dos poluentes foi o NCL da NCAR. 

Também foram obtidos dados médios diários de precipitação pluviométrica, umidade 

relativa do ar para o período de 2018 e 2019 provenientes da Estação Meteorológica da Usina 

Hidroelétrica de Santo Antônio localizada na cidade de Porto Velho, única estação em 
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atividade e com banco de dados completo na região, uma vez que a Estação Meteorológica 

oficial do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) está inoperante para estas variáveis a 

mais de 3 anos. 

Para o preenchimento de falhas no banco de dados meteorológicos, optou-se pelo uso 

da técnica de ponderação regional com estações de apoio para executar preenchimento de 

falha dos dados, bem como o interpolador inverso do quadrado da distância para a 

representação espacial dos elementos climáticos (KEBLOUTI; OUERDACHI; 

BOUTAGHANE, 2012). 

Para análise dos focos de calor, principais fontes dos poluentes, foram utilizados dados 

diários de diferentes pontos dos municípios de Alto Paraíso, Buritis, Candeias, Cujubim, Nova 

Mármore e Porto Velho, referentes ao estado de Rondônia, e dos municípios de Canutama, 

Humaita, Itapuã, e Lábrea, referentes ao estado do Amazonas, para o período de 2018 a 2019 

Provenientes do BDQueimadas/INPE 

(https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas), conforme a tabela 01. 

 

Tabela 01 - Pontos de extração de dados de focos de calor para a área de estudo. 

NOME TIPOLOGIA LAT LONG 

Alto Paraíso/RO Cidade -9.72 -63.31 

Porto Velho/RO Cidade -8.76 -63.90 

Cujubim/RO Cidade -9.37 -62.58 

Buritis/RO Cidade -10.20 -63.83 

Candeias do Jamari/RO Cidade -8.78 -63.70 

Itapuã do Oeste/RO Cidade -9.18 -63.18 

Lábrea/AM Cidade -7.26 -64.80 

Nova Mamoré/RO Cidade -10.41 -65.33 

Canutama/AM Cidade -6.54 -64.38 

Humaitá/AM Cidade -7.51 -63.03 

 

Em seguida os focos de calor foram especializados para a área de estudo por meio do 

Software QGIS 3.18, sendo gerados dois mapas com a distribuição espacial total dos focos 

de calor para o ano de 2018 e 2019. De posse dos dados meteorológicos, de focos de calor 

e dos poluentes anteriormente descritos foi executada uma análise qualitativa visual da 

espacialização da concentração destes poluentes, da distribuição espacial dos focos de calor 

na área de estudo e suas possíveis relação com os padrões sazonais de umidade relativa do 

ar e da precipitação pluviométrica. 
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3. Resultados e discussão 

Os resultados observados a partir das análises dos dados meteorológicos (Figura 2) 

apresentam um padrão sazonal bem definido de redução da precipitação pluviométrica média 

mensal bem como da umidade relativa média mensal nos meses de inverno astronômico, 

principalmente entre maio e setembro (com exceção ao mês de junho de 2019 que apresentou 

valor de chuva superior a 15 vezes comparado ao mesmo mês do ano anterior), o que é típico 

do clima da região nestes meses de menor precipitação.  

Os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março apresentaram o maior percentual 

de chuvas que é caracterizado pelo verão úmido na região e, em comparação, a primavera 

de 2019 apresentou maior quantidade de chuva comparada ao mesmo período de 2018. 

Nas Figuras 03 e 04 são apresentados os padrões espaciais dos focos de calor ao 

longo dos anos de 2018 e 2019, com ênfase no centro sul e nordeste da área de estudo onde 

se concentram os maiores número de focos de calor, Nova Mamoré, Buriti e Porto Velho, Alto 

do Paraíso, Itapoã do Oeste e Candeias do Jamari e leste de Humaita no eixo da rodovia BR 

230, onde podem ser vistos focos de calor até mesmo dentro dessas áreas de Unidades de 

Conservação e Terras Indígenas. 

 
Figura 02 – Distribuição média mensal da precipitação e da umidade relativa do ar no período de 2018 e 

2019 para a área de estudo. 

 
 

Também observa-se nas figuras 03 e 04, a inexistência de focos de calor nas áreas 

do noroeste da área de estudo, referentes aos municípios de Lábrea e Canutama, onde 

verificam-se a existência de Unidades de Conservação Federais e Terras Indígenas, as quais 
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resistem ao avanço da fronteira agrícola, do desmatamento e, consequentemente, das 

queimadas. 

Figura 03 – Mapa de Focos de calor para o ano de 2018 na área de estudo. 

 
Fonte: BDQueimadas/INPE. 

 

Nas figuras 05, 06, 07 e 08 é possível identificar quais os meses com as maiores 

concentrações dos poluentes gerados a partir da queima de biomassa e suas possíveis 

relações com o período de estiagem na região. 

 

Figura 04 – Mapa de Focos de calor para o ano de 2019 na área de estudo. 

 

Fonte: BDQueimadas/INPE. 

 

A figura 05 mostra as concentrações de SO2 na superfície para região de estudo a 

partir dos dados do MERRA onde as menores concentrações deste poluente ocorrem nos 

meses de fevereiro, dezembro e janeiro do ano de 2018 e janeiro, fevereiro e março de 2019 
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nesta ordem, já as maiores concentrações de SO2 são encontradas nos meses de julho, 

agosto e setembro de 2019, coincidindo com os meses de mais baixa precipitação e umidade 

relativa conforme verifica-se na Figura 02. 

No nordeste e centro sul da área de estudo (Figura 03 e Figura 04), ocorrem as 

queimadas e apesar dessas regiões não haverem polos industriais e nem grande número de 

veículos como ocorre em megametrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, a fumaça gerada 

são igualmente perigosas, pondo em risco inclusive a aviação, reduzindo a visibilidade e, por 

conseguinte, fechando aeroportos. 

