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RESUMO 
Considerada base para o auxílio no planejamento ambiental e econômico, a classificação 
climática define o clima em diversas regiões do Planeta. Este trabalho sugere uma nova 
abordagem de mapeamento das unidades climáticas para o município de Formosa (GO), 
analisando a temperatura média do mês mais frio (TMMMF), a quantidade de meses secos, 
a influência de sistemas atmosféricos e suas implicações na quantidade de chuva, e nas 
passagens de frentes frias com possibilidade de formação de geadas. Esse sistema de 
classificação climática possui uma hierarquia, podendo ser dividido em Domínios, 
Subdomínios, Tipos, Subtipos e Meso/Topoclimas. Para determinar as unidades climáticas 
foram utilizados dados de postos de coleta de precipitação pluviométrica da Agência Nacional 
de Águas (ANA) e uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A definição 
das unidades climáticas em nível municipal gera novas contribuições para estudos regionais 
em Climatologia de Detalhe. Esse novo sistema classificatório do clima é mais aperfeiçoado, 
devido ao amplo número de dados históricos disponibilizados na internet, e pode ser usado 
em diagnósticos ambientais, materiais didáticos e análises agrícolas. 
 
Palavras-chave: Classificação climática de novais; Climatologia de detalhe; Goiás. 
 
ABSTRACT 
Considered the basis for aid in environmental and economic planning, the climate classification 
defines the climate in several regions of the Planet. This work suggests a new approach to 
mapping climatic units for the municipality of Formosa (Goiás), analyzing the average 
temperature of the coldest month (TMMMF), the number of dry months, the influence of 
atmospheric systems and their implications on the amount of rain, and in the passages of cold 
fronts with the possibility of frost formation. This climate classification system has a hierarchy, 
and can be divided into Domains, Subdomains, Types, Subtypes and Meso / Topoclimates. 
To determine the climatic units, data were collected from rainfall collection points of the 
National Water Agency (ANA) and one station from the National Meteorological Institute 
(INMET). The definition of climatic units at the municipal level generates new contributions to 
regional studies in Detail Climatology. This new climate classification system is further 
improved, due to the large number of historical data available on the internet, and can be used 
in environmental diagnostics, teaching materials and agricultural analyzes. 
 

Keywords: Novais Climate classification; Climatology of detail; Goiás. 
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1. Introdução 

A climatologia, nos dias de hoje, tem a sua disposição uma grande quantidade de 

dados meteorológicos históricos, com fácil acesso pela internet. Satélites e estações medem 

as condições do tempo e nos auxiliam na compreensão das características climáticas nos 

distintos lugares do Planeta. Com o desenvolvimento de novas tecnologias surgem mudanças 

em diversas áreas e setores da sociedade, principalmente ao que se refere ao acesso 

tecnológico da informação e comunicação, proporcionando uma série de mudanças no mundo 

e no conhecimento, o que facilitou sobremaneira a difusão de dados meteorológicos e 

climatológicos (PIMENTA, 2019).  

Para Vianello (1986) as condições gerais do tempo meteorológico atuantes em uma 

região estão relacionadas aos mecanismos da escala global da atmosfera. Daí qualquer 

tentativa de entendimento da dinâmica atmosférica sobre uma área deve iniciar-se com uma 

visão mais ampla. Conforme Cavalcanti (2009) a Climatologia indica a média das condições 

do tempo meteorológico no período de algumas décadas, sendo que no dia a dia, temos os 

sistemas de tempo que provocam a variabilidade que observamos e que afetam as atividades 

humanas.  

A importância dos sistemas de classificações climáticas se deve ao fato de que é 

possível analisar e definir os climas de diferentes regiões levando em consideração elementos 

climáticos diferentes ao mesmo tempo, otimizando a troca de informações e análises 

posteriores para diferentes propósitos (NÓBREGA, 2010).  

Os sistemas de classificação climática utilizados na atualidade, em sua maioria, 

abordam o clima de forma generalizada. Strahler, Köppen e Thorntwaite são os principais 

nomes dessa área da Climatologia. Na época que surgiram essas classificações não existia 

toda a tecnologia que utilizamos nos dias de hoje, como softwares de SIG, estatísticas e dados 

de reanálise por exemplo, por isso, seus autores devem ser respeitados.  

No Brasil, Nimer (1972) elaborou uma classificação climática, que é utilizada até nos 

dias de hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), onde delimita o clima 

de uma forma quantitativa, utilizando a precipitação e a temperatura, mas também tem um 

método qualitativo, considerando a quantidade de meses secos e a circulação atmosférica.  

Também em território brasileiro (estado de São Paulo), Monteiro (1973) criou um 

sistema classificatório do clima abrangendo escalas locais e regionais, não sendo aplicada na 
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escala zonal e global. A classificação busca um melhor entendimento da variabilidade local, 

caracterizado pela influência de fatores geográficos e aborda uma análise rítmica das 

condições do tempo atmosférico, necessitando de uma grande quantidade de estações 

meteorológicas que forneçam os dados para o sistema. 

A falta de classificações climáticas atuais (surgidas no século XXI) foi um dos motivos 

para Novais (2019) criar um sistema que classifica os climas a partir da grande quantidade de 

dados de reanálise disponíveis e também por modelagem, ajustando os limites das unidades 

climáticas de acordo com a escala climática adotada. O detalhamento das unidades climáticas 

feito por Novais (2019), fornece subsídios para novos estudos regionais, sobretudo na 

Climatologia de Detalhe, apresentando dados de forma mais didática para o ensino, auxiliando 

também nas atividade antrópicas, visando um melhor planejamento das condições ambientais 

de cada localidade. 

Esse artigo tem como objetivo a proposição de uma nova abordagem de 

mapeamento de unidades climáticas para o município de Formosa, no Estado de Goiás, 

considerando a temperatura média do mês mais frio (TMMMF), a variação na precipitação 

pluviométrica, a quantidade de meses secos e as passagens de frentes frias. Esse novo 

sistema de classificação climática poderá ser usado em análises ambientais, didáticas e 

agrícolas. Como meta, trazer um modelo de classificação climática mais próximo da realidade 

e das características da área de estudo. 

 

2. Metodologia 

O Sistema de Classificação Climática adotado para esse trabalho segue a 

metodologia de Novais (2019), que em sua tese utilizou-o para o Bioma Cerrado. Essa 

classificação é o resultado de ideias e conceitos aplicados nos sistemas de Strahler, Koeppen 

e Nimer, e mescla modelos empíricos e genéticos, gerando um padrão que aborda tanto os 

valores observados do tempo e do clima, quanto a influência dos sistemas meteorológicos.  

Pimenta (2019) aplicou essa classificação em seu Trabalho de Conclusão de Curso, cujo o 

tema foi a Caracterização Climática de Formosa (GO). 

De acordo com Novais (2017-a), as Zonas Climáticas são determinadas pela altura 

do Sol (distância solar em relação ao zênite), formando regiões de incidência solar delimitadas 

por linhas imaginárias. Essas linhas coincidem com os paralelos de latitude. Foram criadas 
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quatro linhas de latitude no Planeta: Os Subequadores setentrional e meridional (11°43’30” 

Norte e Sul) e os Subtrópicos setentrional e meridional (46°54’ Norte e Sul). As Zonas 

Climáticas do Planeta são mostradas na Figura 1. 

 

Figura 1 - Zonas Climáticas da Terra 

 

Fonte: Novais (2019). 

 

A partir das Zonas Climáticas foram criados os Climas Zonais, a primeira hierarquia 

da classificação climática.  

Os Climas Zonais são diferentes das Zonas Climáticas, pois sua delimitação é 

baseada na temperatura média do mês mais frio (TMMMF). A distribuição de energia 

ocasionada pela radiação solar na troposfera se diferencia latitudinalmente, tornando a 

temperatura o principal elemento climático nessa escala. Esse parâmetro também demonstra 

o máximo deslocamento de massas polares atingindo as regiões de baixas latitudes. No caso 

das regiões de clima moderado, frio e polar, essa condição de temperatura influencia na 

quantidade de dias frios, ou até mesmo, de dias com cobertura de neve e congelamento total 

do solo.  

Novais (2017-a), afirma que no Clima Zonal Tórrido, mais próximo da linha do 

Equador, as TMMMFs mostram a grande sensibilidade ao frio de populações que vivem nessa 
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região do planeta, uma média dos valores encontrados por Koeppen (1948). Entre o Clima 

Zonal Quente e o Clima Zonal Moderado foi estabelecida a isoterma de 15°C para delimitar 

os dois climas; essa temperatura correlaciona com pelo menos um dia de geada no mês mais 

frio como demonstrado no artigo de Novais (2017-b), e também afasta a possibilidade de 

desenvolvimento e proliferação da maioria dos vetores de enfermidades tropicais. Os Climas 

Zonais Frios e Polares são as outras unidades climáticas dessa hierarquia.  

Os limites específicos de cada Clima Zonal não são absolutos, mas servem para 

estabelecer uma terminologia conveniente que seja útil. Os Climas Zonais não são fixos 

dentro de coordenadas geográficas e podem invadir outras Zonas Climáticas. 

A segunda hierarquia da classificação climática pertence ao Domínio Climático. Esse 

nível hierárquico abrange uma dimensão de escala regional, que segundo Sant’Anna Neto 

(2013), é mais complexa do que a escala global (Climas Zonais), resultando de uma 

combinação de dinâmicas e processos atmosféricos, tanto da ação da circulação geral, 

quanto da circulação secundária.   

Os Domínios podem pertencer a mais de um Clima Zonal. A TMMMF é de suma 

importância na sua caracterização, mas também são controlados por sistemas meteorológicos 

como zonas de convergência de ventos e umidade, atuação de anticiclones, frentes frias e a 

possibilidade de formação de geada.   

Os Domínios são divididos em Subdomínios Climáticos, com critério de duração dos 

meses secos, podendo variar de: úmido (zero a três meses secos); semiúmido (quatro a cinco 

meses secos); semiseco (seis a sete meses secos); e seco (oito a onze meses secos). O 

Domínio Árido possui 12 meses secos e não tem Subdomínios, sendo diferenciado a partir da 

localização dentro de um Clima Zonal, podendo ser Tórrido, Quente, Moderado, Frio ou Polar.  

A metodologia para determinação de mês seco consiste na diferença entre a 

precipitação pluviométrica e a evapotranspiração potencial (ETP). Se a precipitação for menor 

que a ETP, o mês é seco. Para o cálculo da ETP foi utilizada a planilha de balanço hídrico 

climatológico elaborada por Sentelhas et al (1998), a partir do método proposto por 

Thorntwaite & Mather (1955), tendo a latitude e a temperatura média como parâmetros 

meteorológicos.  

O próximo nível hierárquico da classificação é o Tipo Climático, mostrando a 

localização dos Domínios e Subdomínios no território brasileiro. Podem ser delimitados pelo 
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relevo, pela vegetação ou pela quantidade de meses secos, sendo controlados também por 

sistemas meteorológicos que ali atuam e modificam o tempo drasticamente.  

O Quadro 1 demonstra a proposta de Novais (2019) para as unidades climáticas do 

território brasileiro, subdividida da segunda a quarta hierarquia (Domínios Climáticos, 

Subdomínios Climáticos e Tipos Climáticos). 

 
Quadro 1 - Unidades climáticas brasileiras 

Domínio Climático Subdomínio Climático Tipo Climático 

Equatorial 

Úmido 
Semiúmido 
Semiseco 
Seco 

Amazônico 
Litorâneo 
Nordestino 

Equatorial Ameno 
Úmido 
Semiúmido 

Amazônico 

Tropical 

Úmido 
Semiúmido 
Semiseco 
Seco 

Central 
Litorâneo 
Meridional 
Nordestino 
Ocidental 
Setentrional 

Tropical Ameno 

Úmido 
Semiúmido 
Semiseco 
Seco 

Central 
Litorâneo 
Meridional 
Nordestino 

Subtropical 
Úmido 
Semiúmido 
Semiseco 

Litorâneo 
Meridional 
Setentrional 

Subtropical Frio Úmido 
Meridional 
Setentrional 

Árido - Nordestino 

Fonte: Novais (2019). 

 
Os Subtipos Climáticos também são delimitados por sua localização, mas com um 

melhor detalhamento, recebendo, muitas vezes, nomenclaturas de cunho geomorfológico 

(morfoesculturas e formas de relevo). No artigo de Novais et al (2018) os mesmos delimitaram 

os subtipos climáticos com a ajuda do mapa geomorfológico do Triângulo Mineiro, elaborado 

por Baccaro et al (2001). Da mesma forma, essas unidades climáticas podem coincidir com 

nomes de estados e mesorregiões geográficas, como no caso do Brasil. 
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Dentro do município de Formosa (GO) foram utilizadas as unidades geomorfológicas 

do Banco de Dados de Informações Ambientais (BDIA/IBGE) para determinar os sutipos 

climáticos. 

O sistema classificatório de Novais também possui uma outra categoria hierárquica 

do clima, os Mesoclimas e/ou Topoclimas (Meso/Topoclimas). Esses são delimitados por 

elementos geomorfológicos de pequenos táxons (como geossistemas, geótopos e geofácies), 

formas de relevo de grande destaque na paisagem e também por aglomerações urbanas. Por 

existirem inúmeros locais possíveis para a delimitação dos meso/topoclimas na paisagem 

continental brasileira, esse nível climático tem a possibilidade de ser estudado por muitos anos 

ainda, tanto regionalmente, quanto localmente.  

Nesse trabalho optou-se por subdividir as unidades climáticas até o nível de Subtipos 

Climáticos. Fica a sugestão de estudos específicos e elaboração de trabalhos para cada 

meso/topoclima, e depois apresentá-los separadamente.  

Para determinar as subdivisões climáticas de Formosa foram utilizados dados 

históricos com 30 anos de medições em cinco estações pluviométricas, dentro do município 

de Formosa-GO e também em seu entorno, para interpolação dos valores (Mapa 1). Os dados 

foram obtidos através de quatro postos pluviométricos da Agencia Nacional de Águas (ANA) 

e de uma estação climatológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os pontos de 

monitoramento na região ou próxima, que não proporcionaram dados suficientes foram 

descartados, deixando apenas os dados válidos para elaboração da média anual do período 

analisado 1981 a 2015.
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Mapa 1 - Estações pluviométricas utilizadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INMET/ANA. 

 

O algoritmo de temperatura do ar CHELSA (Climatologies at high resolution for the 

earth’s land surface áreas) foi utilizado para cobrir as áreas com falta de estações 

meteorológicas. Esse algoritmo é um conjunto de dados climáticos de alta resolução (30 

segundos de arco ~1 km) para as áreas de superfície terrestre. Foi elaborado por Karger et al 

(2017) e atualmente é hospedado pelo Instituto Federal Suíço de Pesquisa de Floresta, Neve 

e Paisagem WSL. Desenvolvido em cooperação com os Departamentos de Geografia das 

Universidades alemãs de Hamburgo, Zurique e de Göttingen. O conjunto de dados usado pelo 

CHELSA foi extraído da Reanálise ERA-Interim, que combina resultados de modelagem e 

recuperação de informações coletadas sobre a superfície e oceanos através de navios, 

aviões, radiossondas e satélites. Inclui a temperatura média mensal e padrões de precipitação 

para o período de tempo de 1979-2013. A temperatura média diária deriva de dados sinóticos 

de seis em seis horas, melhorando substancialmente o desempenho da previsão, 

especialmente no Hemisfério Sul (Rocha et al, 2016). A metodologia de estimativa da 

temperatura do ar do algoritmo tem uma correlação direta com as imagens SRTM, derivando 
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em mapas mais próximos da realidade, onde as isotermas acompanham as curvas de nível 

do terreno. Portanto, para Novais (2019), o padrão de distribuição de temperatura na 

atmosfera livre pode ser considerado diretamente ao tipo de elevação altimétrica na localidade 

especifica estudada. 

Os valores de temperatura e precipitação foram inseridos numa planilha de balanço 

hídrico (BH) elaborada por Sentelhas et al (1998) e baseada no método proposto por 

Thorntwaite&Mather (1955), tendo a latitude e a temperatura média como parâmetros 

meteorológicos. A planilha faz o cálculo da quantidade de meses secos a partir da diferença 

entre a Precipitação Pluviométrica e a Evapotranspiração Potencial (ETP). Se a precipitação 

for menor que a ETP, o mês é considerado seco exemplo. Também temos os valores de 

excedente e déficit hídrico, para ajudar na diferenciação da unidade climática. 

 

3. Resultados e discussão 

O cruzamento dos dados de temperatura média do mês mais frio (TMMMF), 

precipitação pluviométrica média mensal, evapotranspiração (ETP) média mensal, quantidade 

de meses secos e atuação dos sistemas atmosféricos principais, gerou o mapa das unidades 

climáticas do município de Formosa, conforme o Mapa 2. Os valores dos elementos e 

parâmetros climáticos utilizados nesse trabalho, como a TMMMF, pluviosidade média, ETP e 

a delimitação dos meses secos podem ser verificados no trabalho de Pimenta (2019).  

O município de Formosa (GO) está inserido totalmente dentro da Zona Climática 

Quente do Planeta, pois sua localização fica ao sul do Subequador Meridional e ao norte do 

Trópico de Capricórnio. A primeira hierarquia da classificação climática de Novais pertence 

aos Climas Zonais, que no município divide-se em Tórrido e Quente. O primeiro abrange a 

porção norte do município, seguindo os vales dos Rios Paranã e Paraim, que possuem 

altitudes mais baixas, fazendo a TMMMF ficar acima dos 22,5°C. No restante do município o 

Clima Zonal é o Quente, com TMMMF entre 18° e 22,5°C.
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Mapa 2 - Unidades Climáticas do município de Formosa (GO). 