As mais altas concentrações deste poluente se encontram entre a região de Porto 

Velho e Nova Mamoré onde focos de calor são observados em Território Indígena do povo 

Karipuna (Figuras 03 e 04), enquanto a região norte e noroeste da área de estudo tem 

poluição mais baixa quando comparada a região onde ocorrem as queimadas, porém a partir 

do mês de maio até outubro a pluma de poluição que é gerada nas regiões de queimadas do 

nordeste de Rondônia se espalha atingindo a região preservada do Noroeste.  

A figura 06 mostra as concentrações de CO na superfície para região de estudo a 

partir dos dados do MERRA onde as menores concentrações deste poluente ocorrem nos 

meses de abril, maio e março do ano de 2018 e 2019 nesta ordem, já as maiores 

concentrações de CO são encontradas nos meses de outubro, agosto e setembro de 2018 e 

julho, setembro e agosto de 2019, coincidindo com os meses de mais baixa precipitação e 

umidade relativa conforme verifica-se na Figura 02. 

Nesta região do nordeste de Rondônia e sul do Amazonas as altas concentrações CO 

se encontram entre as regiões de Nova Mamoré até Humaitá onde é observado o avanço do 

fogo em áreas de Unidades de Conservação e Terras Indígenas, acompanhando o eixo da 

rodovia BR 230, o que corrobora com as concentrações de focos de calor apresentados nos 

mapas das figuras 03 e 04. 
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Figura 05 – Concentração superficial sazonal de SO2 para os anos de 2018 e 2019 na área de estudo. 

 
Fonte: MERRA-2. 

 

A Figura 07 apresenta as concentrações de BC na superfície para região de estudo 

onde as menores concentrações deste poluente ocorrem nos meses de abril, maio e junho do 

ano de 2018 e maio, fevereiro e abril no ano de 2019, respectivamente. Já as maiores 

concentrações de BC foram encontradas nos meses de outubro, agosto e setembro de 2019. 

As mais altas concentrações de BC se encontram na região de Nova Mamoré no nordeste 

estado de Rondônia deslocando-se até Canutama no sul do estado do Amazonas. 
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Figura 06 – Concentração superficial sazonal de CO para os anos de 2018 e 2019 na área de estudo. 

 
Fonte: MERRA-2. 

 

A Figura 08 mostra as concentrações de OC na superfície onde as menores 

concentrações deste poluente ocorreram nos meses de fevereiro, abril e março do ano de 

2018 e fevereiro, janeiro e março de 2019, respectivamente. Já as maiores concentrações de 

OC são encontradas nos meses de julho, setembro e agosto de 2019. 

Por ter origem de fontes biogênicas como emissão pelas plantas na região de estudo, 

diferente de BC que sua origem é totalmente antropogênica, verifica-se um aumento na 

concentração de OC 12 vezes maior nos meses do período seco, a partir de julho até outubro. 

Assim como BC, o OC, aerossóis carbonáceos se concentram a nordeste do estado de 

Rondônia com extensão de deslocamento até Canutama no Sul do estado do Amazonas. 
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Figura 07 – Concentração superficial sazonal de BC para os anos de 2018 e 2019 na área de estudo. 

 

Fonte: MERRA-2. 
 

Enquanto os poluentes SO2 e OC tem concentrações menores no período de janeiro, 

fevereiro e março, o que está relacionado com os períodos de maior precipitação e com os 

mais elevados níveis de umidade relativa do ar, os poluentes CO e BC têm menores 

concentrações entre março e junho, o que denota que a precipitação não é o principal 

mecanismo de remoção deste poluente da atmosfera, uma vez que este período corresponde 

ao fim da estação chuvosa e início da estação seca. 

Ressalta-se, no entanto que, no caso do CO, a componente meteorológica 

possivelmente envolvida no processo de redução neste período é a radiação solar, uma vez 

que sua remoção está relacionado ao radical hidroxila que é mais produzido quando maior 

disponibilidade de radiação.  
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Figura 08 – Concentração superficial sazonal de OC para os anos de 2018 e 2019 na área de estudo. 

 
Fonte: MERRA-2. 

 
Já o BC, um composto pouco solúvel em água, sua remoção pode estar relacionado 

com maior velocidade e mudança nos padrões de direção do vento. Em relação a 

concentração de CO e BC, além da contribuição das queimadas da região, possui contribuição 

veicular, outro fator para não seguir a proporcionalidade nos meses de menores 

concentrações, como nos casos do SO2 e OC. Já na época da seca todos poluentes possuem 

maiores concentrações no período de julho até outubro devido a baixa umidade relativa do ar, 

a diminuição da precipitação pluviométrica  e o aumento das queimadas no período. 

 
4. Considerações finais 

Para o período de 2018 e 2019 foram feitas análises para identificar a concentração 

de poluentes na região norte de Rondônia e Sul do Amazonas, e sua possível relação com os 

períodos seco e chuvoso, bem como com a concentração sazonal de focos de calor na área 

de estudo. 
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Observou-se a maior concentração dos poluentes SO2, CO, BC e OC nos meses de 

julho a outubro no período de estiagem onde o volume de precipitação é baixo e não há ação 

dinâmica das chuvas “limpando” a atmosfera e reduzindo a concentração desses poluentes.  

O nordeste e o centro sul da região concentram o maior número de focos de calor e, 

consequentemente, as maiores concentrações de poluentes, em partes pelo avanço da 

expansão agrícola e do desmatamento que acompanham o eixo da rodovia BR 230, região 

que tem como principal meio de desenvolvimento econômico a pecuária e a agricultura, 

atividades que, de modo arcaico, exigem o fogo como instrumento de limpeza do local para 

se realizar o manejo, como reflexo dessas ações para a expansão dessas atividades 

econômicas observa-se um avanço dos focos de calor nas áreas de Unidades de 

Conservação e Terras Indígenas dessa região. 

A região noroeste da área de estudo apresentou as menores concentrações de 

poluentes quando comparada as regiões onde ocorrem as maiores concentrações de focos 

de calor e poluição. Este padrão deve-se a presença das Unidades de Conservação Federais 

e Terras Indígenas na região noroeste da área de estudo. Porém a partir do mês de maio até 

outubro a pluma de poluição que é gerada nas regiões de queimadas do nordeste e centro 

sul da área de estudo se espalha atingindo, também, a região preservada do Noroeste. 

Por fim, a pesquisa sugere a continuidade dos estudos, bem como a expansão das 

análises em relação aos parâmetros de vento e radiação solar na região, uma vez que 

constatou-se possível relação destes fatores com os padrões sazonais do OC e do BC, os 

quais diferem-se do SO2 e do CO quanto aos períodos de menor concentração. 
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RESUMO 
As repercussões que os tipos de tempo podem gerar na saúde humana são distintas e, dentre 
elas, enfermidades respiratórias possuem destaque, especialmente em locais mais frios. 
Lages, na serra catarinense, é um dos locais com as temperaturas mais baixas do Brasil e, 
no âmbito estadual, apresenta algumas debilidades socioeconômicas quando comparada aos 
municípios mais populosos. Neste sentido, qualitativamente, a presente pesquisa buscou 
explicar, com base na análise rítmica de Monteiro (1971), quais os tipos de tempo que mais 
impactam na taxa de internação por pneumonia em Lages durante dois invernos contrastantes 
do ponto de vista da morbidade. Os procedimentos metodológicos incluíram dados 
meteorológicos de estações convencionais, dados de pneumonia do Ministério da Saúde, 
técnicas para estabelecer intervalos de classe, cartas sinóticas da Marinha do Brasil e, 
principalmente, a análise rítmica para alcançar os encadeamentos dos tipos de tempo nocivos 
ou não a pneumonia. Ao comparar dois períodos invernais contrastantes, 2008 e 2009, 
constatou-se que os tipos de tempo organizados por incursões polares frequentes e por 
sistemas meteorológicos capazes de gerar chuva considerável foram aqueles que 
protagonizaram uma maior taxa de internação por pneumonia, isto é, a sinergia entre frio e 
chuva gerou um incremento na doença. 

Palavras-chave: Bioclimatologia; Análise rítmica; Enfermidade. 
 
ABSTRACT 
The repercussions that the types of meteorological weather can generate on human health are 
distinct and, among them, respiratory diseases are prominent, especially in colder places. 
Lages, in the mountain range of Santa Catarina, is one of the places with the lowest 
temperatures in Brazil and, at the state level, presents some socioeconomic weaknesses when 
compared to the most populous municipalities. In this sense, qualitatively, this research sought 
to explain, based on the rhythmic analysis of Monteiro (1971), which types of time have the 
greatest impact on the hospitalization rate for pneumonia in Lages during two contrasting 
winters from the point of view of the disease. The methodological procedures included 
meteorological data from conventional stations, pneumonia data from the Ministry of Health, 
techniques for establishing class intervals, synoptic charts of the Brazilian Navy and, mainly, 
rhythmic analysis to understand the chains of the types of weather impacting or not in the 
pneumonia. When comparing two contrasting winter periods, 2008 and 2009, it was found that 
the types of weather organized by frequent polar incursions and by meteorological systems 
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capable of generating considerable rain were those that led to a higher rate of hospitalization 
for pneumonia, that is, synergy between cold and rain generated an increase in the disease. 

Keywords: Bioclimatology; Rhythmic analysis; Illness. 
 

1. Introdução 

A consciência de que o clima gera repercussões na saúde humana já é algo antigo 

(COSTA, 2005). Sorre (1951), já em meados do século XX, estudou a relação entre as 

doenças e as características geográficas dos lugares em que as mesmas se manifestam. 

Murara (2012) trata as variáveis climáticas não como fator determinante nas doenças, mas 

como um elemento que contribui para origem e desenvolvimento. Por sua vez, Monteiro et al. 

(2012) concordam que, mesmo diante das diversas variáveis que podem influenciar a doença, 

o clima pode ser um “gatilho” de enfermidades.  

O Fórum Internacional de Sociedades Respiratórias (FISR) exibe que, nove milhões 

de crianças com menos de cinco anos de idade morrem anualmente por conta das doenças 

respiratórias no mundo, sendo a pneumonia a principal causa. Países como o Brasil são os 

mais afetados, ainda que estejam passando por diminuição (GBD, 2016; FISR, 2017). Logo, 

é possível observar como as doenças respiratórias figuram entre os problemas mais graves. 

O estado de Santa Catarina (SC) e, por conseguinte, o município de Lages, localizado 

no setor subtropical do Brasil, apresenta, de forma geral, grande variabilidade climática. Sua 

posição geográfica confere ao território influências de sistemas atmosféricos estáveis e 

instáveis provenientes do setor austral do Hemisfério Sul (MONTEIRO; SILVA, 2017). Além 

das particularidades vinculadas aos momentos estáveis e instáveis da atmosfera, Monteiro 

(1963) afirma que a região Sul e, portanto, SC, por sua posição subtropical atrelada às 

especificidades geográficas, possui aspecto mesotérmico e forte amplitude anual, com 

resfriamentos consideráveis, que podem gerar até precipitação nival em alguns casos e, 

verões quentes (amenos em certos locais devido à altitude nos planaltos). Ademais, Lages 

está inserido na serra catarinense numa altitude média de quase 1.000 m, tal área é famosa 

por apresentar baixos registros de temperatura do ar no âmbito nacional. 