 

Fonte: Pimenta (2019). Modificado por: Novais (2020). 
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O Domínio Climático presente no município é o Tropical, caracterizado por 

temperaturas mais elevadas e temperatura média do mês mais frio (TMMMF) acontecendo 

em junho e ultrapassando os 18°C. Nesse domínio não há presença da Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), típica do Domínio Equatorial, mas sim de outros sistemas meteorológicos 

atuantes, como a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que contribui na quantidade 

de precipitação anual durante o período úmido (de outubro a março), e também da Alta 

Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), responsável pelo período de estiagem do meio do ano 

(maio a setembro). 

Os Subdomínios Climáticos que aparecem no município de Formosa são os típicos 

da área do Cerrado Brasileiro, ou seja, o Semiúmido (de 4 a 5 meses secos) e o Semiseco 

(de 6 a 7 meses secos), mostrando a grande sazonalidade existente na região central do 

Brasil. 

Os Tipos Climáticos existentes na área de estudo é o Central e o Nordestino, 

demonstrando a localização das unidades climáticas dentro do território brasileiro. Esses são 

divididos em Subtipos de acordo com o mapa de relevo do BDIA/IBGE (2019), em Planalto 

Central, Vão do Paranã e Chapadas do Rio São Francisco. 

A Classificação Climática de Novais fornece subsídios para gerar novas unidades, 

como fez Pimenta (2019) criando o Topoclima do Salto do Itiquira, onde o mesmo demonstrou 

em sua análise a interseção de Subdomínios que acontece na unidade climática. Na parte 

alta da cachoeira o clima é o Tropical Semiúmido, e embaixo o Tropical Semiseco. O autor 

destaca que ainda podem ser feitos estudos de pluviosidade e de balanço hídrico, com a 

instalação de pluviômetros, para determinar exatamente o Subdomínio na parte baixa, 

principalmente dentro do vale encaixado do ribeirão, devido a grande umidade vinda da queda 

d’água de quase 170 metros de altura. 

A seguir serão apresentadas as Unidades Climáticas do Município de Formosa 

(visualizadas no Mapa 2), com nomenclatura indo até a quinta hierarquia, ou seja, até Subtipo 

Climático. 

 

• Tropical Semiúmido Central, do Planalto Central. 

Unidade climática que domina o Planalto Central brasileiro, no estado de Goiás e no 

Distrito Federal. No município engloba as Serras da Carreira Comprida, Boa Vista e Geral do 
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Paranã, além do planalto do Bezerra. As altitudes superiores a 1000 metros diminuem a 

temperatura média dos meses, portanto os valores da ETP também caem, aumentando o 

excedente no balanço hídrico. A altimetria varia de 800 a 1250 metros na área de estudo.  De 

Clima Zonal Quente e Domínio Climático Tropical, tem influência da ZCAS e ZCOU nos meses 

mais úmidos (de outubro a março) e da ASAS nos meses mais secos. Seu Subdomínio é o 

Semiúmido, com cinco meses secos (maio a setembro- sobre influência dos ASAS). O Tipo 

Climático é o Central, com média de 12 passagens de frentes frias por ano, e possibilidade 

rara de formação de geadas (uma a seis a cada 30 anos) em alguns pontos no limite com o 

tipo meridional (Novais, 2019).  A TMMMF (junho) varia de 18° a 20°C. A precipitação 

pluviométrica anual fica entre 1350 e 1700 mm, sendo os meses de novembro, dezembro e 

janeiro os mais chuvosos. Excedente hídrico anual entre 550 e 600 mm, e déficit hídrico anual 

entre 250 e 295 mm. 

 

• Tropical semiúmido Nordestino, das Chapadas do rio São Francisco 

Unidade climática que abrange a Serra do Bonito, na divisa com Minas Gerais, 

localizado no extremo leste do município, local esse que é uma continuação da Serra Geral 

de Goiás. Trata-se de um conjunto com altimetria superior a 1000 m, com cotas que chegam 

a 1 100 m na Serra Geral de Goiás. Está incluso também no Clima Zonal Quente, referente 

ao Domínio Tropical, com influência de ZCOUs e ZCAS no período chuvoso (outubro-março). 

Seu Subdomínio é o Semiúmido, com cinco meses secos (maio a setembro - sobre influência 

dos ASAS). O Tipo Climático é o Central, com incursões de frentes frias periódicas, e média 

de 12 passagens de frentes frias por ano, com possibilidade rara de formação de geadas. A 

TMMMF (junho) varia de 18° a 21°C. A precipitação pluviométrica anual fica entre 1500 e 1575 

mm, sendo os meses de novembro, dezembro e janeiro os mais chuvosos. Excedente hídrico 

anual entre 575 e 600 mm, e déficit hídrico anual entre 280 a 295 mm. 

 

• Tropical semiseco Central, do Planalto Central 

Essa unidade climática faz a transição dos vales do Paranã e Paraim para as áreas 

mais elevadas dos patamares das bacias dos rios São Francisco/Tocantins e do planalto 

Central. Abrange todo o centro sul do município, passando pela zona urbana de Formosa indo 

até a divisa com o Distrito Federal e Minas Gerais.  Possui altimetria entre 600m e 1000m. 
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Pertence ao Clima Zonal Quente, e ao Domínio Tropical, com influência de ZCOUs e ZCAS 

no período chuvoso (novembro-março). Seu Subdomínio é o Semiseco, com seis meses 

secos (abril a setembro- sobre influência dos ASAS). O Tipo Climático é o Central, com 

incursões de frentes frias periódicas, com média de 12 passagens de frentes frias por ano, e 

possibilidade rara de formação de geadas.  A TMMMF acontece em junho, e varia de 19,5° a 

22,5°C, com precipitação pluviométrica anual de 1350 a 1600 mm. Excedente hídrico anual 

entre 550 e 600 mm, e déficit hídrico anual entre 265 a 290 mm. 

 

• Tropical Semiseco Central, do Vão do Paranã 

Unidade climática que abrange o fundo dos vales dos rios Paranã e Paraim, junto 

com sua depressão relativa nomeada de Vão do Paranã. As altitudes são as mais baixas do 

município (de 450m a 600m). Referente ao Clima Zonal Tórrido e ao Domínio Tropical, tem 

influência da ZCAS e ZCOU nos meses mais úmidos (de outubro a março) e dá ASAS nos 

meses mais secos. Seu Subdomínio é o Semiseco, com sete meses secos (abril a outubro- 

sobre influência do ASAS). O Tipo Climático é o Central, com média de 12 passagens de 

frentes frias por ano, e sem possibilidade de formação de geadas.  A TMMMF (junho) varia 

de 22,5° a 25,5°C. A precipitação pluviométrica anual fica entre 1350 e 1675mm, sendo os 

meses de novembro, dezembro e janeiro os mais chuvosos. Excedente hídrico anual entre 

550 e 575 mm, e déficit hídrico anual entre 265 e 295 mm. 

 

4. Considerações finais 

Nesse trabalho optou-se por subdividir as unidades até o nível de Subtipo Climático, 

ampliando assim as tradicionais propostas de classificações climáticas de autores anteriores 

como Koppen, Strahler e Nimer. 

O Clima Zonal Tórrido abrange as áreas mais baixas do município. Já o Clima Zonal 

Quente, que possui TMMMF entre 15°C e 22,5°C, aparece nas áreas mais elevadas acima 

de 700m de altitude. 

A atuação do Domínio Climático Tropical é adaptado tanto ao Clima Zonal Tórrido 

quanto ao Clima Zonal Quente. O Tropical é dividido em dois subdomínios (Semiúmido e 

Semiseco). O primeiro possui cinco meses secos (maio a setembro) e aparece nas áreas mais 
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elevadas do município (altitude acima de 1000 metros). O segundo subdomínio possui de seis 

a sete meses secos e aparece no restante do município. 

O município está inserido nos Tipos Climáticos Central e Nordestino. Os Subtipos 

Climáticos foram gerados a partir das unidades de relevo, sendo eles: Tropical Semiúmido 

Central, do Planalto Central; Tropical Semiúmido Nordestino, das Chapadas do Rio São 

Francisco; Tropical Semiseco Central, do Planalto Central; e Tropical Semiseco Central, do 

Vão do Paranã. Sendo assim, a classificação climática adotada especifica mais o potencial 

do meio físico para a região em estudo, fornecendo importante contribuição para o 

planejamento e desenvolvimento de atividades ambientais para o município de Formosa-GO. 

Por sua vez, caso a classificação desse trabalho adotasse as menores hierarquias 

do sistema classificatório (Meso/topoclimas), como do Salto do Itiquira (único exemplo 

estudado no município), a sua quantidade ultrapassaria centenas de possibilidades, não 

podendo ser descritos em um único trabalho somente. Dessa forma, a partir da metodologia 

proposta, sugerimos o desenvolvimento de estudos específicos em nível de compartimentos 

e subcompartimentos geomorfológicos, bacias hidrográficas intraregionais, sub-bacias e 

microbacias, por exemplo, para a elaboração de trabalhos para cada meso/topoclima, 

apresentando-os ainda mais separadamente.  

Essa nova classificação climática desenvolvida para o município é aperfeiçoada, 

devido à grande quantidade de fonte de dados históricos utilizados, os recursos técnicos para 

sua proposição em um Software (ambiente SIG) podendo ser usados em análises ambientais, 

didáticas e agrícolas, em nível detalhado de escala espacial. 
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SUGESTÕES DE MESO/TOPOCLIMAS PARA O MUNICÍPIO DE FORMOSA (GO): 
APLICAÇÃO DA MENOR HIERARQUIA DA CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DE 

NOVAIS 
 

JEFFERSON DA SILVA PIMENTA1 

GIULIANO TOSTES NOVAIS2 

 
RESUMO 
Essa nova classificação climática desenvolvida para o município é aperfeiçoada, devido à 
grande quantidade de fonte de dados históricos utilizados, os recursos técnicos para sua 
proposição em um Software (ambiente SIG) que podem ser usados em análises ambientais 
pontuais como a instalação de pontos pluviométricos em diversas áreas, para uma melhor 
compreensão das características diversas do tipo climático que podem passar do semiseco 
ao seco do semiúmido ao úmido dependendo da fisionomia do local e sua especialidade. Por 
existirem inúmeros locais possíveis para a delimitação dos Meso/Topoclimas no município de 
Formosa iremos apresentar quatro localidades como sugestões de topoclima e mesoclima 
que são eles; Salto do Itiquira, Cidade de Formosa, Serra da Carreira Comprida e Serra do 
Bonito. 
 
Palavras-chave: Classificação climática; Unidades climáticas; Meso/Topoclimas. 
 
ABSTRACT 
This new climate classification developed for the municipality is improved, due to the large 

amount of historical data source used, the technical resources for its proposition in a Software 

(GIS environment) that can be used in specific environmental analyzes such as the installation 

of pluviometric points in several areas, for a better understanding of the diverse characteristics 

of the climatic type that can go from semi-dry to dry from semi-humid to humid depending on 

the physiognomy of the place and its specialty. Because there are countless possible locations 

for the delimitation of Meso / Topoclimates in the municipality of Formosa, we will present four 

locations as suggestions for topoclimate and mesoclimate, which are they; Salto do Itiquira, 

City of Formosa, Serra da Carreira Comprida and Serra do Bonito. 

 

Keywords: Climate classification; Climate units; Meso/Topoclima. 

 

1. Introdução 

A importância nos sistemas de classificações climáticas se deve ao fato de que é 

possível analisar e definir os climas de diferentes regiões levando em consideração elementos 

climáticos diferentes ao mesmo tempo, otimizando a troca de informações e análises 

posterior. 

 
1 Graduado em Geografia, Universidade Estadual de Goiás, jeffersonpmnt975@gmail.com 
2 Doutor em Geografia, Universidade Estadual de Goiás, giuliano.novais@ueg.br 
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Uns dos desafios da Climatologia nos dias atuais, é ter uma grande quantidade de 

dados meteorológicos históricos, que são convertidos em medidas estatísticas, nos ajudem a 

compreender as características climáticas dos distintos lugares da superfície terrestre.  Para 

Vianello (1986) as condições gerais do tempo meteorológico atuantes em uma região estão 

relacionadas aos mecanismos da escala global da atmosfera. Assim com o desenvolvimento 

tecnológico das últimas décadas influencia e provoca mudanças em diversos áreas e setores 

da sociedade. Principalmente ao que se refere à acesso Tecnológico da Informação e 

Comunicação proporcionando uma série de mudanças que construí o mundo e o 

conhecimento, o que facilitou sobremaneira a difusão de dados meteorológicos e 

climatológicos.  

O desenvolvimento de tecnologias como o de satélites na década de 1970, 

proporcionou um novo parâmetro para a observação de distintas aérea, surgindo assim 

novas possibilidades para o sensoriamento remoto com imagens de satélite, o que 

dinamizou a representação do espaço (CASTRO, 2012). A meteorologia também se 

aproveitou da invenção dos satélites para monitorar o tempo em cada porção do planeta 

Terra. 

Este trabalho tem como objetivo principal caracterizar os quatro diferentes 

meso/topoclimas que estão presentes nos subtipos e subdomínios climáticos do município de 

Formosa (GO); e como objetivos específicos: relacionar as unidades climáticas e as unidades 

de relevo nos Topoclimas e Mesoclimas na região da área de estudo. 

 

2. Metodologia 

A área objeto de estudo é o município de Formosa (GO), situada na Mesorregião 

Leste e na Microrregião do Entorno de Brasília, possui uma área de 5.827,7 km². A sede 

municipal está a uma altitude de 917 metros tendo sua posição geográfica determinada pelo 

paralelo de 15º 32’ 14’’ de latitude sul em sua interseção com o meridiano de 47º 20’ 04’’ de 

longitude oeste conforme estimativa do IBGE (2019), Formosa é o nono município mais 

populoso do estado de Goiás, e o quarto principal do Entorno de Brasília, com uma população 

de 114.036 habitantes. 

Para determinar as menores unidades climáticas do município, será utilizado a tese 

de doutorado de Novais (2019) que classificou o clima do Bioma Cerrado, e o trabalho de 
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conclusão de curso de Pimenta (2019), que seguindo a metodologia de Novais, elaborou as 

unidades climáticas do município até o nível de subtipos. 

As unidades climáticas de Novais (2019) seguem uma hierarquia como descrito a 

seguir: 

1. Clima Zonal - regulado pela Temperatura Média do Mês mais Frio 

(TMMMF), exemplos: Tórrido (TMMMF acima de 22,5°C), Quente (TMMMF 

entre 15° e 22,5°C), Moderado (TMMMF entre 0° e 15°C). 

2. Domínio Climático –  controlado pela TMMMF e por Sistemas Atmosféricos 

que atuam no continente, exemplos: Equatorial (TMMMF acima de 22,5°C, 

influência da ZCIT em pelo menos um mês no ano); Equatorial Ameno 

(TMMMF entre 18° e 22,5°C, influência da ZCIT em pelo menos um mês no 

ano); Tropical (TMMMF acima de 18°C, não tem influência da ZCIT em 

nenhum mês do ano, influência das ZCAS/ZCOUs e ASAS, resfriamento 

adiabático provocado pela altitude), Tropical Ameno (TMMMF entre 15° e 

18°C, não tem influência da ZCIT em nenhum mês do ano, influência das 

ZCAS/ZCOUs e ASAS); Subtropical (TMMMF entre 10° e 15°C, influência 

do Anticiclone Polar, ASAS e resfriamento adiabático provocado pela 

altitude); Árido (quantidade de meses secos igual a doze). 

3. Subdomínio Climático – determinado pela quantidade de meses secos 

(precipitação menor que evapotranspiração potencial), podem ser: Úmido 

(zero a três meses secos); Semiúmido (quatro a cinco meses secos); 

Semiseco (seis a sete meses secos); e Seco (oito a onze meses secos). 

4. Tipo Climático – delimitado pela sua localização dentro dos domínios ou 

subdomínios, podendo ser influenciados por sistemas meteorológicos que 

ali atuam, modificando o tempo drasticamente. Podem coincidir também 

com grandes áreas de vegetação. São exemplos no território brasileiro: 

Setentrional, Meridional, Central, Amazônico, Nordestino, Litorâneo ou 

Ocidental. 

5. Subtipo Climático – também são delimitados por sua localização, mas em 

escala menor, recebendo muitas vezes nomenclaturas de cunho 
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geomorfológico (morfoesculturas e formas de relevo); coincidindo também 

com a localização de pequenos estados e mesorregiões geográficas oficias. 

6. Meso/topoclimas – última categoria hierárquica determinada por elementos 

geomorfológicos de pequenos táxons (como geossistemas, geótopos e 

geofácies), acidentes geográficos de grande destaque na paisagem ou 

também por aglomerações urbanas. 

 

O CHELSA - Climatologies at high resolution for the earth’s land surface areas 

(Climatologia em alta resolução para as áreas terrestres da Terra), foi utilizado para 

determinar a temperatura do ar por todo o município. Esse algoritmo foi elaborado por Karger 

et al (2017), é um conjunto de dados climáticos de alta resolução (30 segundos de arco ~1 

km) para as áreas de superfície terrestre, atualmente hospedadas pelo Instituto Federal 

Suíço de Pesquisa de Floresta, Neve e Paisagem WSL. Desenvolvido em cooperação com 

o Departamento de Geografia da Universidade de Hamburgo, a Universidade de Zurique e 

a Universidade de Göttingen (Novais, 2019).   O conjunto de dados usado pelo CHELSA foi 

extraído da Reanálise ERA-Interim, que combina resultados de modelagem e recuperação 

de informações coletadas sobre a superfície e oceanos através de navios, aviões, 

radiossondas e satélites. 

Para um melhor detalhamento das condições climáticas de cada meso/topoclima, o 

autor aconselha a instalação de pluviômetros no limite dos principais subdomínios e subtipos 

climáticos do município, para a determinação da quantidade de chuva local, que pode ser 

alterada por condições geográficas específicas como: escarpas íngremes de serras e morros; 

vapor d’água criado a partir de quedas d’água, cachoeiras e saltos; represas e lagos com 

grande evapotranspiração; e diferenças de cobertura vegetal. 

Os valores de temperatura e precipitação foram ser inseridos numa planilha de 

balanço hídrico (BH) elaborada por Sentelhas et al (1998), para cálculo da ETP e da 

quantidade de meses secos. 
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3. Resultados e discussão 

Pimenta (2019) afirma que o Clima Zonal Tórrido abrange as áreas mais baixas do 

município, seguindo os vales do Paranã e Paraim. O Clima Zonal Quente possui TMMMF 

entre 15°C e 22,5°C e no município aparece nas áreas mais elevadas acima de 700m de 

altitude onde ocorre queda de temperatura somente na estação de inverno (Mapa 1). 18° 

 

Mapa 1 - Variação de Temperatura do mês mais frio no município de Formosa Goiás 

Fonte: CHELSA/IBGE. 

 

Adaptado tanto ao Clima Zonal Tórrido quanto ao Clima Zonal Quente, a atuação 

do Domínio Climático Tropical abrange todo o centro do Brasil, desde o sul do Maranhão, 

até o interior paulista. O Domínio Climático Tropical no município é dividido em dois 

subdomínios, o Semiúmido e o Semiseco (Mapa 2). O primeiro possui cinco meses secos 

(maio a setembro) e aparece nas áreas mais elevadas do município (altitude acima de 1000 

metros). O segundo subdomínio possui de seis a sete meses secos e aparece no restante 

do município (PIMENTA, 2019).  
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Mapa 2 - Quantidade de meses secos no município de Formosa Goiás 

Fonte: CHELSA/INMET/IBGE. 

 

O município está inserido nos Tipos Climáticos Central e Nordestino. Em sequência 

na proposta de unidades climáticas é gerado os Subtipos Climáticos a partir das unidades de 

relevo, seguindo o modelo do mapa de relevo do BDIA (2019). Sendo eles: Tropical 

Semiúmido Central, do Planalto Central; Tropical Semiúmido Nordestino, das Chapadas do 

rio São Francisco; Tropical Semiseco Central, do Planalto Central; e Tropical Semiseco 

Central, do Vão do Paranã. 

A seguir será mostrado o mapa das unidades climáticas do município de Formosa, 

mostrando os Domínios, Subdomínios, Tipos, Subtipos e os Meso/topoclimas sugeridos para 

esse trabalho (Figura 3).
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Figura 3 - Unidades climáticas do Município de Formosa Goiás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pimenta, J. S. 
 

Segundo Novais 2019 o Mesoclima apresenta significativas variações em seu interior 

devido a ação de determinadas feições geográficas ou antrópicas que interferem no fluxo 
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energético ou no transporte de massa da circulação regional, diferenciando subsistemas de 

circulação secundária.   

O Topoclima corresponde a uma derivação do Mesoclima devido à rugosidade do 

terreno, que tem como consequência a energização diferenciada do terreno, durante o 

período diurno para as diversas faces de exposição à radiação solar. As diferenças de 

exposição introduzem grandes contrastes entre as vertentes numa mesma latitude e altitude 

(NOVAIS, 2019). 

Por existirem inúmeros locais possíveis para a delimitação dos Meso/Topoclimas no 

município de Formosa iremos apresentar quatro localidades como sugestões de topoclima e 

mesoclima que são eles; Salto do Itiquira, Cidade de Formosa, Serra da Carreira Comprida e 

Chapada do rio São Francisco. 

 

Topoclima do Salto do Itiquira  

Localizado dentro de um Parque Municipal, a 35 km da cidade (acesso pela GO-116), 

o Salto do Itiquira é considerada a cachoeira alta com mais fácil acesso da América Latina, 

com 168 metros de altura. O ribeirão, de mesmo nome, passa por todo o Parque Municipal 

em que está inserido, e sua área de preservação é de aproximadamente.  

O Salto do Itiquira está situado na Serra Geral do Paranã que segundo Casseti (2001) 

é caracterizada por ser uma escarpa de falha inversa formada por quartzitos do grupo 

Paranoá e arcoseas da formação Três Marias que atingem até 1200 metros de altitude. 

Pertence ao Domínio Climático Tropical, ou seja, sem a presença da ZCIT, sendo as 

ZCOUS/ZCAS, ASAS e APS os Sistemas Meteorológicos mais atuantes.  

O topoclima fica em uma área de transição entre os subdomínios Semiúmido (alto da 

serra) e semiseco (parte baixa).  A Serra Geral do Paranã está entre as regiões mais elevadas 

do município com altimetria acima de 1000m, o que provoca na localidade do Salto um 

resfriamento adiabático. Esse resfriamento diminui a ETP (evapotranspiração potencial) que 

provoca na região do salto uma quantidade de meses secos menor, entrando da categoria 

semiúmida. O tipo climático é o Central marcado pela sazonalidade típica do Cerrado 

proporcionada pelo domínio Tropical e seus principais Subdomínios no centro do país. 
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A TMMMF acontece em junho, e varia de 18° a 19,5°C, com precipitação 

pluviométrica anual de 1575 mm. Excedente hídrico anual entre 575 a 600 mm, e déficit 

hídrico anual entre 265 a 280 mm.   

A área de preservação do Salto do Itiquira, que engloba grande parte do parque 

municipal, recebe e influência do spray. Portanto, para uma pesquisa mais detalhada do 

topoclima, sugere-se fazer uma medição com um pluviômetro próximo ao salto, para coleta 

do vapor d’água formado pelo spray. 

 

MesoClima da cidade de Formosa  

A área urbana do município de Formosa Goiás, situa-se a 80 quilômetros de Brasília, 

nas proximidades da Serra do Paranã pertencente a unidade de relevo do Planalto Central. 

Pertence ao clima zonal quente e ao Domínio Climático Tropical, ou seja, sem a 

presença dos sistemas atmosféricos como ZCIT, e sistemas atuantes como ZCOUs/ZCAS no 

período chuvoso, e ASAS e APS no período seco. Está em uma altitude de 950 metros. 

Seu subdomínio é o semiseco, com seis meses secos (abril a setembro, sobre 

influência dos ASAS). O tipo climático é o central, com incursões de frentes frias periódicas, 

com média de 12 passagens de frentes frias por ano, sem a possibilidade de formação de 

geadas. 

A TMMMF acontece em junho e registra em média 20°C, com precipitação 

pluviométrica média de 1380 mm. Excedente hídrico anual de 480 mm, e déficit hídrico anual 

de 290 mm (INMET). 

 

Topoclima Serra da Carreira Comprida  

Localiza-se no centro do município próximo aos distritos de Santa Rosa e JK, possui 

altimetria entre 800 e 1150, pertencente a unidade de relevo do Planalto Central.  

O Clima pertence ao Domínio Climático Tropical, sem a presença da ZCIT, pertence 

ao clima zonal quente, ao domínio Tropical, com influência de ZCOUs e ZCAS Seu 

subdomínio é o semiseco, com seis meses secos (abril a setembro, sobre influência dos 

ASAS).  
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A TMMMF acontece em junho, e varia de 19,5° a 21°C, com precipitação 

pluviométrica anual de 1350 a 1600 mm. Excedente hídrico anual entre 550 e 600 mm, e 

déficit hídrico anual entre 265 a 290 mm. 

 

Topoclima da Serra do Bonito (GO/MG) 

Localizado no extremo leste do município, local esse que é uma continuação da Serra 

Geral de Goiás pertencente a unidade de relevo das chapadas do Rio São Francisco o local 

trata-se de um conjunto com altimetria superior a 1000 m. 

Está incluso no clima zonal quente, referente ao domínio Tropical, com influência de 

ZCOUs e ZCAS no período chuvoso (outubro-março). Seu subdomínio é o semiúmido, com 

cinco meses secos (maio a setembro - sobre influência dos ASAS). O tipo climático é o 

Nordestino, esse tipo Climático, Nordestino estende-se desde o Maranhão até o centro-norte 

do estado de Minas Gerais, tendo como característica principal a transição entre o Cerrado e 

a Caatinga, delimitando com o Tipo Central nas cabeceiras dos principais afluentes do rio São 

Francisco nos estados da Bahia, Minas Gerais e Goiás com incursões de frentes frias 

periódicas, com média de 12 passagens de frentes frias por ano, e possibilidade rara de 

formação de geadas.   

A TMMMF (junho) varia de 21° a 22,5°C. A precipitação pluviométrica anual fica entre 

1500 e 1575 mm, sendo os meses de novembro, dezembro e janeiro os mais chuvosos. 

Excedente hídrico anual entre 575 e 600 mm, e déficit hídrico anual entre 280 a 295 mm.   

 

4. Considerações finais 

Na região de estudo o retorno das chuvas acontece na estação da Primavera 

(Setembro-outubro) ocasionada pelo inicios de episódios de ZCAS, e frentes frias provocando 

chuvas torrenciais que região essa castigado pelo o inverno seco, Nesse trabalho optou-se 

por subdividir as unidades até o nível topoclimático, assim ampliando as tradicionais propostas 

de classificações climáticas de autores anteriores como Koppen, Strahler e Nimer. 

Em geral, a precipitação média anual fica entre 1350 e 1675 mm. Ao contrário da 

temperatura, a precipitação média estacional apresenta uma grande estacionalidade. Na 

porção centro-leste a estação chuvosa concentra-se nos meses de primavera e verão, e na 

porção extremo norte concentra-se na primavera. Conforme a metodologia de interpolação de 



 
 

 www.xivsbcg.com                                                              ISSN: 2764 - 1805 

1253 

 

dados utilizada no trabalho do Pimenta 2019, a estação seca varia de 5 a 7 meses de duração, 

tornando a maior parte da área de estudo sob influência dos subdomínios semiseco e 

semiúmido. O excedente hídrico anual é caracterizado em sua grande parte por valores acima 

de 500mm, demostrando a grande quantidade de água disponível e está espalhada por uma 

grande parte do município, entre 550 e 575mm aparece na parte mais baixa do município. O 

Déficit hídrico pode ser correlacionado a com a temperatura do ar, mostrando assim seus 

menores valores abaixo de 250mm na parte mais alta das Serras e os maiores valores entre 

265 e 280mm estão nos vales dos rios.  

Os meso/topoclimas apresentados nesse trabalho são diversos, correlacionando 

com os dados históricos de precipitação pluviométrica da Agência Nacional de Águas (ANA) 

e pelo algoritmo de temperatura CHELSA. Os dados de precipitação foram interpolados e 

especializados na área de estudo, relacionando com as menores unidades climáticas. 

Os topoclimas Salto do Itiquira e da Serra do Bonito (GO/MG), possuem altimetria 

relativamente iguais dando características climáticas parecidas. Ambas estão enquadradas 

no clima zonal quente, referente ao domínio Tropical, com influência de ZCOUs e ZCAS no 

período chuvoso (outubro-março). Seu subdomínio é o semiúmido, com cinco meses secos 

(maio a setembro - sobre influência dos ASAS), com uma única diferença o Tipo Climático, o 

primeiro se refere ao tipo climático central relacionado a posição que está a Serra do Paranã 

onde localiza-se o salto do Itiquira e também a sua unidade de relevo pertencente ao Planalto 

Central. 

O tipo climático nordestino aparece no topoclima da Serra do Bonito, que faz parte 

da Serra Geral de Goiás, uma área de transição entre os Biomas Cerrado e Caatinga, tendo 

a possibilidade de ter uma divisão de subdomínios semiseco e seco. Outra possibilidade de 

limite de subdomínios climáticos está no topoclima do Salto do Itiquira, que pode ser uma 

transição do semiúmido para o úmido, sendo a umidade provinda da queda d’água da 

cachoeira (com mais de 160 metros). Para a comprovação dessas possibilidades faz-se 

necessário há instalação de pluviômetros dentro dessas menores unidades climáticas para 

um estudo mais detalhado. 

O Mesoclima da Cidade de Formosa e o Topoclima da Serra da Carreira Comprida 

estão também nas mesmas características climáticas com uma única diferença em sua 
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topografia a Serra da Carreira Comprida tem altimetria entre 800mm e no seu topo 1100 e a 

cidade 950mm.  

Essa nova classificação climática desenvolvida para o município é aperfeiçoada, 

devido à grande quantidade de fonte de dados históricos utilizados, os recursos técnicos para 

sua proposição em um Software (ambiente SIG) que podem ser usados em análises 

ambientais pontuais como foi demostrado no trabalho como a instalação de pontos 

pluviométricos em diversas áreas para uma melhor compreensão das características diversas 

do bioma Cerrado passando por tipos climáticos Amazônicos aos da Caatinga, estudo que 

pode dar subsídios didáticas e agrícolas, em nível detalhado de escalas espacial como os 

dados de déficit e excedente em áreas de abastecimento urbano. 
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COMPARAÇÃO ENTRE TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE E DO AR NA CIDADE 
DE JATAÍ (GO) OBTIDOS A PARTIR DE DIFERENTES METODOLOGIAS 

 
ALÉCIO PERINI MARTINS1 

JOSÉ RICARDO RODRIGUES ROCHA2 
 

RESUMO 
Nas últimas décadas, as Geotecnologias têm se tornado importantes aliadas da Climatologia 
Geográfica, conferindo-lhe uma maior agilidade, abrangência e disponibilização de 
informações de superfície. Entre estas destaca-se a Temperatura Superficial Terrestre (TST) 
obtida por Sensoriamento Remoto a partir de imagens termais, importante na análise da 
dinâmica da temperatura em diferentes categorias de uso e cobertura da terra, além de 
fornecer informações para vastos espaços sem postos de monitoramento em superfície. 
Assim, a pesquisa visou comparar valores de temperatura de superfície e temperatura do ar 
mensurados em 07 pontos fixos de monitoramento na cidade de Jataí (GO), demonstrando 
relações entre as variáveis e a ocupação do solo urbano. Foram consideradas 09 imagens 
termais da órbita/ponto 223/72 do satélite Landsat 8 (sensor TIRS, banda 10), para as quais 
aplicou-se as equações do algoritmo SEBAL (Surface Energy Balance Algorithms of Land) 
utilizando a calculadora raster do ArcGIS 10.6.1 ®. Observou-se que as informações de 
temperatura do ar mensuradas nos pontos fixos apresentaram correlação média de 0,80 com 
as informações registradas na estação automática do INMET, enquanto para imagens termais 
a correlação dos valores estimados para os mesmos pontos foi de 0,95. O índice D de Willmott 
demonstrou desempenho de 0,87 para as temperaturas observadas e de 0,96 para 
temperaturas estimadas, demonstrando ótima qualidade dos dados. A pesquisa demonstrou-
se promissora para estimativa de dados de temperatura do ar por Sensoriamento Remoto a 
partir do Erro Quadrático Médio calculado entre valores observados e estimados para cada 
episódio, sobretudo para o período chuvoso. 
 
Palavras-chave: Geotecnologias; Estimativa de temperatura do ar; Modelagem espacial. 
 
ABSTRACT 
In the last decades, Geotechnologies have become important allies of Geographic 

Climatology, giving it greater agility, comprehensiveness and availability of surface information. 

The Land Surface Temperature (TST) obtained by Remote Sensing from thermal images 

stands out, important in the analysis of the temperature dynamics in different categories of 

land cover, in addition to providing information for vast spaces without surface monitoring 

posts. The research aimed to compare values of surface temperature and air temperature 

measured in 07 fixed points of monitoring in the city of Jataí (GO), demonstrating relationships 

between the variables and the occupation of urban soil. 09 thermal images of the orbit/point 

223/72 of the Landsat 8 satellite (TIRS sensor, band 10) were considered, for which the 
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equations of the SEBAL algorithm (Surface Energy Balance Algorithms of Land) were applied 

using the ArcGIS 10.6.1® raster calculator. It was observed that the air temperature 

information measured at the fixed points showed an average correlation of 0.80 with the 

information recorded in the INMET automatic station, while for thermal images the correlation 

of the estimated values for the same points was 0.95. The Willmott D index showed a 

performance of 0.87 for the observed temperatures and 0.96 for estimated temperatures, 

showing excellent data quality. The research proved to be promising for estimating air 

temperature data by Remote Sensing from the Mean Square Error calculated between 

observed and estimated values for each episode, especially for the rainy season. 

 

Keywords: Geotechnologies; Estimated air temperature; Spatial modeling. 

 

1. Introdução 

O monitoramento dos atributos do clima é fundamental para avaliar a atuação destes 

na dinâmica climática, bem como subsidiar atividades de planejamento e gestão dos recursos 

ambientais. O aperfeiçoamento das Geotecnologias e sua crescente aplicação em estudos 

climáticos provocam um ganho em rapidez e em disponibilização de informações, como o 

lançamento de satélites meteorológicos cujos imageamentos podem produzir dados horários. 

Informações como a temperatura superficial terrestre (TST), por exemplo, obtidas por 

sensoriamento remoto, aliados a modelos matemáticos e métodos de classificação e 

interpolação digitais, tornam-se ferramentas fundamentais ao monitoramento ambiental. 