Destaca-se que Lages (Figura 01), conforme estimativa do IBGE (s/d), em 2020 

detinha uma população de 157.349 pessoas. A título de contextualização, em 2010, o Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Lages estava acima do brasileiro que é de 

0,727, todavia, abaixo do índice médio estadual de 0,774 (PNUD, s/d). 
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Figura 01 - Localização de Lages em Santa Catarina e da estação meteorológica utilizada no estudo 

 

Diante do exposto, sobretudo por conta das características climáticas de Lages, 

investigar o impacto dos tipos de tempo invernais na taxa de internação por pneumonia da 

população lageana se demonstra relevante. Portanto, o objetivo central da presente pesquisa 

é: Explicar, com base na análise rítmica de Monteiro (1971), quais os tipos de tempo que mais 

impactam na taxa de internação por pneumonia em Lages durante o inverno. 

2. Metodologia 

Os dados de elementos climáticos foram obtidos a partir da estação meteorológica 

convencional (EMC) de Lages (Código: 83891 - INMET), situada numa altitude de ~937 m, 

sob as seguintes coordenadas geográficas: 27º48'59.9"S e 50º19'59.9"W.  

A definição da pneumonia como a enfermidade investigada baseou-se nos estudos 

verificados em revisão da literatura. A pneumonia, de acordo com a Classificação 

Internacional de Doenças nº 10 (CID 10), possui os seguintes códigos: J12-J18 SIHSUS (s/d). 

Os dados de internação por local de residência foram obtidos no DATASUS, via Sistema de 

Informações Hospitalares (SIH), pertencente ao Ministério da Saúde (SIHSUS, s/d).  

Informa-se que as internações reportadas ao DATASUS só englobam aquelas 
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emitidas por instituições que atendam totalmente ou parcialmente pelo SUS (MS, 2004). Já 

os dados populacionais utilizados no cálculo são provenientes dos Censos Demográficos e/ou 

das Projeções da População do IBGE (IBGE, 2010; IBGE, s/d; PNUD, s/d). Com relação aos 

procedimentos estatísticos aqui utilizados de forma secundária e também ao morbiograma 

apresentado nos resultados, todos os procedimentos podem ser vistos em Silveira (2020).  

Os dados meteorológicos utilizados na aplicação da análise rítmica também são 

provenientes da EMC de Lages. Todos os registros são referentes às 9h e 15h de Brasília, 

exceto aqueles que expressam os maiores/menores valores diários ou o acumulado. Também 

compuseram os gráficos de análise rítmica os dados diários da taxa de internação por 

pneumonia. É válido indicar que, com intuito de padronizar os dados de pressão atmosférica 

e compará-los ao nível médio do mar, os registros horários passaram por correção de acordo 

com a altitude (DONN, 1978). A interpretação dos sistemas atmosféricos foi feita com base 

nas cartas sinóticas da Marinha do Brasil, das 9h e 21h de Brasília.  

3. Resultados e discussão 

A aplicação da análise rítmica ocorreu de forma episódica e, para chegar até os 

episódios escolhidos, a técnica dos pluviogramas de Schröder (1956) foi usada, mas, de forma 

adaptada para o que foi nomeado aqui de morbiograma. Destaca-se que a presente pesquisa 

foi baseada nos resultados achados por Silveira (2020) que estudou seis municípios de SC: 

Joinville, Blumenau, Florianópolis, Criciúma, Lages e Chapecó. Aproveitando os resultados 

encontrados pelo referido autor, os morbiogramas feitos para cada um dos municípios 

estudados tiveram seus intervalos de classes hierarquizados com base na amplitude geral de 

todos eles. Tais intervalos foram estabelecidos com base na taxa de internação mensal por 

pneumonia que oscilou entre 2,1 e 175 (Quadro 01).  

Quadro 01 - Intervalos de classes para as taxas mensais de internação por pneumonia (x100.000) 

estabelecidos com base na fórmula de Sturges (k-1) conforme Silveira (2020) 

Intervalo de Classes 

2,1-8,7   

8,8-15,4   

15,5-22,1   

22,2-28,8   
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28,9-35,5   

35,6-42,2   

42,3-48,9   

49,0-55,6   

55,7-62,3   

62,4-69,0   

71,8-175,0   

Ao se observar o morbiograma de Lages abaixo (Figura 02), genericamente, as maiores 

taxas de internação por pneumonia se concentram nos meses de inverno, mas, em segundo 

plano, também no outono e na primavera.  

Figura 02 - Morbiogramas para o município de Lages e suas respectivas taxas de internação mensal 
por pneumonia (x100.000) - 1998-2016 - conforme Silveira (2020) 

 

Contudo, existem taxas elevadas também nos meses de verão, mas elas não são tão 

recorrentes e elevadas como nas outras estações. Não há como deixar de tecer comentários 

sobre as taxas de internação nos meses referentes ao período 1998-2004 em Lages. 

Claramente, o referido período apresenta as maiores taxas de internação por pneumonia, com 

boa parte dos meses classificados no mais alto intervalo estabelecido, isto é, com as taxas 

variando entre 71,8 e 175 internações a cada 100 mil habitantes (Figura 02). Conforme Silveira 

(2020), dentre os seis municípios estudados, acredita-se que estes níveis de internação 

tenham ocorrido por uma série de fatores, dentre eles: Lages é o município de menor IDHM; 

a renda per capita dos habitantes do município serrano é a menor, cerca de ~14 mil reais a 
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menos do que a renda dos blumenauenses, município de maior renda per capita; o Índice de 

Gini revela que, ao lado de Florianópolis, Lages é o município em que as pessoas tem a renda 

mais desigual entre os habitantes (BRASIL, 2003; IBGE, 2016; PNI, s/d; PNUD, s/d). Soma-

se a isto a baixa quantidade de vacinas disponíveis na década de 1990 (SILVEIRA, 2020). E, 

como citado por diversos autores, a temperatura do ar em decréscimo, especialmente a Tmín, 

revela uma estreita relação com as internações por pneumonia (e.g. ROGERS, 1925; 

OLIVER, 1981; DOWELL et al., 2003; HUANG, BARNETT, 2014). 