Em um cenário de mudanças ambientais e crise hídrica que se apresenta nos últimos 

anos, evidenciado na distribuição irregular de chuvas, aumento do consumo de água em 

diversas atividades, aumento das temperaturas extremas e redução no nível de água dos 

reservatórios, a adoção de modelos e ferramentas para investigar as possíveis causas da 

crise, bem como prever cenários futuros, é de extrema importância.  

Em climatologia, Christofoletti (2000, p.15) salienta que o objetivo da modelagem é 

“simular os processos e predizer os efeitos resultantes nas mudanças e nas interações 

internas”. Assim, o desenvolvimento e adaptação de modelos é importante para estudos 

ambientais por permitirem representar ou reconstruir a realidade de determinado local de 

forma simplificada, englobando as principais variáveis que interferem nessa dinâmica, 

permitindo prever um comportamento, uma transformação ou uma evolução. 

Basicamente, os sensores remotos trabalham com o balanço entre a principal fonte 

de energia que atinge a superfície terrestre – a radiação solar – e os padrões de reflectância 
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dos diferentes objetos na superfície. Steinke, Steinke e Saito (2010) destacam que a faixa do 

espectro mais utilizada para estudos de temperatura de superfície é a termal, que capta a 

radiação emitida pelas superfícies, embora ainda apresente limitações decorrentes da 

presença da atmosfera entre a superfície e o sensor. 

Esses princípios envolvendo energia solar, energia terrestre e energia atmosférica 

compõem o balanço de radiação, entendido como a diferença entre a quantidade de radiação 

que é absorvida e emitida por uma superfície. Já o balanço de energia terrestre relaciona o 

fluxo de radiação líquida à transferência de calor latente e de calor sensível, entre outros. 

Esse balanço vai determinar, por exemplo, a quantidade de calor retida na atmosfera 

(temperatura do ar), a pressão atmosférica, a dinâmica das massas de ar, as precipitações, a 

evapotranspiração, entre outros elementos climatológicos. 

Conforme Sousa e Ferreira Júnior (2012, p. 76), “as trocas e o balanço de energia 

superficial são funções da interação da radiação com a cobertura da terra, as quais podem 

desdobrar apontamentos em relação ao clima urbano”. Em áreas rurais, Mendonça et al 

(2009, p.294) argumentam que o conhecimento da oscilação da temperatura da superfície é 

fundamental para “regiões e épocas do ano nas quais sua variação possa inibir ou prejudicar 

o sistema radicular das culturas”. Nos Cerrados esta observação é fundamental considerando 

a sazonalidade do clima, com estações secas que variam de 5 a 7 meses. Os valores de TST 

registrados sempre serão superiores aos valores de temperatura do ar mensurados por 

instrumentos, visto que a superfície está diretamente exposta aos efeitos da radiação solar, 

sendo que a transformação em calor depende do material que compõe cada superfície. Aliado 

a isso está o fato de que as medidas de temperatura do ar obtidas em estações 

meteorológicas (analógicas ou automáticas) são tomadas a 1,5 m da superfície e, portanto, 

há uma defasagem temporal entre o registro de superfície e àquele em abrigo padrão. Isso 

decorre em função do transporte vertical de calor se processar com condução e convecção, 

principalmente.  

Em Sistemas de Informações Geográficas, a TST e os fluxos de calor no solo podem 

ser estimados pixel a pixel com a aplicação do modelo Surface Energy Balance Algorithms of 

Land (SEBAL), assim como outras equações descritas por Steinke, Steinke e Saito (2010), 

Silva e Ferreira Júnior (2012), Silva, Caneparo e Paula (2014), Pires e Ferreira Júnior (2015), 

Rodrigues, Dupas e Reboita (2017), entre outros.  
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O SEBAL, desenvolvido por Bastiaanssen (1995), é um dos mais completos modelos 

para estudos de fluxo de calor na superfície com o uso de imagens de satélite e algumas 

informações climatológicas, como temperatura do ar e velocidade dos ventos. Essencialmente 

matemático, o modelo evita o emprego de suposições, diminuindo a margem de erro em sua 

validação. A vantagem do modelo é que os componentes do cálculo do saldo de radiação 

podem ser mensurados separadamente, permitindo uma estimativa mais precisa. A escala 

dos resultados vai estar relacionada ao tamanho do pixel da imagem utilizada, sendo que 

neste estudo, realizado a partir de imagens OLI e TIRS/Landsat 8 a escala de trabalho foi de 

1:150.000, gerando erros de estimativa inferiores a 15%. 

O desafio quando se fala em TST é encontrar um valor médio para a diferença 

apresentada em relação à temperatura do ar mensurada por instrumentos e com 

fundamentação estatística que permitam o uso de imagens termais para mapeamento de 

temperatura em áreas extensas, de difícil acesso e sem cobertura de estações de 

monitoramento climatológico. Outra questão importante é que a variação da temperatura de 

superfície depende do tipo de superfície, dos materiais constituintes, da coloração, do albedo, 

da direção e velocidade dos ventos, da exposição das vertentes, entre outros fatores.  

Neste sentido, apresenta-se como objetivo central a comparação entre valores de 

temperatura de superfície e de temperatura do ar mensurados em 07 pontos fixos de 

monitoramento instalados na cidade de Jataí-GO, demonstrando as relações entre as 

variáveis e as categorias de uso e cobertura da terra. Pretende-se, ainda, apresentar 

estatística preliminar de validação e desempenho das medições realizadas em imagens de 

satélite de 09 datas no decorrer dos anos de 2018 e 2019. 

 

2. Metodologia 

2.1 Área de estudo e pontos de monitoramento em superfície 

Localizada no sudoeste do Estado de Goiás, a cidade de Jataí apresentou população 

estimada em 100.882 habitantes em 2019. De acordo com Silva (2009), Jataí foi emancipado 

em 1895, sendo que a partir da década de 70 começou a haver mudanças no uso da terra e 

a expansão urbana, fato que perdura até os dias atuais.  

Visando coletar dados climáticos nas diversas formas de uso e ocupação na cidade 

e entorno (figura 01) foram instalados mini abrigos meteorológicos com termohigrômetro HT 
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4000 e HT 500. Os instrumentos utilizados apresentam de acordo com as especificações do 

fabricante (INSTRUTERM), para a medida da temperatura, uma faixa de - 40 a 70 °C, com 

resolução de 0,1 °C e precisão de 1ºC / 1,8ºF (-4 a 122ºF / -20 a 50ºC). 

 

Figura 01 – Localização da área e estudo e pontos de coleta em Jataí (GO) 

 

Organização: dos autores (2020). 

 
O clima de Jataí apresenta características semelhantes ao clima do sudoeste goiano, 

sendo que Souza et al. (2003) verificaram que o clima é tropical, com duas estações bem 

definidas: um verão quente e chuvoso, com chuvas de outubro a março e um inverno seco e 

frio, com estiagem de abril a setembro. As temperaturas apresentam-se elevadas durante 

quase todo o ano e mais amenas nos meses de junho e julho, sendo julho o mês mais frio do 

inverno, com temperaturas médias das mínimas em torno de 15ºC e das máximas, superiores 

a 22ºC. Segundo Mariano e Scopel (2001) a região de Jataí apresenta total pluviométrico 

anual entre 1600 mm e 1700 mm, com uma média de 1650mm. 
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2.2 Processamento digital de imagens, estimativa de temperatura de superfície e 

análise estatística 

Para a estimativa de TST foram utilizadas imagens termais captadas pelo satélite 

Landsat 8, sensor TIRS (banda 10), obtidas junto ao domínio Earth Explorer do Serviço 

Geológico dos Estados Unidos (USGS). Considerando a necessidade de céu limpo, com 

pouca interferência atmosférica nas imagens, foram selecionadas 09 cenas (órbita-ponto 

223/72) dos dias 25/07/2018, 10/08/2018, 11/09/2018, 16/12/2018, 06/03/2019, 09/06/2019, 

26/06/2019, 12/07/2019 e 28/07/2019, abrangendo todas as estações do ano. Estas imagens 

encontram-se em resolução espectral de 16bits e resolução espacial de 100 metros, 

reamostradas para 30 metros. Para a geração de informações de temperatura de superfície, 

adaptou-se a metodologia descrita por Allen et. al. (2002), correspondente ao algoritmo 

SEBAL para estimativa de evapotranspiração real. Como o algoritmo foi desenvolvido para 

imagens Landsat 5, recorreu-se ao manual elaborado por Ariza (2013) para realizar os 

cálculos de radiância espectral (Lλ), conforme equação 1. 

Lλ = Ml x Qcal x Al 1 

  

Onde Ml corresponde ao fator multiplicativo de redimensionamento de banda, Al ao 

fator aditivo de redimensionamento de banda (ambos disponibilizados nos metadados da 

imagem) e Qcal ao valor calibrado dos níveis de cinza, onde foi inserida a imagem na 

calculadora raster do ArcGIS 10.6.1® para obtenção da radiância. As demais etapas do 

cálculo seguiram o esquema da figura 02, também processados via calculadora raster. 

Calculou-se a transmissividade da atmosfera (ƮNB) utilizando a altitude média da 

área de estudo (z) para, então, obter a radiação termal corrigida. Para o cálculo da 

temperatura de superfície foi preciso, ainda, mensurar a emissividade da superfície a partir do 

Índice de Área Foliar, pois sem a correção desse valor obtêm-se apenas a temperatura de 

brilho. As constantes K1 e K2 podem ser obtidas nos metadados da imagem. 

As temperaturas estimadas em superfície foram comparadas aos valores de 

temperatura do ar registradas às 10h30min em cada data de imageamento, considerando que 

o satélite obtém imagens da região entre as 10h27min e 10h45min. O registro da temperatura 

e umidade relativa do ar ocorreu por meio de sensores instalados em hastes fixas distribuídas 

em diferentes pontos na cidade, conforme figura 01. Os aparelhos foram instalados com sua 
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face voltada ao sul e em locais onde não tivessem exposição direta ao sol durante o dia e no 

decorrer do ano. 

 

Figura 02 – Organograma do cálculo de temperatura superficial terrestre 

 
Adaptado de: Allen et. al. (2002). 

 
Todas as variáveis receberam análise estatística descritiva, com geração de médias 

e identificação de valores máximos, mínimos, desvios padrão e variância. Em um segundo 

momento, identificou-se a correlação (R) existente entre as variáveis (Correlação de Pearson), 

sendo que para aquelas que apresentaram valores superiores a 0,7 (correlação forte), foram 

calculadas as equações de regressão, coeficiente de determinação (R²), além da realização 

de testes de desempenho pelos coeficientes D de Willmott et. al. (1985) e C de Camargo e 

Sentelhas (1997). Ambos apresentam uma escala de desempenho que varia de péssimo a 

ótimo, conforme Oliveira (2016): Péssimo < 0,40; Mau 0,40 a 0,50; Sofrível 0,50 a 0,60; 

Mediano 0,60 a 0,65; Bom 0,65 a 0,70; Muito bom 0,75 a 0,85; e Ótimo > 0,85. 

Foram calculados, ainda, o erro quadrático médio (EQM) e a raiz do erro quadrático 

médio (REQM), metodologia utilizada para avaliar o grau de semelhança entre previsão e 

observação (equações 2 e 3), conforme disposto por Meira (2010): 

𝐸𝑄𝑀 =
1

𝑛
∑(𝑇𝑒 − 𝑇𝑜)   (2) 

  

𝑅𝐸𝑄𝑀 = √
1

𝑛
∑(𝑇𝑒 − 𝑇𝑜)2  (3) 
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Onde To corresponde à temperatura observada; Te à temperatura estimada (TST); 

e n ao número de postos de monitoramento. A partir dos cálculos de Erro Quadrático Médio 

entre temperaturas do ar e de superfície, foi proposta uma metodologia de ajuste para 

estimativa de temperatura do ar para áreas sem pontos de monitoramento. A proposta é 

relativamente simples e consiste em subtrair o valor do Erro Médio calculado para cada data 

de obtenção de imagem termal do valor de TST estimado para cada pixel (Equação 4). 

 

𝑇𝑎𝑟 = 𝑇𝑆𝑇 − 𝐸𝑄𝑀   (2) 

 
Os valores podem apresentar-se super ou subestimados dependendo das categorias 

de uso e cobertura da terra, mostrando variações significativas para superfícies vegetadas. 

 

3. Resultados e discussão 

Conforme análise dos dados apresentados nas tabelas 1 e 2, os valores mais 

elevados de temperatura do ar foram registrados nos episódios de fim de inverno/primavera, 

marcando o início e final de período chuvoso na região, ainda com considerável déficit hídrico 

e umidade relativa do ar baixa. Considerando os valores de TST, todos os pontos 

apresentaram temperatura superior a 44ºC em 11 de setembro de 2018, chegando a valores 

superiores a 50ºC em horário próximo às 10h30min. Estes valores justificam-se pelo alto 

déficit hídrico em superfície e pela baixa umidade relativa do ar, que neste episódio 

apresentou média de 18%, aliada a elevada disponibilidade de energia nesse período do ano 

nesta latitude. Nota-se, ainda, que os episódios de inverno são os que apresentaram maiores 

desvios padrão nas séries de dados, reafirmando o importante papel exercido pela umidade 

relativa do ar e da umidade da superfície na variação da temperatura do ar em áreas urbanas 

e periurbanas.  

Com relação às temperaturas de superfície (tabela 2) as maiores médias foram 

registradas nos mesmos episódios da temperatura do ar, nas datas de 11 de setembro e 16 

de dezembro de 2018, seguindo a variação da umidade relativa do ar e do ambiente. Para 

esta série, as maiores médias foram apresentadas pelos pontos 01, 02 e 06 que 

correspondem, respectivamente, a uma área periférica próximo à BR 158, ao centro antigo da 

cidade de Jataí em fundo de vale e à uma área de recente expansão urbana em bairro do 

projeto minha casa minha vida. Em todos os pontos, evidencia-se o efeito da densidade de 
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construções, solo exposto e baixa arborização sobre as altas temperaturas de superfície. As 

menores médias foram registradas nas proximidades dos pontos 3 e 4, respectivamente o 

campus Riachuelo da UFG e o Clube dos Sargentos, ambos em locais densamente 

arborizados. 

 

Tabela 01 – Variação da temperatura do ar (ºC) registrada em postos de monitoramento fixos na cidade 
de Jataí (GO) – 2018/2019 

 25/07 10/08 11/09 16/12 06/03 09/05 26/06 12/07 28/07 

P 01 26,2 21,0 33,8 31,8 29,3 28,6 27,9 25,7 29,7 

P 02 29,7 17,1 27,5 33,7 29,4 26,1 23,2 18,8 20,3 

P 03 27,7 22,2 40,3 34,2 31,8 30,8 28,1 26,6 31,8 

P 04 27,5 21,9 36,8 31,7 26,8 27,7 24,7 20,9 28,8 

P 05 27,9 21,7 34,9 34,6 30,5 28,4 27,0 23,3 29,3 

P 06 25,6 20,4 35,0 32,6 26,5 28,2 28,8 27,8 27,9 

P 07 24,6 17,4 30,7 27,8 28,8 25,2 23,5 24,8 22,4 

Média 27,0 20,2 34,1 32,3 29,0 27,9 26,2 24,0 27,2 

Máximo 29,7 22,2 40,3 34,6 31,8 30,8 28,8 27,8 31,8 

Mínimo 24,6 17,1 27,5 27,8 26,5 25,2 23,2 18,8 20,3 

Desvio Padrão 1,6 2,0 3,8 2,1 1,8 1,7 2,2 3,0 3,9 

Variância 2,5 3,9 14,6 4,5 3,1 2,8 4,6 8,8 15,1 

Organização: Dos autores (2019). 

 

Tabela 02 – Variação da temperatura superficial terrestre (TST ºC) registrada em postos de 
monitoramento fixos na cidade de Jataí (GO) – 2018/2019 

 25/07 10/08 11/09 16/12 06/03 09/05 26/06 12/07 28/07 

P 01 37,3 35,5 50,5 40,3 36,0 33,4 36,7 36,7 36,8 

P 02 35,9 35,6 47,4 41,8 36,1 34,0 36,1 34,6 36,5 

P 03 35,2 33,3 47,6 38,6 33,8 31,6 34,7 34,1 35,1 

P 04 33,4 30,3 44,1 35,1 31,9 30,1 33,8 32,7 34,3 

P 05 35,1 33,7 47,5 39,8 35,3 32,7 35 34,4 35,4 

P 06 36,3 36,3 51,2 40,5 35,4 32,1 35,2 37,2 36,8 

P 07 37,8 36,9 51,1 37,8 34,0 32,3 35,6 35,6 37,7 

Média 35,9 34,5 48,5 39,1 34,6 32,3 35,3 35,0 36,1 

Máximo 37,8 36,9 51,2 41,8 36,1 34,0 36,7 37,2 37,7 

Mínimo 33,4 30,3 44,1 35,1 31,9 30,1 33,8 32,7 34,3 

Desvio Padrão 1,4 2,1 2,4 2,0 1,4 1,2 0,9 1,4 1,1 

Variância 1,9 4,4 5,8 4,2 1,9 1,4 0,8 2,1 1,2 

Organização: Dos autores (2019). 
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Quando analisadas as diferenças absolutas entre temperatura de superfície e 

temperatura do ar (tabela 3) evidenciam-se as maiores amplitudes médias nos episódios de 

inverno, reforçando o papel da água na superfície e da umidade relativa do ar no equilíbrio 

térmico em áreas urbanas e periurbanas. Foi registrada uma diferença máxima de 20,4ºC no 

dia 11 de setembro de 2018 no ponto 07, que corresponde ao pixel da Estação automática do 

INMET em Jataí, localizada no campus Jatobá da Universidade Federal de Jataí (área rural 

em fundo de vale) e diferença mínima de 0,8ºC no ponto 03 em 09 de maio de 2019 (área 

densamente vegetada). Assim como ocorre para as informações de TST, as menores 

amplitudes com relação à temperatura do ar ocorreram nos pontos 03 e 04, que apresentam 

maior densidade de vegetação no entorno entre as áreas de monitoramento. As maiores 

amplitudes foram registradas no ponto 02, localizado na área central de Jataí. 