Embora o período de 1998 a 2004 apresente as maiores taxas de internação por 

pneumonia em Lages, Silveira (2020), ao comparar os outros cinco municípios, observou que 

os meses de agosto de 2008 e de 2009 eram consideravelmente contrastantes do ponto de 

vista da enfermidade, além de sequenciais. Por conta disto, o morbiograma permitiu a escolha 

destes períodos mais adequados ao exercício da análise rítmica (SILVEIRA, 2020).  

Para que não ocorresse incompatibilidade na extensão dos períodos investigados, 

decidiu-se por considerar o maior lag significativo entre a Tmín e a taxa de internação por 

pneumonia encontrada por Silveira (2020) que, nomeadamente, foi o de Joinville, com 12 dias 

de defasagem. Portanto, aos meses de inverno escolhidos, ocorreu a adição de 12 dias 

pretéritos. Deste modo, na prática, os períodos extrapolam a escala mensal. 

3.1 As variações do ritmo climático com vistas à pneumonia: de 20/07 a 31/08/2008 

A análise do período de inverno entre 20/07 e 31/08/2008 demonstra claramente que o 

início da série esteve sob domínio da mTa por dois dias. Todavia, a variação da pressão 

atmosférica, a baixa insolação, a vasta nebulosidade e um leve indício de elevação da 

temperatura do ar davam sinais de mudanças nas condições atmosféricas. Tais sinais foram 

consumados em 22 de julho com uma passagem frontal (FPA) em Lages. No município 

serrano, tal sistema frontal propiciou alguns milímetros de chuva (Figura 03). 

Na retaguarda da FPA, como esperado, a mPa passou a agir sobre o município. A mPa 

predominou por quatro dias consecutivos, entre os dias 23 e 26 de julho. A Tmín chegou 

próximo de 0ºC em Lages, evidenciando a intensidade do tipo de tempo polar. Ainda sobre o 

município, é possível notar como as taxas de internação por pneumonia se pronunciaram com 

algum vigor, porém, sem alcançar quatro internações por dia. Como dito anteriormente, a 

primeira FPA do período em análise atuou no dia 23 de julho e, no dia seguinte, ocorreu a 
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influência da FPA SQTE. Os elementos climáticos evidenciaram tal sistema, uma vez que a 

UR do ar se mostrou elevada, assim como as Tmáx tiveram incremento (Figura 03). 

Nos dias 25 e 26 de julho, Lages também esteve sob controle da mPa. Esta mPa perdeu 

suas características físicas nos dois dias seguintes, passando a ser uma mPv, especialmente 

por conta do incremento da Tmín e da Tmáx. Todavia, o dia 28 em Lages apresentou uma linha 

de instabilidade (LI) na mPv, traço averiguado por conta do aumento da UR e de alguns 

milímetros de chuva. No que diz respeito à taxa de internação por pneumonia, em comparação 

com os meses mais críticos, as taxas ainda foram baixas (Figura 03). 

Figura 03 - Gráficos de análise rítmica episódica - julho/agosto de 2008 (esquerda) e - julho/agosto de 

2009 (direita) - Lages/SC 

 

Obs.: para melhor visualização amplie o zoom. 
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No município serrano, a situação atmosférica passaria por nova alteração desde 29 de 

julho até 2 de agosto. Tal alteração foi promovida por tipos de tempo frontais que provocaram 

certa instabilidade atmosférica sobre o território, gerando inclusive chuva. A quantidade 

precipitada foi de ~40 mm no dia 2 e numa situação de oclusão da FPA. Ademais, todo esse 

momento de transição entre julho e agosto foi marcado, de forma geral, por muita 

nebulosidade, além de elevada UR e de temperatura do ar em ligeira queda nos dias 

subsequentes. Ressalta-se também que a pressão atmosférica atingiu seus níveis mais 

baixos no dia 2. Os sistemas que agiram nestes 5/6 dias envolveram diversas variações na 

FPA, incluindo condições de repercussão, estacionária e de oclusão. Sobre a taxa de 

internação por pneumonia no período, ou, pensando no lag de maior associação para o 

município, não há como dizer que os tipos de tempo ocorrentes até então foram tipos de tempo 

nocivos a pneumonia. As terminologias tipos de tempo saudáveis e tipos de tempo nocivos 

remetem aos estudos de Pédelaborde (1970) e serão aqui utilizadas. 

Póstumo aos tipos de tempo frontais que atuaram em Lages, um novo avanço do AMP 

ocorreu, com ação da mPa durante os dias 3 e 4. Como esperado, os elementos climáticos 

comprovaram tal ação da mPa, com queda na temperatura, aumento da pressão atmosférica 

e ventos soprando desde o quadrante sul até o quadrante leste. Em Lages a Tmín observada 

esteve abaixo de 5ºC. No dia 5, com a perda das características físicas da mPa por conta do 

seu enfraquecimento, a atmosfera passou a ser dominada pela mTa, isto é, por um tipo de 

tempo intertropical. Antes de uma nova passagem frontal, em 06/08 houve a ação da mPv. 

Após isto, no dia 7, as condições atmosféricas foram dominadas pela atuação da FPA. 

Nestes dias em que a FPA atuou existiu registro de chuva no município serrano, entretanto, 

sem ultrapassar os 20 mm por dia. Ademais, a UR esteve elevada e o céu bastante encoberto. 