 

Tabela 03 – Diferença entre temperatura superficial terrestre (TST ºC) e temperatura do ar (ºC) 
registrada em postos de monitoramento fixos na cidade de Jataí (GO) – 2018/2019 

 25/07 10/08 11/09 16/12 06/03 09/05 26/06 12/07 28/07 

P 01 11,1 14,5 16,7 8,5 6,7 4,8 8,8 11,0 7,1 

P 02 6,2 18,5 19,9 8,1 6,7 7,9 12,9 15,8 16,2 

P 03 7,5 11,1 7,3 4,4 2,0 0,8 6,6 7,5 3,3 

P 04 5,9 8,4 7,3 3,4 5,1 2,4 9,1 11,8 5,5 

P 05 7,2 12,0 12,6 5,2 4,8 4,3 8,0 11,1 6,1 

P 06 10,7 15,9 16,2 7,9 8,9 3,9 6,4 9,4 8,9 

P 07 13,2 19,5 20,4 10,0 5,2 7,1 12,1 10,8 15,3 

Média 8,8 14,3 14,3 6,8 5,6 4,5 9,1 11,1 8,9 

Máximo 13,2 19,5 20,4 10,0 8,9 7,9 12,9 15,8 16,2 

Mínimo 5,9 8,4 7,3 3,4 2,0 0,8 6,4 7,5 3,3 

Desvio Padrão 2,6 3,7 5,1 2,3 2,0 2,3 2,3 2,3 4,6 

Variância 6,8 13,9 25,5 5,1 3,9 5,3 5,5 5,5 21,2 

Organização: Dos autores (2019). 
 

A partir da análise estatística dos valores observados nos pontos fixos de 

monitoramento e dos valores estimados para superfície (TST), nota-se correlações fortes 

entre os pontos fixos e a estação automática do INMET (tabela 4) e muito fortes entre os pixels 

dos pontos fixos e o pixel da estação automática do INMET (tabela 5), demonstrando a boa 

qualidade dos dados utilizados. Apesar do coeficiente de determinação não apresentar 

valores elevados para os dados de temperatura do ar, os índices de desempenho D (Willmott) 
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e C (Camargo e Sentelhas) demonstraram, respectivamente, desempenhos muito bons e 

bons, enquanto que para a TST o desempenho foi excelente e muito bom para os dois índices.  

 

Tabela 04 – Análise estatística da temperatura do ar (ºC) registrada em postos de monitoramento fixos 
na cidade de Jataí (GO) – 2018/2019 

 R R² Indice D Índice C EQM REQM 

P01 x INMET 0,8534 0,7283 0,9495 0,8104 0,0556 1,1333 

P02 x INMET 0,7432 0,5523 0,8180 0,6079 0,0667 0,3000 

P03 x INMET 0,8516 0,7253 0,7764 0,6612 0,3333 1,8667 

P04 x INMET 0,7043 0,4961 0,8682 0,6115 -0,2222 0,8333 

P05 x INMET 0,8221 0,6759 0,9205 0,7568 0,1889 1,0667 

P06 x INMET 0,8135 0,6618 0,9178 0,7467 -0,2556 1,0000 

R = Correlação de Pearson; R² = Coeficiente de determinação; EQM = Erro quadrático médio; REQM 
= Raiz quadrada do EQM; Índice D = Índice de desempenho de Willmott; Índice C = Índice de 
desempenho de Camargo e Sentelhas. O ponto 7 refere-se à estação automática do INMET. 
Organização: Dos autores (2019). 
 

Quanto ao erro quadrático médio, os pontos 04 e 06 apresentaram-se subestimados 

em relação à estação do INMET, enquanto que esta situação aconteceu na TST para os 

pontos 03 e 04. De acordo com Willmott et. al. (1985), este indicador é importante para 

verificar a concordância entre as variáveis, devendo apresentar-se próximo a 0 em uma 

“situação ideal”. Nota-se que tanto para temperatura do ar quanto para temperatura de 

superfície aconteceu subestimativa para o ponto 04, situado na parte central de uma extensa 

reserva de cerrado pertencente ao Exército Brasileiro, o que demonstra que a vegetação 

interfere diretamente sobre a estimativa de temperatura de superfície. 

 

Tabela 05 – Análise estatística da temperatura superficial terrestre (TST ºC) registrada em postos de 
monitoramento fixos na cidade de Jataí (GO) – 2018/2019 

  R R² Indice D Índice C EQM REQM 

P01 x INMET 0,9678 0,9367 0,9995 0,9673 0,2222 0,3667 

P02 x INMET 0,9040 0,8172 0,9746 0,8810 0,2333 0,5667 

P03 x INMET 0,9625 0,9265 0,9776 0,9410 -0,0222 0,2333 

P04 x INMET 0,9497 0,9020 0,8764 0,8323 -0,2333 0,7333 

P05 x INMET 0,9312 0,8671 0,9762 0,9090 0,1444 0,1333 

P06 x INMET 0,9683 0,9377 1,0000 0,9683 0,1556 0,0667 

R = Correlação de Pearson; R² = Coeficiente de determinação; EQM = Erro quadrático médio; REQM 
= Raiz quadrada do EQM; Índice D = Índice de desempenho de Willmott; Índice C = Índice de 
desempenho de Camargo e Sentelhas. O ponto 7 refere-se à estação automática do INMET. 
Organização: Dos autores (2019). 
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A análise estatística apresentada demonstra o bom desempenho das variáveis 

consideradas e a boa validação dos dados. Assim, buscou-se encontrar uma forma de ajustar 

os valores estimados aos registrados. Embora sejam necessários mais pontos de 

amostragem, os postos de monitoramento instalados na cidade de Jataí apresentaram um 

ajuste significativo quando considerado o Erro Quadrático Médio calculado para cada episódio 

de captação de imagens termais. 

Inicialmente, calculou-se o EQM para cada episódio considerando valores 

observados (temperatura do ar) e valores estimados (temperatura de superfície), obtendo 

valores de: 8,8 ºC para a imagem de 25 de julho de 2018; 14,3 ºC para a imagem de 10 de 

agosto de 2018; 14,3 ºC para a imagem de 11 de setembro de 2018; 6,8 ºC para a imagem 

de 16 de dezembro de 2018; 5,6 ºC para a imagem de 06 de março de 2019; 4,5  ºC para a 

imagem de 09 de maio de 2019; 9,1 ºC para a imagem de 26 de junho de 2019; 11,1 ºC para 

a imagem de 12 de julho de 2019; e 8,9 ºC para a imagem de 28 de julho de 2019. 

Novamente, nota-se um valor mais elevado de EQM para imagens captadas no 

inverno. Estes valores foram subtraídos das temperaturas estimadas em superfície, gerando 

as informações da tabela 6, com uma síntese por pontos, onde nota-se quais apresentaram 

superestimativas e quais foram subestimados. Considerando que a precisão do equipamento 

utilizado para registro de temperatura do ar é de 1ºC, infere-se que o uso do EQM é uma 

alternativa segura para estimativa da temperatura do ar a partir de imagens termais. 

 

Tabela 06 – Resultado do ajuste entre TST e EQM para estimativa de temperatura do ar na cidade de 
Jataí (GO) – 2018/2019 

 25/07 10/08 11/09 16/12 06/03 09/05 26/06 12/07 28/07 

P 01 -2,3 -0,2 -2,4 -1,7 -1,1 -0,3 0,3 0,1 1,8 

P 02 2,6 -4,2 -5,6 -1,3 -1,1 -3,4 -3,8 -4,7 -7,3 

P 03 1,3 3,2 7,0 2,4 3,6 3,7 2,5 3,6 5,6 

P 04 2,9 5,9 7,0 3,4 0,5 2,1 0,0 -0,7 3,4 

P 05 1,6 2,3 1,7 1,6 0,8 0,2 1,1 0,0 2,8 

P 06 -1,9 -1,6 -1,9 -1,1 -3,3 0,6 2,7 1,7 0,0 

P 07 -4,4 -5,2 -6,1 -3,2 0,4 -2,6 -3,0 0,3 -6,4 

Máximo 2,9 5,9 7,0 3,4 3,6 3,7 2,7 3,6 5,6 

Mínimo -4,4 -5,2 -6,1 -3,2 -3,3 -3,4 -3,8 -4,7 -7,3 

Desvio Padrão 2,6 3,7 5,1 2,3 2,0 2,3 2,3 2,3 4,6 

Variância 6,8 13,9 25,5 5,1 3,9 5,3 5,5 5,5 21,2 

Organização: Dos autores (2019). 
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Apesar de demonstrar valores elevados como a subestimativa em -7,3 ºC para o 

ponto 02 (Centro de Jataí) para o dia 28 de julho de 2017 ou a superestimativa de 7,0ºC para 

os pontos 03 e 04 (áreas arborizadas) para o dia 11 de setembro de 2018, as médias finais 

de ajuste apresentaram-se inferiores a 4 ºC. Em se tratando de temperatura de superfície 

estimada por satélite estes valores não são tão elevados, visto que o que determina a variação 

espacial são as categorias de uso e ocupação da terra. Pela análise dos valores de desvio 

padrão e variância, nota-se que o uso destas estimativas é mais complexo para períodos de 

inverno, reforçando a interdependência destes valores com a presença de umidade em 

superfície e na atmosfera.  

 

4. Considerações finais 

Analisando a literatura de referência em periódicos e anais de eventos, percebe-se 

que o grande desafio aos estudos de temperatura superficial terrestre obtidas por 

sensoriamento remoto está na construção de uma equação que permita estimar a temperatura 

do ar a partir de dados de superfície. Embora ainda necessite de mais testes, em áreas com 

diferentes categorias de uso e cobertura da terra, infere-se que o erro quadrático médio é uma 

importante variável a ser considerada, pois permite o ajuste entre dados estimados e 

observados. 

Quanto aos dados de temperatura do ar, sobretudo quando se trata dos obtidos a 

partir dos termohigrômetros HT 4000 e HT 500, observou-se forte correlação com os dados 

registrados na estação automática do INMET, mas que o erro de ±1,0ºC do equipamento pode 

não fornecer resultados precisos quando observados os coeficientes de determinação. 

Mesmo assim, os cálculos apresentaram índices de desempenho variando de bons para a 

temperatura do ar a excelentes para temperatura de superfície, indicando que a metodologia 

apresenta possibilidades de aplicação para áreas extensas e com poucos dados de 

monitoramento de superfície. 
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PROPOSIÇÃO METODOLÓGICA PARA ESPACIALIZAÇÃO DE POLUENTES E 
MEDIÇÃO DA QUALIDADE DO AR: ESTUDO DE CASO EM CURITIBA/PR 

 

FRANCISCO JABLINSKI CASTELHANO1 

MARIANA ANDREOTTI DIAS2 

 
RESUMO 
O presente trabalho visa propor uma metodologia de baixo custo para espacialização de 
poluentes em ambientes urbanos. A poluição do ar é um dos principais problemas ambientais 
das cidades, e pesquisar tal incidência esbarra em duas grandes dificuldades, a coleta e a 
espacialização de dados. Diante disso, a proposta apresenta o desenvolvimento de uma 
técnica para a coleta de poluentes, realizada por meio de sensores eletroquímicos de baixo 
custo, e medida de forma móvel, com auxílio de bicicletas. Os sensores utilizados foram 
programados junto a plataforma ARDUINO e acoplados a um GPS, mensurando, monóxido 
de carbono em intervalos de dois segundos. Com tal aporte, fora realizado um estudo de caso 
na região central de Curitiba, sul do Brasil, onde, em três dias, o mesmo trajeto foi realizado 
em áreas com especificidades urbanas. Após as coletas, os dados foram tratados em 
ambiente GIS que possibilitou a espacialização e organização de mapas. Os resultados 
evidenciam uma intrínseca relação das feições urbanas com a dinâmica de poluentes e 
confirmam a eficiência da metodologia proposta para equipamentos de baixo custo, algo 
fortuito para as pesquisas neste campo. 
 
Palavras-chave: Poluição do ar; Espacialização; Medições móveis de baixo custo. 
 
ABSTRACT 
The present work aims to propose a low-cost methodology for spatialization of pollutants in 

urban environments. Air pollution is one of the main environmental problems in the cities, and 

researching such incidence comes up against two major difficulties, the data collection and the 

spatialization. Therefore, the proposal presents the development of a technique for the 

collecting pollutants, carried out by means of low-cost electrochemical sensors, and measured 

in a mobile way, with the aid of bicycles. The sensors used were programmed with the 

ARDUINO platform and coupled to a GPS, measuring carbon monoxide at two-second 

intervals. With such contribution, a case study had been carried out in the central region of 

Curitiba, southern Brazil, where, in three days, the same route was carried out in areas with 

urban specificities. After the collections, the data were treated in a GIS environment that 

enabled the spatialization and organization of maps. The results show an intrinsic relationship 

between urban features and pollutant dynamics and confirm the efficiency of the proposed 

methodology for low-cost equipment, something fortuitous for research in this field. 

 

Keywords: Air pollution; Spatialization; Low-coast mobile measurements. 
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1. Introdução 

A poluição do ar é um dos principais problemas ambientais presente nos ambientes 

urbanos. De acordo com a OMS (2016) a contaminação atmosférica é responsável por cerca 

de três milhões de óbitos anualmente. O mesmo relatório aponta que 90% da população 

mundial respira o que não está de acordo com os padrões de poluição. O problema em 

questão se relaciona diretamente com o modelo de vida capitalista industrial que apresenta 

fortes relações o planejamento e a intensa produção das cidades, além é claro, das condições 

atmosféricas específicas de cada cidade. 

No âmbito da climatologia geográfica brasileira, a poluição do ar situa-se como um 

dos principais eixos de análise dos estudos em clima urbano, juntamente com o campo 

térmico e com as questões referentes a chuvas e suas consequências (MONTEIRO, 1976). 

Apesar de ser um dos principais campos de análise do clima urbano, a quantidade de 

pesquisas e publicações neste campo sempre foi inferior as demais áreas. (MENDONÇA, 

2003; RODRIGUES et. al., 2012; CASTELHANO, 2020). 

Em estudo, Rodrigues et. al. (2012) compararam o número de teses e dissertações 

publicadas dentro de cada área do clima urbano, entre os anos de 1990 e 2010, e revelaram 

um discrepante cenário de publicações entre as áreas. Em primeiro lugar, em número de 

publicações, fora encontrado o subsistema termodinâmico, seguido pelo hidrometeórico, e por 

último, o físico-químico que compreende as questões ligadas a qualidade do ar. 

Os trabalhos que evidenciam a temática da qualidade do ar na geografia brasileira 

são escassos, podendo afirmar que a razão das dificuldades, está na obtenção de dados, 

sejam eles primários ou secundários. Os equipamentos utilizados na coleta de dados são, de 

maneira geral, de alto custo, e poucos são os municípios no Brasil, que contam com estações 

de monitoramento da qualidade do ar que fomentam estudos a este respeito. 

Rodrigues et. al. (2012) ainda elucidam a concentração de trabalhos nesta área em 

cidades da região sul e sudeste do país, evidenciando um grande hiato espacial de pesquisas 

no restante do país.  

Além da dificuldade em coletar dados, a espacialização destas informações também 

se torna complexa no âmbito das geociências. Os níveis de poluição em um dado local 

apresentam uma ampla gama de variáveis, o que os torna um fenômeno espacial de rara 

dificuldade ao mapeamento de detalhe, pelo fato dos poluentes facilmente se alterarem em 
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intervalos espaciais relativamente curtos, a depender de uso do solo, tráfego de veículos, 

vegetação, microclima, tamanho de edifícios, entre outros fatores (BRIGGS et. al., 1997). 

Para Briggs et. al. (1997), os Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s) podem 

ser uma boa forma de descrever a oscilação espacial da poluição, todavia, com níveis baixos 

de detalhes. 

Um exemplo de utilização de SIGs na espacialização da poluição do ar pode ser visto 

em Sulaiman et al (2017) que utilizaram técnicas de interpolação topo to raster com dados de 

quatro estações dispersas, em uma área de 44 mil hectares no vale do Rio Klang, na Malásia. 

O resultado só pôde ser utilizado a partir de uma análise generalizada, e ainda assim, passível 

de críticas, dado que a dispersão dos poluentes obedece a outras regras não contempladas 

por este modelo, como a dinâmica dos ventos, feições urbanas, entre outras. 

Neste sentido, Briggs et. al., (1997) sustentam a ideia de uma análise mais detalhada 

que possibilite o estabelecimento de conexões e possa ser realizada por meio de modelos de 

dispersão. Segundo os autores, as utilizações de modelos matemáticos de dispersão 

permitem uma aproximação mais real para a distribuição do poluente e as condições 

meteorológicas (principalmente a estabilidade e dinâmica dos ventos) serão levadas em conta 

em sua concepção, contudo, a escala de análise ainda apresenta lacunas, por não possibilitar 

um melhor detalhamento e não levar em conta as rugosidades criadas pelo tecido urbano. 

O gás monóxido de carbono (CO) é danoso à saúde humana, podendo causar 

problemas neurológicos associados a pouco oxigênio no sangue quando de sua exposição 

crônica (TOWNSEND E MAYNARD, 2002). Atualmente, segundo a resolução 491/2018 do 

CONAMA, o valor mínimo aceitável de concentração de monóxido de carbono é de 9 PPM 

como máxima média móvel obtida a cada 8 horas. O gás monóxido de carbono é considerado 

um poluente primário, pois é emitido diretamente pela queima de combustíveis fosseis, e não 

passam por processos de formação na atmosfera. Tal fato torna sua dinâmica espacial mais 

associada à dinâmica urbana da cidade. 

Castelhano et. al. (2014) analisaram uma série histórica de 2004 a 2013 de dados 

horários de monóxido de carbono na cidade de Curitiba. Segundo os autores, ao longo de 

toda a sua série histórica, os limites estabelecidos pela legislação nacional vigente à época 

não foram ultrapassados. No mesmo artigo, os autores reforçam a observação dos altos 
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valores de poluentes coletados na porção central do núcleo urbano, dando destaque a 

necessidade de maiores estudos em dita região. 

Curitiba possui a fama mundial da excelência do planejamento urbano. A cidade é a 

maior da região sul do Brasil, com aproximadamente 1.9 milhões de habitantes (IBGE, 2019). 

A cidade se localiza no primeiro planalto paranaense, com altitude média de 960 metros e 

clima do tipo Cfb, com verões amenos e chuvas distribuídas ao longo do ano (Figura 1). 

 

Figura 01 - Localização e Clima de Curitiba/PR. 

 

Fonte: IBGE (2019) 

 

A frota de carros do município tem aumentado significativamente nos últimos anos, 

passando de 808.070 veículos, em 2003, para 1.429.534, em 2013, e 1.515.424, em 2018, 

um aumento de 87,4% em dez anos, compondo uma das maiores taxas de veículos por 

habitantes do Brasil, o que certamente implicará em uma má qualidade do ar. Em 2003, a taxa 
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de veículo por habitante na cidade era 0,48, já em 2013, este número passa para 0,77 e em 

2018 atinge 0,79 (DIRETRAN, 2019). 

Reforçando o papel do carro na baixa qualidade do ar na cidade, um relatório 

publicado em 2016 pela prefeitura da cidade aponta que 72% das emissões de gases no 

município tem sua origem em motores veiculares, atestando a necessidade de novas e mais 

detalhadas pesquisas neste campo, que possam servir como base para políticas públicas 

visando uma melhora na qualidade do ar (PREFEITURA DE CURITIBA, 2016). 

Partindo de tais premissas, o presente trabalho tem por objetivo propor e demonstrar 

o uso de uma metodologia de baixo custo para coleta e espacialização de dados de poluição 

atmosférica. Para tal, baseados em técnicas utilizadas dentro das outras áreas da 

Climatologia Geográfica brasileira, as medições móveis foram organizadas em conjunto a um 

sensor eletroquímico de baixo custo programados na plataforma ARDUINO, a fim de 

mensurar os níveis de monóxido de carbono. De posse do sensor, o estudo foi feito em três 

dias diferentes da semana, em um mesmo horário e percurso, realizado na região central da 

cidade de Curitiba, capital do Paraná, sul do Brasil. 

 

2. Metodologia 

Conforme mencionado, um dos principais obstáculos para a pesquisa em poluição 

atmosférica se dá pela dificuldade na aquisição e mapeamento de dados. O alto custo dos 

equipamentos impede por vezes que coletas de dados em locais sem monitoramento possam 

ser efetuadas. 

A proposta metodológica do presente trabalho baseia-se em três etapas que visam 

preencher as lacunas mencionadas.  

A primeira etapa da pesquisa situa-se na programação e calibração do sensor 

eletroquímico para coleta de dados de poluentes. Optou-se por utilizar o sensor modelo MQ-

135, classificado como um sensor eletroquímico estável, que mensura monóxido de carbono, 

entre outros gases, pelo método da diferença de condutividade (KALRA et. al., 2016). 

Os sensores eletroquímicos geralmente são operados em modo amperométrico, em 

que as reações eletroquímicas entre o gás alvo, no caso o monóxido de carbono, e um 

eletrólito produzem uma corrente elétrica a depender da concentração gasosa. Os sensores 
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geralmente consistem em três eletrodos, que utilizam SnO2 como material sensível e sendo 

denominados como trabalho, contador e referência (RAI et. al., 2017).  

O gás alvo sofre eletrólise (oxidação ou redução) no eletrodo de trabalho, e gera uma 

corrente elétrica equilibrada pela reação no eletrodo contador. A corrente elétrica medida em 

relação a referência corresponde à concentração do gás (KALRA et. al., 2016). 

O material em questão é recomendado para uso em ambientes internos devido a sua 

sensibilidade quanto as mudanças de temperatura e umidade do ar. Rai et. al., (2017) e Kalra 

et. al., (2016) realizaram testes em que tais sensores foram utilizados em ambientes externos 

e apresentaram índices de correlação com estações de medição oficiais, demonstrando a 

possibilidade de utilização também em ambientes externos. Kalra et. al., (2016) todavia, 

defendem que sensores eletroquímicos não podem ficar expostos a mudanças bruscas de 

temperatura e umidade sem que sejam recalibrados, sugerindo a utilização em momentos 

pontuais.  

A Figura 2 apresenta o sensor acoplado no processador ARDUINO e o módulo GPS 

Neo6M utilizado. Tanto o sensor quanto o GPS foram acoplados a um recipiente plástico com 

abertura superior de modo que, os sensores não fossem expostos a ventilação frontal direta. 

O sensor e o GPS são alimentados por baterias de 5 volts, e programados para gravar dados 

em escala horária de dois segundos. Os sensores foram calibrados a partir de dados históricos 

provenientes das estações de monitoramento do IAP (Instituto Ambiental do Paraná) 

localizado em Curitiba. 

Após a realização da montagem e programação dos sensores, partiu-se para a 

segunda etapa. Na segunda etapa foi realizada a coleta de dados na área urbana central de 

Curitiba. De modo a buscar uma relação entre morfologia urbana e qualidade do ar, optou-se 

pela realização de medidas móveis. As medidas móveis são metodologias fartamente 

utilizadas na climatologia geográfica brasileira, sobretudo para coleta de dados térmicos, 

como pode ser visto em Amorim (2010), Alves e Specian (2010) e Maciel (2011). 

A medição móvel para mapeamento de poluentes por outro lado, segue outros 

preceitos. Para análise do campo térmico as medições costumam ser realizadas com 

equipamentos acoplados a veículos automotores, com velocidade constante de 20 a 30km/h 

e em horários pré-determinados pela Organização Meteorológica Mundial (00 h, 06h, 12 h e 

18 h GMT) (VALIN JUNIOR, 2019). 
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Para coleta de dados de poluição, a literatura tem apontado uma preferência a 

utilização de bicicletas, por sua facilidade de deslocamento em congestionamentos, ausência 

de emissões, e velocidade reduzida, que aumentam a acurácia dos dados e possibilitam a 

identificação de hotspots de poluentes com maior facilidade (ELEN et. al., 2013).  

Tal técnica pode ser visualizada em Cipoli et. al., (2017) para estudos realizados em 

Curitiba e em Schneiders e Skov (2019) nas cidades dinamarquesas de Aalborg e Haderslev. 

Essas pesquisas também serviram de base para metodologia e coleta de dados do presente 

estudo que realizou as medições com o auxílio de uma bicicleta, acoplando o sensor a uma 

altura de cerca de 1,20m do solo (Figura 2). 

A definição do trajeto apresenta-se como ponto chave nesta etapa. De modo a evitar 

alterações bruscas nas condições climáticas, optou-se por realizar as coletas por um período 

entre 40 e 50 minutos. De tal forma, o trajeto escolhido totalizou 4,5 quilômetros, percorridos 

a uma velocidade média de 7,5 km/h. 

 

Figura 02 - Sensores Utilizados na Coleta de Dados - A: Processador Arduino UNO; B: Bateria 5v; C: 

GPS Modelo Neo6M; D: Sensor MQ-135. 

 

Fonte: Castelhano e Dias (2020) 

 

Áreas com características espaciais diferentes (Figura 3) foram percorridas, com 

ponto de partida na Avenida Mariana Torres, que apresenta-se com grande circulação de 

veículos, vias largas e arborizadas e baixa verticalização, ao sair da Avenida, chega-se ao 

parque urbano do Passeio Público. Cruzando o parque, segue-se rumo ao calçadão de 

pedestres, Rua XV de Novembro, via com proibição de tráfico de veículos automotores. Ao 

final desta via, seguiu-se para o fim do percurso na Avenida Visconde de Guarapuava, via 

com alta verticalizada e circulação de veículos, com seis faixas de rodagem e que conecta a 
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região Oeste ao centro de Curitiba, sendo um dos principais corredores viários da região 

central. 

O trajeto foi realizado sempre no mesmo horário, iniciando-se as 15h. Optou-se por 

tal horário, pois, segundo Castelhano (2017), é o momento em que a circulação de veículos 

em Curitiba encontra-se em sua base, entre os picos matutinos e vespertinos, de modo que, 

pode-se perceber com mais nitidez a influência da morfologia urbana nos níveis de qualidade 

do ar. 

O trajeto foi realizado em três dias diferentes, 21/01, 30/01 e 31/01 de 2020, sendo 

estes sempre dias de semana, e, portanto, com volume regular de veículos circulando pela 

cidade. A coleta de dados aconteceu sempre em momentos sem precipitações, tendo em vista 

que tal presença diminui o volume de concentração de poluentes, desconfigurando as 

premissas do trabalho. 

 

Figura 03 - Trajeto percorrido e suas características. 

 

Fonte: Castelhano e Dias (2020) 
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Em 21 de janeiro, o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil registrou uma direção 

predominante do vento Leste, e uma velocidade média do vento de 1,9m / s. A temperatura 

média neste dia foi de 19,5 °C e uma precipitação total de 12 mm.  

Em 30 de janeiro, a temperatura média era de 23,2 °C, a velocidade média do vento 

era de 1,1m /s e o vento predominante era Noroeste. Durante este dia, 17,4 mm de chuva 

foram registrados.  

No último dia de coleta, em 31 de janeiro, a temperatura média foi de 22,6 °C. A 

direção predominante do vento era Oeste e a velocidade média do vento era de 2,2 m/s. 

Durante esse dia, nenhuma precipitação foi registrada. 

Após a coleta de dados, passou-se para a última e terceira etapa, a espacialização. 

Os dados de monóxido de carbono em conjunto as suas coordenadas, foram organizados em 

planilhas do software Excel e na sequência, trabalhadas em ambiente ArcGIS, de modo a 

plotar pontualmente cada valor e cada dia de coleta. A simbologia escolhida evidencia uma 

amplitude entre cores frias, para menores valores e cores quentes, para maiores valores de 

monóxido de carbono. A imagem de satélite ilustra as vias do percurso, as áreas verdes e a 

verticalização da área de estudo. 

 

3. Resultados e discussão 

A coleta de dados revelou uma íntima relação entre a oscilação de monóxido de 

carbono (CO) e as feições urbanas do centro de Curitiba. No primeiro dia de medição, em 

21/01/2020, a média de CO coletado foi de 0,97 PPM, com um valor máximo registrado de 

7.1 PPM, portanto, abaixo do valor de 9 PPM, limite estipulado pelo CONAMA como aceitável. 

A figura 4 espacializa os valores coletados neste dia. Observa-se que as maiores 

concentrações do gás foram registradas na Avenida Marechal Floriano Peixoto e na Avenida 

Visconde de Guarapuava, duas vias de grande movimento que conectam a região central da 

cidade com as regiões Sudeste e Sul respectivamente.  

As vias próximas ao Parque Passeio Público e ao calçadão da Rua XV de Novembro 

por sua vez, registraram valores mais reduzidos, indicando que as baixas emissões estão 

relacionadas a proximidade das áreas verdes, a ausência de edificações e melhor circulação 

de ventos. 
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Figura 04 - Monóxido de Carbono – 21/01/2020 

 

 

O dia 30/01/2020 registrou valores superiores do poluente. A média para a coleta 

deste dia foi de 4,4 PPM, novamente abaixo dos valores mínimos estipulados pela legislação 

nacional. 

Neste dia, por outro lado, foram registrados picos de 25 PPM de concentração em 

pontos da Avenida Visconde de Guarapuava. A avenida em questão apresenta diversos 

trechos verticalizados que podem se caracterizar como canyons urbanos, afetando a 

ventilação e auxiliando na concentração de níveis elevados de poluentes. Os valores 

coletados no dia 30/01/2020 são apresentados pela Figura 5. 
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Figura 05 - Monóxido de Carbono – 30/01/2020 

. 

 

Percebe-se que os valores mais reduzidos foram registrados no começo da Rua 

Mariano Torres, início do trajeto. Os valores se justificam, pois, apesar da via apresentar 

quatro faixas de rodagem com significativo trânsito de veículos, ela está situada sobre o leito 

canalizado do Rio Belém, possui baixas edificações e o predomínio de ventos que seguem a 

direção da via. 

No último dia, 31/01/2020, foram registrados os maiores valores de monóxido de 

carbono. A média do poluente ao longo do trajeto foi de 13,4 PPM, com picos de 69,8 PPM 

registrados também na Avenida Visconde de Guarapuava, algo que ultrapassa 
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significativamente as recomendações da legislação nacional vigente. A espacialização destes 

valores, revelada pela Figura 6 aponta novamente valores baixos na região da Rua Mariano 

Torres, e valores menores novamente no calçadão, justificados anteriormente. Os elevados 

picos para o poluente podem ser justificados pela ausência de chuva neste dia, o oposto aos 

outros dois dias de coleta. 

 

Figura 06 - Monóxido de Carbono – 31/01/2020 
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4. Considerações finais 

O presente trabalho propôs uma metodologia de baixo custo para coleta e 

espacialização de poluentes atmosféricos em áreas urbanas. O sensor utilizado para coleta 

teve um custo de confecção inferior a R$150,00, e seus resultados mostraram-se satisfatórios 

uma vez que, foi possível identificar nas áreas percorridas, os pontos com maior e menor 

concentração de monóxido de carbono, revelando uma estreita conexão entre as feições e 

funções urbanas com os níveis de poluição. 

A mesma metodologia pode ser replicada para coleta de outros poluentes como 

ozônio troposférico e material particulado, necessitando, contudo de uma reprogramação de 

outros sensores, facilmente encontrados a baixo custo.  

Recomenda-se que as coletas sejam sempre realizadas nos mesmos horários, de 

modo que a dinâmica do trânsito de veículos seja semelhante. Para outras assimilações e 

estudos comparativos, recomenda-se a realização de mais de uma rota entre diversos pontos 

de uma mesma cidade.   

Em decorrência da sensibilidade dos sensores, recomenda-se também que os 

trajetos não durem mais do que uma hora, de modo a evitar que o sensor fique exposto por 

um longo tempo as mudanças de temperatura e umidade. Por fim, recomenda-se também que 

o sensor passe por períodos de testes junto as estações oficiais de monitoramento da 

qualidade do ar.  

A metodologia, embora exploratória, mostrou-se satisfatória e abre possibilidade para 

uma maior investigação da problemática da qualidade do ar, uma vez que oferece de forma 

simples e com baixo custo, a possibilidade de espacialização da dinâmica de poluentes no 

tecido urbano, colaborando para a evolução destes estudos tanto na geografia quanto na 

climatologia geográfica. 
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DINÂMICA DOS VENTOS EM FEIRA DE SANTANA/BA 

 

LAERTE FREITAS DIAS1 
FRANCISCO JABLINSKI CASTELHANO2 

 

RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo principal analisar e descrever a dinâmica dos ventos 
no município de Feira de Santana, região do centro-norte baiano. A cidade de Feira de Santa 
é a segunda maior do estado com uma população estimada em 2019 de 614.872 habitantes. 
A análise a ser apresentada foi embasada por dados de velocidade e direção dos ventos em 
escala horária, coletadas junto a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET) da cidade para o período de 2007 a 2019, concernentes a toda a série histórica da 
estação. Foram gerados boxplots apontando a oscilação nos valores de velocidade dos 
ventos e gráficos de rosa dos ventos indicando as direções predominantes, ambos os dados 
em escala horária e mensal. Concluiu-se que os ventos em Feira de Santana são, 
predominantes, dos setores sudeste e leste por todo o ano, e que ao longo do dia, elas se 
alternam entre leste durante a primeira metade do dia e sudeste durante a segunda metade. 
A velocidade do vento por sua vez mostrou-se mais alta entre os meses de novembro e 
dezembro e, em escala diária, entre as 18h e 20h. 
 
Palavras-chave: Velocidade do vento; Direção do vento; Feira de Santana/BA 

 
ABSTRACT 
The current paper aims to analyze and describe the Wind dynamics of the municipality of Feira 
de Santana, middle-north region of Bahia state. The city of Feira de Santana is the second 
largest municipality of the state with a population estimated in 614,872 inhabitants. The 
presented analysis were based on wind speed and wind direction data in hourly scale, 
measured at the official meteorological station from the National Institute of Meteorology 
(INMET) of the city. Boxplots were generated in order to present the oscilation on the wind 
speed values in hourly and monthly scale. Also, wind rose graphics were generated to point 
the predominant wind directions in both hourly and monthly scale. The results reveal that the 
winds in Feira de Santana are predominant from the sector southeast and east throught the 
whole year and that during the day the wind direction can alternante between east on the first 
half of the day and southeast during the second. The wind speed revealed its highest values 
between the months of November and December and, during a daily scale, during 18h and 
20h. 
 