Uma vez que os avanços polares são provenientes de sul, em Lages o dia 8 de agosto já 

estava sob domínio de uma nova mPa. Genericamente, os ventos eram provenientes de 

quadrante S/E, a temperatura estava em declínio e a pressão atmosférica era mais elevada 

do que as dos dias pretéritos. Este tipo de tempo polar dominou as condições atmosféricas 

até o dia 11. No decurso destes dias de ação da mPa houve pouca chuva. É válido indicar 

que, comparativamente, esta massa de ar polar não foi tão intensa quanto as anteriores, uma 

vez que as temperaturas, de forma geral, não passaram por resfriamentos semelhantes. 

Durante a atuação deste tipo de tempo polar/extratropical as taxas de internação por 
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pneumonia nos mesmos dias não foram significativas, assim como em todo o período 

analisado. Entretanto, de acordo com o lag verificados para Lages, levando em consideração 

tal defasagem, aparentemente, as taxas de internação passaram por um ligeiro incremento. 

Supostamente, tal constatação pode estar atrelada a ação sinérgica entre frio e chuva, mesmo 

que as taxas não tenham respondido com grande intensidade. 

No dia 12 houve outra mudança no quadro atmosférico de Lages por tipos de tempo 

frontais. Tais tipos de tempo frontais perduraram até o dia 14, passando por uma situação de 

FPA EST e gerando chuva no município. As Tmín, no geral, foram superiores a 10ºC. Na 

sequência rítmica, do dia 15 ao dia 20, as mudanças atmosféricas foram mais significativas, 

especialmente por se tratar de um período invernal, isto porquê ao longo dos dias referidos, 

sem pormenorizar, tipos de tempo intertropicais dominaram as condições em Lages, com a 

atuação da mTa. De modo mais detalhado, linhas de instabilidade presentes na mTa foram 

averiguadas no dia 20. Neste intervalo de dias sob atuação da mTa, as temperaturas se 

mostraram elevadas, com destaque para a Tmáx. Este intervalo temporal foi marcado por pouca 

chuva em Lages e, aquelas que ocorreram, presumivelmente, foram convectivas. No que 

tange as taxas de internação durante este intervalo específico, nenhuma repercussão 

significativa foi averiguada, nem mesmo atribuindo o lag de maior associação. Ou seja, a partir 

deste tipo de tempo e sob o enfoque da enfermidade, as constatações alcançadas corroboram 

as outrora verificadas.  

Nos últimos dez/onze dias do período investigado, em Lages, o ritmo de encadeamento 

atmosférico passou pela atuação de um tipo de tempo frontal, incluindo anteriormente as 

repercussões da FPA e a penetração de uma nova mPa que perdurou por dois dias com linhas 

de instabilidade. No município uma nova FPA atuou na sequência, sendo substituída pela 

ação da mPa e, nos últimos quatro dias do período, perdendo um pouco de sua característica, 

se tornando uma mPv e recebendo o reforço de uma nova mPa até 31 de agosto. Nos últimos 

dias do período, em Lages, as chuvas continuaram sendo; a UR oscilou entre momentos mais 

úmidos, principalmente nos tipos de tempo frontais e intertropicais de curta duração e, 

momentos mais secos, sob efeito da mPa. A temperatura do ar, por sua vez, acompanhou as 

particularidades do ritmo dos sistemas atmosféricos atuantes, mas, no último fluxo de ar polar 

do período as Tmín caíram consideravelmente. Lages, no dia 30, registrou ~0ºC. Ademais, a 

última dezena do período examinado foi marcada por intensa insolação, concordando com a 
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estabilidade atmosférica verificada, pois, mesmo com a ação de tipos de tempos frontais em 

alguns casos, os mesmos foram débeis e não produziram precipitação pluvial. Sobre as taxas 

de internação por pneumonia no referido intervalo, de forma geral, as mesmas se mantiveram 

baixas sob a atuação de tal ritmo atmosférico. As taxas não foram nulas, mas, também, não 

tiveram grande destaque, conservando a característica observada ao longo dos 43 dias 

examinados em Lages. 

Diante do que foi apresentado, mesmo que o período investigado tenha exibido 

momentos de frio considerável — respeitando as características climáticas do município —, o 

ritmo atmosférico observado nos 43 dias, ou, o encadeamento dos tipos de tempo, não 

provocou grandes repercussões nos indivíduos e, por consequência, não ocorreram taxas 

elevadas de internação por pneumonia. Logo, o ritmo climático observado ao longo do período 

não gerou determinada combinação que pode ser classificada como um tipo de tempo 

adoecedor nocivo a pneumonia. É possível que a baixa taxa de internação em agosto de 2008 

tenha acontecido pela falta de sequência de Tmín intensas. Além disto, a falta de chuvas 

recorrentes e de volumes diários consideráveis não propiciou condições capazes de, 

individualmente, ou, em sinergia com a Tmín, promover a aglomeração de pessoas em 

ambientes fechados e, portanto, facilitar o contágio viral e/ou bacteriano. 

3.2 As variações do ritmo climático com vistas à pneumonia: de 20/07 a 31/08/2009 

Optou-se por estudar agosto de 2009 porquê o mesmo foi um período excepcional no 

que diz respeito a taxa de internação por pneumonia em Lages. Contrariamente ao mesmo 

mês de 2008, as taxas foram superiores ao habitual. Assim como no período de 2008, os doze 

últimos dias de julho foram incluídos ao referido mês como forma de considerar o lag de maior 

associação verificado anteriormente por Silveira (2020). Sendo assim, o período investigado 

passou a ser: 20/07 a 31/08/2009. O ritmo atmosférico ocorrente nos 43 dias selecionados 

pode ser verificado na Figura 03. 

Em Lages, os dias iniciais do período foram marcados pela presença de tipos de tempo 

polares e por uma curta duração, contudo, no dia 22, uma passagem frontal (FPA) organizou 

as ações atmosféricas. Este ritmo atmosférico inicial observado é evidenciado pelos 

elementos climáticos, uma vez que a pressão atmosférica se apresentava elevada no 1º dia 

do período e logo passou por rebaixamento e, ademais, as temperaturas também 
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responderam com elevação entre o primeiro e o segundo dia. Contudo, após a ocorrência da 

mPv no dia 21, as condições atmosféricas, de modo geral, passaram por mudança, o que 

seria o prenúncio de uma nova invasão de fluxo de ar polar. 

O dia 22 foi marcado pela atuação de um sistema frontal, precisamente, do eixo principal 

da FPA. O céu se apresentou significativamente encoberto, provocando uma insolação nula 

ou baixa, pequena elevação da temperatura do ar, queda da pressão atmosférica e chuva. 

Em Lages, entre os dias 23 e 26, os tipos de tempo polares dominaram as condições 

atmosféricas, com prevalência das calmarias.  Ademais, os dias foram ensolarados, os níveis 

de UR oscilaram nos dois horários (9h e 15h) e as Tmín foram extremamente baixas. No dia 

25 de julho, em Lages, a Tmín foi de, aproximadamente, -5ºC. A UR das 9h chegou a 100%; 

neste sentido, a combinação de frio e umidade elevada gerou precipitação nival. Isto ocorreu 

em diversas áreas do Sul do Brasil, com destaque para os sítios serranos e do planalto, 

denotando o frio rigoroso na transição de julho para agosto. Logo após a mPa do dia 24, os 

tipos de tempo frontais dominaram as ações até o dia 29, houve chuva, mas, com registros 

ínfimos; a UR foi elevada e as temperaturas também. Do ponto de vista das taxas de 

internação por pneumonia, no decurso destes dias, em Lages as taxas foram mais modestas, 

mas, no comparativo entre agosto de 2008 e agosto de 2009, é notório como o segundo 

período exibe mais internações no referido município. 

Considerando o lag de maior associação estatística para Lages, a Tmín extremamente 

baixa ocorrida no dia 25, durante os tipos de tempo polares que predominaram por quatro 

dias, provavelmente possui relação com o incremento na taxa de internação por pneumonia 

até a primeira semana de agosto, corroborando aos efeitos do fluxo de ar polar e a 

consequente temperatura ocorrida. Com a passagem do sistema frontal que dominou as 

condições atmosféricas em Lages nos dias anteriores, a incursão de uma nova mPa passou 

a comandar as ações no dia 30 de julho. De modo geral, esta mPa não foi tão intensa quanto 

a anterior, fato comprovado pelas Tmín. Fluxos polares em sequência podem ter contribuído 

para diminuir a imunidade dos cidadãos lageanos, além de promover um maior contágio viral 

e/ou bacteriano, em virtude de as pessoas ficarem mais aglomeradas em ambientes fechados 

com nula ou pouca circulação do ar. Entretanto, mesmo que as Tmín não tenham alcançado 

limiares tão baixos quanto na invasão de ar polar anterior, temperaturas mínimas 

consideráveis foram averiguadas. No dia 30, em Lages, o termômetro marcou ~0ºC. 
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A principal diferença entre a referida mPa e aquela anterior foi a quantidade de chuva 

gerada por esta última massa de ar no dia 30 de julho, mesmo que a antecedente tenha sido 

acompanhada por pequenas precipitações pluviais em alguns casos. Ressalta-se que, a mPa 

dos últimos dias de julho, continha linhas de instabilidade. Logo na sequência ocorreu uma 

FPA oclusa, perdurando por um ou dois dias e ampliando os níveis de chuva. Em Lages, entre 

31 de julho e 2 de agosto, as chuvas registradas foram na casa dos 100 mm. A sequência 

rítmica não permitiu que as temperaturas se elevassem de maneira considerável e outra 

incursão de massa de ar polar atingiu o município serrano, perdurando por até dois dias, e 

fazendo as Tmín declinarem. Posterior ao dia 4 de agosto ocorreu a primeira atuação dos tipos 

de tempo intertropicais. No dia 5 as temperaturas se elevaram suavemente e as horas de 

insolação aumentaram até que outro sistema frontal promovesse a modificação do quadro 

atmosférico. A partir do dia 6 de agosto, o sistema frontal e suas variações na FPA perduraram 

até o dia 10 gerando precipitações pluviais significativas. 

Novamente, na retaguarda do sistema frontal atuante, outro fluxo de ar polar invadiu o 

estado como um todo, com reflexos claros. Os tipos de tempo polares produzidos pela mPa 

duraram até o dia 13 de agosto, derrubando as temperaturas em Lages e promovendo a 

diminuição da UR no período da tarde, isto por conta do ressecamento produzido pelas horas 

de insolação, já que o céu se mostrou limpo em boa parte do intervalo temporal em questão. 

Todavia, em suma, o período matutino sempre apresentou UR elevada. Sobre a Tmín, em 

Lages a mesma chegou a ~0ºC. É válido ressalvar que tal tipo de tempo polar não foi 

acompanhado de chuva, tal como nos anteriores. 