Keywords: Wind speed; Wind direction; Feira de Santana/BA 
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1. Introdução 

As modificações na pressão atmosfera geram deslocamentos de massas de ar tanto 

no sentido horizontal quanto no vertical. O intuito dessa dinâmica é gerar equilíbrio nos 

sistemas atmosféricos. Tais deslocamentos são conhecidos como o fator meteorológico vento 

e pode influenciar de diversas formas a vida das pessoas, uma vez que, está estreitamente 

relacionada a fenômenos ligados a sociedade como poluição do ar, geração de energia, 

agricultura, conforto térmico, chuvas, dentre outros. 

Levando em conta a importância do conhecimento da dinâmica atmosférica, o 

presente artigo propõe-se a analisar e descrever o comportamento dos ventos no município 

de Feira de Santana - BA. Considerada a segunda maior cidade do estado baiano, Feira de 

Santana teve sua produção espacial direcionada através das atividades de agropecuária e 

pelas feiras livres que ainda permanecem na região. Em meados do século passado, 

principalmente a partir da década de 1970, o comércio e o acentuado processo de 

industrialização geraram um novo dinamismo, constituindo-se como importantes setores que 

geram emprego e renda à população local e regional. 

Diversos estudos demonstram a importância do conhecimento sobre os ventos para 

as sociedades. Gobo et al (2017), analisam o efeito do chamado vento norte na cidade de 

Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul. Segundo os autores, em momentos com 

predomínio de ventos do quadrante norte, a sensação térmica de desconforto predominava 

entre os pedestres da cidade. 

Alonso e Godinho (1992) por sua vez demonstram o efeito dos ventos sob a questão 

da poluição atmosférica, pode-se utilizar o caso de Cubatão, no ano de 1980, como um 

exemplo de tal relação. A região, que chegou a ser conhecida como Vale da Morte, por conta 

do alto nível de poluição, apresentava os seus piores episódios durante os eventos de ventos 

com baixa velocidade, em decorrência do predomínio de sistemas de alta pressão 

atmosférica. 

No âmbito da região nordeste do Brasil, o conhecimento a respeito dos ventos tem 

se mostrado essencial para a análise do potencial em geração de energia elétrica por fontes 

eólicas. Assim, os principais estudos a respeito de dinâmica de ventos no estado da Bahia 

giram entorno da geração de energia. É o caso do estudo de Silva et al (2002) que analisa as 

direções e velocidades do vento predominantes no estado baiano com o intuito de caracterizar 
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o potencial eólico. Na pesquisa, os autores não utilizam dados específicos de Feira de 

Santana, mas a partir de dados de cidades próximas como Alagoinhas e Serrinha. Assim, 

demonstram que as regiões sul e oeste do estado estariam entre as com maior potencial de 

geração energia eólica. 

Ainda a respeito dos ventos no estado baiano, o Atlas Eólico da Bahia (Governo da 

Bahia, 2013) aponta que a dinâmica destes fatores no estado é regulada por agentes sinóticos 

globais e mecanismos atmosféricos de mesoescala regionais, indo de encontro a proposição 

de Nimer (1989), que aponta fatores regionais como latitude, relevo e continentalidade, como 

fatores complementares ao principal fator, a circulação atmosférica. 

O Atlas Eólico da Bahia (2013) aponta que, no âmbito dos fatores sinóticos globais, 

destacam-se dois grandes agentes o Anticiclone Subtropical do Atlântico, o qual sofre 

interferências de sistemas polares, e os ventos alísios ao norte. Já os agentes de mesoescala, 

citam-se as brisas marinhas e terrestres, brisas de vale e de montanha e jatos noturnos, que 

atuam de forma diferente, a depender da localização do ponto de análise. A partir destas 

analises, e com base em dados do estado com um todo, a direção predominante dos ventos 

é de leste e sudeste. 

Ao analisar os ventos de Feira de Santana, apenas para o ano de 2011, Oliveira et 

al (2012) constaram a predominância dos ventos do quadrante sudeste, com exceções nos 

meses de maio e junho, onde o predomínio foi o quadrante sul e outubro e novembro com 

predomínios de ventos do leste. Os autores relacionaram a dita dinâmica com o regime de 

chuvas na cidade. Os ventos de sul no inverno são frutos de sistemas polares que chegam 

até a região de Feira de Santana, caracterizando o chamado fenômeno das correntes 

perturbadas do sul, que atinge o sul do estado com mais frequência e traz consigo chuvas 

frontais e pós-frontais. 

 

2. Metodologia 

2.1 Área de Estudo 

Situado na porção leste do Estado da Bahia, o município de Feira de Santana 

abrange uma área de 1.337,988 km2, dividido em nove unidades administrativas, sendo elas, 

o distrito sede de Feira de Santana, onde se localiza a cidade do mesmo nome, e os distritos 

de Bonfim da Feira, Jaíba, Jaguara, Governador João Durval Carneiro, Humildes, Tiquaruçu 



 
 

 www.xivsbcg.com                                                              ISSN: 2764 - 1805 

1289 

 

Matinha e Maria Quitéria (Figura 1). A estimativa populacional divulgada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019, registrou um total de 614.872 

habitantes, sendo mais de 90% residentes em áreas urbanas, ou seja, na cidade e nas oito 

vilas existentes no município. 

 

Figura 01 – Localização do município de Feira de Santana/BA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IBGE (2010). Elaboração dos autores (2020). 
 

O município de Feira de Santana é conhecido regionalmente como área de transição 

climática, pois é influenciado pelo ar úmido, provindo da região litorânea, e também pelo seco 

do interior do continente. Essa característica, além da geração de diferentes paisagens, a 

partir da atuação de diferentes agentes morfoclimáticos, influencia nas formas sociais de 

utilização e ocupação das terras.  

Sob influência da estrutura litológica, o município de Feira de Santana encontra-se 

em três domínios geomorfológicos, sendo eles os planaltos inumados, os planaltos cristalinos 

e as depressões interplanálticas (BRASIL, 1981). Cada um desses domínios pode ser 
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subdividido em diferentes regiões e unidades, que se diferenciam por meio do grau de 

expressividade geomorfológica. De acordo com Dias e Lobão (2016), as altitudes podem 

variar de 131 a 592 metros. Na porção dos tabuleiros interioranos, as altitudes ficam entre 

184 a 255 metros, sendo áreas com predominância de relevos planos, com pouca ação do 

escoamento superficial e dos processos erosivos. Os espaços ocidentais, onde abrange a 

unidade dos pediplanos sertanejos, concentram as menores e maiores elevações. Os pontos 

mais baixos correspondem às áreas onde perpassa o Jacuípe, importante rio que atravessa 

a região. 

Historicamente, a cidade de Feira de Santana foi crescendo e expandindo sua base 

física por meio da ocupação dos tabuleiros, sobretudo pela sua menor declividade.  Nota-se, 

assim, que o relevo é um dos aspectos naturais que favoreceu a fixação humana, mesmo que 

isso tenha proporcionado o soterramento de diversos rios e lagoas. No que se refere a 

dinâmica climática, está direcionou as atividades econômicas exercidas no município, 

sobretudo pelo caráter transicional. Assim, pode-se afirmar que Feira de Santana se constituía 

como ponto de articulação entre duas zonas distintas: “os tabuleiros, mas ricos e agricultáveis, 

e o Sertão, mais seco e pastoril” (SILVA, 1997, p. 145). Ambos influenciados pelas 

características naturais.  

Após aplicar o modelo de classificação climática de Thornthwaite, Dias e Lobão 

(2016) constatam que Feira de Santana possui clima do tipo C1, ou seja, subúmido seco. 

Essa característica justifica o fato do município ser considerado uma área de transição 

climática, tendo influência litorânea e continental. Já com o modelo de classificação de 

Koppen, Santos et al (2018) destaca que o clima de Feira de Santana se enquadra como Asa 

sendo, portanto, caracterizado como um clima megatérmico, com chuvas de inverno e verão 

quente.  

A figura 2 representa as normais climatológicas de Feira de Santana para o período 

1981-2010. Observa-se um total pluvial médio de 754,3 mm por ano, com os meses de maio 

a julho como os mais chuvosos e outubro como o mês mais seco, com apenas 31,6 mm de 

precipitação média.  

As temperaturas oscilam com os valores mais baixos sendo registrados entre os 

meses de maio e setembro, com médias mínimas em agosto com 21,8 °C e máxima em 

fevereiro e março, ambas com médias de 26,3 °C. 



 
 

 www.xivsbcg.com                                                              ISSN: 2764 - 1805 

1291 

 

Figura 02 – Normais Climatológicas de Feira de Santana. 1981-2010  

 
Fonte: INMET. Elaboração dos autores (2020). 

 
2.2 Dados e Técnicas 

Nessa pesquisa, utilizou-se séries históricas da estação meteorológica oficial da 

cidade, cujo intuito é de avaliar a predominância da direção e velocidade média dos ventos 

em escala mensal e diária. 

A presente proposta seguiu a metodologia utilizada por Castelhano e Roseghini 

(2018), analisando os dados de velocidade e direção do vento a partir da escala horária. De 

tal forma, foram coletados dados de ambas as variáveis junto a estação oficial do INMET na 

cidade de Feira de Santana.  

A série de dados inicia-se em junho de 2007 perdurando até o ano de 2019, 

totalizando 12 anos de dados e sendo esta, a maior série disponibilizada pela instituição nesta 

escala. 

O fato de os dados serem em escala horária aumentou o detalhamento do presente 

estudo e possibilitou análises mais aprofundadas da dinâmica dos ventos na área de estudo. 

A estação fica na região norte da cidade, junto a Universidade Estadual de Feira de Santana 

(Figura 1) e colhe dados relativos a ventos a 10 m de altura, conforme protocolo de 

instrumentação da WMO. Os dados de direção do vento providos pelo INMET estavam 

organizados por graus de azimute de 0º até 360º, correspondentes aos pontos cardeais e 

colaterais. As respectivas direções encontram-se explanadas pela figura 3. 
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Realizada a coleta, os dados foram organizados e tabulados no software Excel, para 

então, serem realizadas as análises estatísticas no software RStudio e no pacote de dados 

Openair, desenvolvido por Carslaw e Ropkins (2012). 

 

Figura 03 – Direção dos ventos em graus de azimute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As análises foram feitas em dois momentos. Primeiramente realizou-se a 

investigação dos dados referentes a escala horário. Deste modo, foram gerados boxplots que 

revelam a oscilação da velocidade do vento ao longo de um dia. Para toda a série, foram 

gerados gráficos de rosa dos ventos, que apontam a oscilação na direção predominante no 

decorrer do dia. A utilização dos boxplots para analisar a velocidade dos ventos foi uma 

técnica utilizada por Oliveira Júnior et Al (2013) e Castelhano e Roseghini (2018), permitindo 

a representação dos limites superiores e inferiores, quartis e a mediana das séries analisadas. 

Na sequência, o mesmo procedimento foi realizado para avaliar a dinâmica dos 

ventos ao longo de um ano. Novamente, foram gerados boxplots que indicam a oscilação de 

velocidade dos ventos no decorrer dos meses e gráficos de rosa dos ventos que representam 

as distintas direções dos ventos predominantes ao longo de toda a série de dados utilizada. 

 

3. Resultados e discussão 

Os resultados detalham a dinâmica dos ventos na cidade de Feira de Santana. No 

âmbito das escalas diárias, percebe-se que a velocidade dos ventos apresenta um incremento 

a partir das 11h da manhã, mantendo-se elevada até a meia noite. 
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O momento do dia com velocidades mais altas, ao longo da série histórica, foi as 18h, 

com limites superiores acima dos 6 m/s. Já a velocidade mais baixa foi registrada as 9h da 

manhã. A figura 4 revela a oscilação da velocidade dos ventos em Feira de Santana na escala 

diária. 

 

Figura 04 – Oscilação da velocidade dos ventos em escala horária – Feira de Santana/BA. 2007-2019 

 

 

A figura 5 representa as principais direções dos ventos para Feira de Santana por 

hora do dia. Os dados revelam que os ventos predominantes no município se mantém entre 

as direções leste e sudeste. Os ventos do quadrante oeste, por outro lado, apresentam as 

mais baixas frequências. 

Com a velocidade dos ventos, as direções sofrem pequenas modificações às 11h da 

manhã. Entre meia noite e este horário, predominam os ventos oriundos do quadrante leste e 

com baixas velocidades. 

A figura 5 aponta, todavia, que a partir da metade do dia, os ventos passam a soprar 

com mais frequência da direção sudeste. Chegando ao ápice por volta das 21h onde 

registram-se mais da metade dos ventos oriundos deste setor. 
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Figura 05 – Rosa dos Ventos com direções e velocidades predominantes por hora – Feira de 
Santana/BA. 2007-2019 

 

 

Ao analisar os resultados ao longo do ano, pôde-se detectar que os meses de inverno 

são aqueles em que temos os menores valores de velocidade do vento (Figura 6). Os meses 

de janeiro e fevereiro, por outro lado, são aqueles em que temos os maiores valores 

registrados e a maior mediana. 
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Figura 06 – Média de oscilação da velocidade dos ventos em escala mensal em Feira de Santana/BA 
no período de 2007-2019 

 

 

A figura 7 revela os diferentes padrões de ventos em Feira de Santana ao longo dos 

meses do ano. O setor sudeste é predominante nas direções dos ventos na maior parte do 

ano, especialmente pelos meses de janeiro até setembro. Entre outubro e dezembro, o padrão 

sofre modificação, passando o setor leste a ser predominante. Além destes dois setores, 

destaca-se também o aumento dos ventos de quadrante sul durantes os meses de abril a 

julho, corroborando a análise de Oliveira et al (2012) ao mencionar a influência das correntes 

pertubardas de sul durante este período do ano. 

A integração entre direção dos ventos e índices pluviométricos, por meio de isoietas, 

considerando os limites administrativos do município (Figura 1), possibilita afirmar que o 

distrito de Humildes concentra os maiores índices pluviométricos (superiores a 900 mm). Essa 

característica passa por significativa influência dos ventos alísios de sudeste que, por sua vez, 

sofre grande estabilidade das massas de ar do quadrante leste oriundas do anticiclone 

semifixo do Atlântico Sul (NIMER, 1989). Essa dinâmica, aliada a outros fatores climáticos, 

possibilitam a formação das massas de ar com alto teor de umidade, provenientes da 

evaporação oceânica, que ao atingir a parte sudeste do município proporciona melhor 

sensação térmica e maior quantidade de chuvas (DIAS e LOBÃO, 2016). 
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Figura 07 – Rosa dos Ventos com direções e velocidades predominantes por mês em Feira de 
Santana/BA no período de 2007-2019 

 

 

Importante ressaltar que os quadrantes norte e oeste são muito pouco 

representados, reforçando o papel dos sistemas atlânticos na dinâmica dos ventos da cidade. 

Entretanto, torna-se relevante assinalar, apoiando-se nas discussões de Nimer (1989) sobre 

a dinâmica eólica e os índices pluviométricos, que no Nordeste brasileiro a atuação do 

anticiclone do atlântico sul é limitada, sobretudo, pela chegada das correntes perturbadoras 

que ocasionam instabilidade no regime das chuvas. De forma geral, a extensão territorial e as 

formas de relevo fazem da Bahia alvo dessas correntes, sendo frequentemente atingida pelos 
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ventos do oeste, trazidas pelas linhas de instabilidades tropicais, ao passo que recua as 

correntes úmidas do atlântico. Essa configuração está presente em Feira Santana, sendo um 

dos aspectos relevantes que a classifica como faixa de transição climática. 

 

4. Considerações finais 

O presente trabalho teve por objetivo analisar e descrever a dinâmica dos ventos no 

município de Feira de Santana, no período de 2007 até 2019.  De modo geral, percebe-se 

que os ventos em Feira de Santana são, especialmente, provenientes dos setores sudeste e 

leste do município, tanto ao logo do dia quanto ao longo do ano. Os dados demonstraram que 

no decorrer do dia eles se alternam entre leste, nas primeiras 12hs, e sudeste nas horas 

seguintes. A velocidade, por sua vez, mostrou-se mais alta entre os meses de novembro e 

dezembro e, em escala diária, entre as 18h e 20h. 

A metodologia utilizada para a pesquisa possibilitou comprovar que Feira de Santana 

é fortemente influenciada pelos sistemas atlânticos que, por sua vez, regulam a dinâmica dos 

ventos e dos índices pluviométricos.  Entretanto, deve-se considerar que a dinâmica 

atmosférica pode ser influenciada por diversos fatores e componentes naturais, não podendo 

ser, de modo conclusivo, avaliada isoladamente. 