O encadeamento dos tipos de tempo entre a última semana de julho e a primeira 

semana de agosto contribuíram para que o maior número de indivíduos fosse internado por 

pneumonia, especialmente ao se considerar o momento de atuação dos sistemas 

atmosféricos em conjunto com o limite de defasagem para o município serrano. Há como 

afirmar que as condições consecutivas de frio intenso, promovidas pelos sistemas 

extratropicais, agiram de forma conjugada aos registros de chuva para o maior número de 

indivíduos internados por pneumonia. A intensidade da chuva tem seu grau de importância na 

promoção da enfermidade, todavia, a mesma deve ser minimamente capaz de promover a 

aglomeração de pessoas em ambientes fechados, como por exemplo, no transporte público, 

em edificações com janelas fechadas, entre outras situações. Esta condição também se aplica 
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ao frio, por isto, quando se associam temperaturas muito baixas com chuvas as internações 

por pneumonia podem ser agravadas. Contudo, apenas o frio intenso ou somente as chuvas 

contínuas também pode impactar nas enfermidades respiratórias. 

Sumariamente, a segunda quinzena de agosto passou por um período duradouro de 

atuação da mTa, sendo interrompido por uma nova incursão da FPA acompanhada de suas 

variações e que, na retaguarda, trouxe outra massa de ar polar. Todavia, no dia 25, em Lages, 

um novo reforço de fluxo de ar polar atuou. Este reforço não foi tão intenso e não promoveu 

a queda significativa das temperaturas. Por fim, os últimos três dias do período foram 

dominados por tipos de tempo intertropicais no município. 

Ainda sobre os últimos quinze dias do período, durante a atuação dos sistemas 

atmosféricos intertropicais e extratropicais, houve muita insolação, ao passo que no decurso 

dos dias com atuação dos tipos de tempo frontais o céu esteve significativamente encoberto, 

com chuvas intensas. No que tange às temperaturas, as duas últimas incursões da mPa não 

derrubaram as Tmín como as mPa antecedentes, mas, ainda assim, promoveram quedas 

importantes, sobretudo a penúltima, iniciada em 21 de agosto. Em Lages as Tmín chegaram 

próximas dos 5ºC. O final de agosto de 2009 não apresentou taxas de internação por 

pneumonia no mesmo patamar dos dias anteriores. Isto tem relação com a menor intensidade 

das mPa; do maior predomínio dos tipos de tempo intertropicais desencadeados pela mTa e, 

consequentemente, pela maior insolação ocorrida na segunda metade do período. Este ritmo 

de sucessão dos tipos de tempo pode ter culminado na menor quantidade de internações nas 

unidades de saúde vinculadas ao SUS em Lages. No entanto, é importante lembrar que, a 

segunda quinzena de agosto foi menor nas taxas de internação por pneumonia comparando-

se com os dias anteriores e não com o período referente a 2008. 

4. Considerações finais 

O ritmo de sucessão dos tipos de tempo entre 20/07 e 31/08/2008 culminou num baixo 

nível de chuva distribuído ao longo dos 43 dias; numa pequena constância de dias com Tmín 

severas que, em geral, não foram tão contínuas e; numa atuação relativamente vigorosa da 

mTa no decurso de um período invernal. Tais condições contribuíram para a não ocorrência 

de tipos de tempo nocivos a pneumonia, ou seja, foram tipos de tempo saudáveis para a 

referida enfermidade. Isto porquê, como observado, as Tmín mais severas não foram 

repetitivas e, como verificado em resultados anteriores, este é o elemento que tem maior 
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associação com as internações por pneumonia (ROGERS, 1925; OLIVER, 1981; HUANG, 

BARNETT, 2014; SILVEIRA, 2020). Além disto, o menor acumulado de chuva no período e o 

baixo volume diário, provavelmente, não foram suficientes para promover a aglomeração de 

indivíduos em locais fechados e, por conseguinte, não fomentaram o contágio. Deste modo, 

as Tmín não tão intensas e com pequena continuidade somadas à baixa pluviosidade bem 

distribuída, não tornaram os ambientes insalubres e, portanto, as taxas de internação por 

pneumonia ao longo do período foram baixas. 

Já no período de 20/07 a 31/08/2009, as constantes incursões das correntes de sul, 

especialmente na primeira metade do período, promoveram quedas bruscas na Tmín, atingindo 

limiares críticos em Lages. Além dos fluxos polares, os sistemas frontais, por meio da FPA e 

suas diversas formas de ocorrência, promoveram chuvas consideráveis no acumulado total e 

também ao longo dos dias. Isto é, o encadeamento dos tipos de tempo polares intensos na 

retaguarda dos sistemas frontais geradores de chuvas consistentes, atuaram de forma 

conjunta no processo de adoecimento por pneumonia, resultando num maior número de 

internados nas unidades de saúde vinculadas ao SUS. Portanto, tal ritmo de sucessão dos 

estados atmosféricos, suscitam tipos de tempo nocivos a pneumonia. Ademais, o período de 

20/07 a 31/08/2009, quando comparado ao mesmo período em 2008, de modo geral, teve 

menos participação da mTa, contribuindo diretamente para uma menor insolação e para um 

quadro térmico menos elevado. Assim sendo, a maior frequência de frio intenso e de chuva 

em 2009 contribuiu para que a taxa de internação por pneumonia fosse elevada. 

Por fim, é fundamental trazer à tona outra vez a contribuição de Paynter et al. (2010) 

sobre a associação entre chuva e pneumonia, na qual os autores declaram que o 

agrupamento e a permanência de um grupo de pessoas em ambientes confinados, durante 

os períodos mais chuvosos, minimiza a exposição das mesmas à luz solar e favorece a 

transmissão de vírus e bactérias, assim como nos dias muito frios, em que muitas pessoas 

procuram locais mais abrigados e tornam-se reféns de uma maior possibilidade de contágio. 

Deste modo, a combinação de Tmín rigorosas e chuvas significativas podem potencializar as 

internações por pneumonia, mesmo em ambientes de climas subtropicais. Pica e Bouvier 

(2012) concluíram que, alguns elementos climáticos, tais quais: precipitação, umidade, 

temperatura e fluxo do ar podem ser determinantes nas infecções e nas transmissões virais. 
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