Espera-se, que as discussões realizadas nesse artigo possam contribuir, tanto para 

os estudos diretamente associados ao clima, quantos para aqueles vinculados a relação 

sociedade-natureza, em especial, para as pesquisas de uso do solo urbano e disseminação 

dos poluentes na atmosfera. 
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IMPACTO DA MUDANÇA DE COBERTURA DO SOLO E PRECIPITAÇÃO SOBRE 
A VAZÃO MÉDIA NO RIO CAPIVARI EM MONTE MOR – SP 

 
CLEBER ASSIS DOS SANTOS1 

LAURA DE SIMONE BORMA2 
 

RESUMO 
A ação humana na cobertura da terra e nas mudanças do clima, especialmente no regime 
pluviométrico, são os principais catalisadores das mudanças de longo prazo no regime de 
vazão. A hipótese deste estudo é que a mudança da cobertura vegetal nos últimos 40 anos 
na área de drenagem do rio Capivari aumentou a vazão média. Assim, o objetivo principal 
deste trabalho foi avaliar o efeito da mudança da cobertura da terra e da precipitação sobre a 
vazão média do rio Capivari em Monte Mor - SP. As imagens Landsat foram utilizadas para 
analisar a variação espacial e temporal na área de estudo para os anos de 1976 a 2016. Os 
dados pluviométricos e fluviométricos foram provenientes da Agência Nacional de Águas no 
período de 1970 a 2015. Para a análise estatística, dois testes clássicos foram utilizados para 
dados hidroclimatológicos, o teste de Mann-Kendall e o teste de Pettitt. Os resultados 
mostraram que, em termos de cobertura do solo, houve redução da área florestal e o 
crescimento das áreas urbana e agrícola. A vazão média apresentou tendência de 
crescimento enquanto a precipitação se manteve estável no período analisado. Uma possível 
causa do aumento médio do fluxo é a redução da área florestal, diminuindo a 
evapotranspiração e aumentando o coeficiente de escoamento. 
 
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Hidroclimatologia; Teste de tendência. 
 
ABSTRACT 
Human action on land cover and climate change, especially in the pluviometric regime, are the 
main catalysts of the long-term changes in the flow regime. The hypothesis in this study is that 
the land cover change in the last 40 years in the drainage area of the Capivari River increased 
the average flow. Thus, the main objective of this work was to evaluate the effect of the land 
cover change and precipitation on the average flow of the Capivari River in Monte Mor - SP. 
Landsat images were used to analyze spatial and temporal variation in the study area for the 
years 1976 to 2016. The pluviometric and fluviometric data came from the National Water 
Agency for the period from 1970 to 2015. For the statistical analysis, two classic tests were 
used for hydroclimatological data, the Mann-Kendall test and the Pettitt test. The results 
showed that, in terms of land cover, there was a reduction of the forest area and the growth of 
urban and agricultural areas. The average flow presented a tendency of growth whereas the 
precipitation remained stable for the analyzed period. A possible cause of the average flow 
increase is the forest area reduction, decreasing the evapotranspiration and increasing the 
runoff coefficient. 
 
Keywords: Remote sensing; Hydroclimatology; Trend test. 
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1. Introdução 

Há alguns anos vem sendo observado que diversas bacias hidrográficas em todo o 

mundo estão sofrendo alterações expressivas nas vazões de seus cursos d’água. Tais 

alterações, em grande parte, ocorrem devido a fatores como variações no regime 

pluviométrico e as ações antrópicas diretas, dentre as quais incluem-se mudanças na 

cobertura do solo, construção de barragens e retirada de água para irrigação de grandes áreas 

agrícolas (HONGCHANG-HU et al., 2007; MILLY et al., 2008). As vazões de bacias 

hidrográficas podem apresentar tendências de aumento ou redução expressiva, provocando 

impactos generalizados sobre os demais recursos naturais (GYAWALI; GREB; BLOCK, 2015; 

RICE et al., 2015; SOUZA-FILHO et al., 2016; WEI; CHANG; DAI, 2014; ZHANG et al., 2008). 

Em adição a forte influência da precipitação sobre o comportamento das vazões 

(GARBRECHT; VAN LIEW; BROWN, 2004; SUN et al., 2014; ZHANG; SCHILLING, 2006), os 

efeitos da mudança de cobertura do solo também afetam a hidrologia do rio, incluindo 

mudanças nas descargas de pico, mudanças no escoamento, mudanças na qualidade da 

água e mudanças na aparência de um rio (COE et al., 2011; COSTA; BOTTA; CARDILLE, 

2003; TAO et al., 2011; ZHANG et al., 2008). Além disso, transições expressivas na cobertura 

do solo, podem geram “feedbacks” atmosféricos, interferindo na variabilidade pluviométrica, 

tanto em escala local como regional (COE; COSTA; SOARES-FILHO, 2009; KHANNA et al., 

2017; SPERA et al., 2016), afetando diretamente as vazões. 

O Brasil apresenta várias bacias hidrográficas com importância social, por comportar 

um grande quantitativo populacional e atividades econômicas como as agropecuárias. Uma 

das importantes bacias hidrográficas do sudeste brasileiro é a bacia do rio Capivari. Esta bacia 

localiza-se, no estado de São Paulo próxima à capital, uma região estratégica do país, onde 

as atividades socioeconômicas e agropecuárias têm papel relevante sobre a economia 

nacional (MILANO et al., 2018). 

Distinguir e analisar as variações pluviométricas ao longo do tempo, bem como as 

espaço-temporais de cobertura do solo dentro da bacia hidrográfica do rio Capivari, são 

tarefas determinantes para identificar possíveis tendências nas séries históricas de vazão, 

visando o manejo e controle adequado dos usos múltiplos da água para os mais diversos fins, 

desde a dessedentação animal até o abastecimento populacional e industrial, além da própria 

manutenção do rio, visando subsidiar a tomada de decisões futuras. 
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A hipótese do presente estudo é que a mudança na cobertura do solo nos últimos 40 

anos na área de drenagem do rio Capivari influenciou em sua vazão média. Este estudo 

procurou, portanto, responder a três questões fundamentais: (1) Como a cobertura do solo na 

bacia do rio Capivari mudou entre 1976 e 2016; (2) Como a precipitação afetou a vazão do rio 

entre 1970 e 2015; e (3) Como a cobertura do solo afeta a vazão dentro da bacia do rio 

Capivari.  

Nesse sentido, o objetivo geral do presente trabalho foi avaliar o efeito das mudanças 

de cobertura do solo e da precipitação na vazão média do rio Capivari em Monte Mor – SP. 

Os objetivos específicos foram: a) caracterizar a hidroclimatologia (1970-2015) da área de 

estudo; b) identificar a tendência temporal da vazão média através do teste de Mann-Kendall 

e Pettitt; e c) identificar as mudanças na cobertura do solo na área de estudo em vários 

períodos de tempo, desde de 1976 a 2016. 

 

2. Metodologia 

2.1 Área de estudo 

A área em estudos é a parte média-superior da bacia hidrográfica do rio Capivari, a 

qual drena 696,9 km², ou seja, cerca de 42,1% do total da bacia hidrográfica do rio Capivari, 

afluente da margem direita do rio Tietê. A Figura 1 informa a localização geográfica da área 

de drenagem, destacando sua topografia, as 10 estações pluviométricas da área e seu 

entorno, a estação fluviométrica da foz (Código 62420000) e sua hidrografia. 

 

Figura 1 – Localização geográfica da área de drenagem do rio Capivari, com sua topografia, postos 
pluviométricos (triângulos em azul) e estação fluviométrica (estrela em vermelho) 
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Esta área está inserida no estado de São Paulo, distante cerca de 90 km da capital 

(em linha reta), passando pelos municípios de Jundiaí (região da nascente), Louveira, 

Vinhedo, Itupeva, Campinas, Indaiatuba e Monte Mor (estação fluviométrica). A elevação da 

área de estudo varia de 941 m acima do nível do mar na região à montante na cidade de 

Vinhedo, até 538 m na cidade de Monte Mor, de onde prossegue até desaguar no rio Tietê. 

 

2.2 Aquisição e tratamento da base de dados 

Utilizou-se o MDE (Modelo Digital de Elevação) com resolução espacial de 30 metros 

proveniente do SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) (FARR et al., 2007) para a 

delimitação da área de drenagem. Os procedimentos foram realizados no software ArcMap 

10.2.2, possibilitando gerar em conjunto a malha hidrográfica e o MDEHC (Modelo Digital de 

Elevação Hidrologicamente Consistente), assim como proposto por (GOPINATH; SWETHA; 

ASHITHA, 2014). 

As imagens utilizadas para o mapeamento da cobertura do solo foram derivadas da 

série de satélites do Landsat, referentes aos anos de 1976, 1985, 1995, 2006 e 2016, obtidos 

por intermédio do banco de dados do EarthExplorer (https://earthexplorer.usgs.gov). Adotou-

se uma variação temporal de aproximadamente 10 anos entre as imagens para possibilitando 

a identificação do sinal de mudança espacial na cobertura do solo na região de estudo. A 

Tabela 1 destaca as principais informações das imagens adquiridas. 

 

Tabela 1 - Principais informações das imagens adquiridas do Landsat para os anos de 1976, 1985, 
1995, 2006 e 2016 

Satélite Sensor Data de Passagem Resolução espacial 

Landsat 1 MSS e RBV 12/10/1976 80 metros 

Landsat 5 TM 31/05/1985 30 metros 

Landsat 5 TM 28/06/1995 30 metros 

Landsat 5 TM 12/07/2006 30 metros 

Landsat 8 OLI 07/07/2016 30 metros 

 

A classificação supervisionada foi elaborada para 4 classes de cobertura pelo método 

da Máxima Verossimilhança (Maximum Likelihood) através do software ArcMap 10.2.2. As 

classes foram divididas em Floresta (naturais e plantadas), Agropecuário (agricultura, 

pastagens naturais, pastagens plantadas e solo exposto para cultivo), Urbano (residências, 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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rodovias, construções, pavimentação, etc.) e Recursos hídricos (rios e lagos). Para avaliar a 

qualidade da classificação foram adotados o Índice Kappa e Exatidão Global 

(BOGOLIUBOVA; TYMKÓW, 2014; DALMAU; ALARCÓN; OLIVA, 2017). 

Os dados de precipitação das 10 estações pluviométricas (Tabela 2), assim como os 

dados de vazão média (1970 – 2015), foram obtidos do banco de dados da ANA (Agência 

Nacional de Águas). 

 

Tabela 2 - Informações das estações pluviométricas utilizadas no interior e periferia da área de 
drenagem do rio Capivari, com o código das estações, nome, cidade, localização geográfica e períodos 
em que os dados estão disponíveis 

Códigos Nomes Cidade Localização Período 

02247046 Campinas – IA Campinas 22°53’00”S; 47°05’00”O 1970 – 2013 

02247050 Bairro Pavioli Monte Mor 22°56’00”S; 47°15’00”O 1970 – 2013 

02247058 Monte Mor Monte Mor 22°57’39”S; 47°17’45”O 1970 – 2015 

02346097 Jundiaí Jundiaí 23°11’11”S; 46°52’36”O 1970 – 2013 

02347007 Indaiatuba Indaiatuba 23°05’00”S; 47°13’00”O 1970 – 2013 

02347055 Itaici Indaiatuba 23°06’34”S; 47°10’55”O 1970 – 2013 

02347057 Itupeva Itupeva 23°09’04”S; 47°03’28”O 1970 – 2015 

02346003 Vinhedo Vinhedo 23°02’00”S; 46°58’00”O 1970 – 1994 

02347003 Vira Copos Campinas 23°01’00”S; 47°08’00”O 1971 – 1994 

02347136 Fazenda Buriti Itupeva 23°05’00”S; 47°03’00”O 1972 – 2001 

 

2.3 Evapotranspiração 

Utilizou-se a equação do balanço hídrico simples para o cálculo da 

evapotranspiração real (Equação 1). Está é uma metodologia comumente utilizada em 

estudos referentes a bacias hidrográficas (ÖZHAN et al., 2010), em que a evapotranspiração 

é obtida por intermédio de médias de grandes períodos (GAO et al., 2012). 

 

ET = P – Q ± ΔS                                                                                                                       (1) 

 

Em que: ET (mm) é a evapotranspiração real; P (mm) e Q (mm) são a precipitação e 

a vazão da área de drenagem, respectivamente; ΔS(mm) é a mudança no armazenamento 

de água do solo. Para longos períodos (~30 anos) a mudança de armazenamento tende a ser 

zero quando comparada com outros componentes do balanço hídrico (WANG, 2016). 
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2.4 Análises estatísticas 

A literatura mundial utiliza, geralmente em conjunto, dois testes estatísticos clássicos 

para análise de tendência, o teste não paramétrico de Mann-Kendall, utilizado para avaliar a 

significância de tendências em séries temporais hidrometeorológicas (YUE; PILON; 

CAVADIAS, 2002), e o teste não paramétrico de Pettitt (QIU et al., 2015), informando em qual 

período houve o ponto de mudança na série analisada (LI et al., 2016; SALARIJAZI et al., 

2012; SEYAM; OTHMAN, 2015; ZHANG et al., 2008). No presente estudo, para as estatísticas 

de Mann-Kendall e Pettitt utilizou-se o nível de confiança de 95% (p-valor 0,05). 

Os testes não paramétricos são recomendados para dados onde não há a exigência 

do conhecimento da normalidade (YUE; PILON; CAVADIAS, 2002), frequentemente 

encontrados em séries temporais hidrometeorológicas. Tao et al. (2011) destacam que os 

métodos de detecção de tendência não paramétricos são menos sensíveis a outliers se 

comparado as estatísticas paramétricas. 

 

3. Resultados e discussão 

3.1 Características hidroclimatológicas 

O quantitativo climatológico (1970-2015) anual da precipitação na área de drenagem 

do rio Capivari é de 1379,6 mm. O período compreendido entre os meses de outubro a março 

apresentam o maior quantitativo precipitado (~1013,1 mm) devido aos fenômenos 

meteorológicos típicos dessa época do ano, como ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico 

Sul), sistemas convectivos e passagem de sistemas frontais (REBOITA et al., 2010). Neste 

período o volume precipitado equivale a 73,4% da precipitação total do ano hidrológico. 

Entre os meses de abril e setembro a lâmina precipitada é menor (~366,5 mm) devido 

ao desenvolvimento da massa de ar seca característica desse período do ano na região, 

principalmente nos meses de inverno austral (junho a agosto), impulsionada pela atuação da 

ASAS (Alta Subtropical do Atlântico Sul) que avança seu posicionamento para Oeste, 

atingindo o Sudeste do Brasil (REBOITA et al., 2010; SUN; COOK; VIZY, 2017) e inibe a 

formação de nuvens através da alta pressão. O volume precipitado é bastante reduzido, 

representando 26,6% do quantitativo precipitado durante o ano hidrológico. 
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A climatologia da vazão média anual (1970 – 2015) é 7,0 m³/s, em que o maior média 

de volume de vazão ocorre no mês de janeiro (12,4 m³/s) e menor média de vazão ocorre no 

mês de agosto (3,8 m³/s). 

 

3.2 Mudanças na cobertura do solo 

Durante o período de classificações das imagens do Landsat (1976 – 2016), a 

cobertura do solo da área de drenagem do rio Capivari era consistida principalmente da 

agropecuária, com a cobertura florestal e urbana revezando como a segunda maior categoria 

(Figura 2). Os resultados mostram que aproximadamente 53,0% da área foi classificada como 

cobertura agropecuária, em 1976, atingindo seu máximo em 1995 com 67% referente a esta 

cobertura, reduzindo para 57,1% em 2016. Os resultados da cobertura florestal mostram uma 

redução expressiva do ano de 1976 para 1985, passando de 32,1% para 17,4%, 

respectivamente. Em meados da década de 1990 houve a menor área com cobertura florestal, 

cerca de 13,7%, aumentando sem muita expressão, até em 2016 atingir 17,3% da área 

coberta por florestas. A área urbana, desde o ano de 1976 vem crescendo gradualmente, 

passando de 14,7% para 24,8% em 2016. Os recursos hídricos representam a menor parcela 

de cobertura, passando de 0,2% em 1976 para 0,7% em 2016.
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Figura 2 – Mudança na cobertura do solo na área de drenagem do rio Capivari, no estado de São 
Paulo: a) 1976; b) 1985; c) 1995; d) 2006; e) 2016 
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Grande parte do aumento urbano é observado em centros urbanos agrupados, como 

na cidade de Campinas, ao Norte da área de drenagem, enquanto as áreas agropecuárias 

são menos fragmentadas em relação a cobertura florestal. A categoria de cobertura do solo 

com maior variação percentual na área de drenagem do rio Capivari foi a florestal, caindo 

aproximadamente 45,9% de 1976 até 2016. Em 1976 sua área representava cerca de 1/3 da 

região, na década seguinte, houve uma queda brusca e seu percentual de cobertura 

representou 1/6, devido ao crescimento urbano e agropecuário.  

A queda na área florestal e crescimento da área urbana e agropecuária pode ter 

ocorrido pela criação de incentivos fiscais do governo, como a criação do Programa Nacional 

de Álcool em 1975 (ProÁlcool) (ROSILLO-CALLE; CORTEZ, 1998), sendo um catalizador 

para as mudanças na cobertura e uso do solo, alterando tanto nas práticas de manejo agrícola 

como no grande fluxo de pessoas e indústrias, o que pode ter impulsionado o crescimento 

urbano e, consequentemente, alteraram a infraestrutura local de maneira acelerada 

(MORAES et al., 1998). 

 

3.3 Tendência temporal e ponto de mudança da vazão média 

O resultado do teste de tendência de Mann-Kendall na vazão média anual durante o 

período analisado (1970-2015) mostrou que a série temporal é marcada tendência 

significativa de crescimento (p-valor de 0,0013), à uma taxa de 0,08 m³/s por ano (Inclinação 

de Sen). 

Após a identificação da tendência na série de vazão média, realizou-se o teste de 

Pettitt para identificar em que ano ocorreu o ponto de mudança. O resultado da análise do 

ponto de mudança para a vazão média apontou que seu ano de ocorrência foi em 1981, 

dividindo a série histórica em dois períodos distintos, o Período 1 (1970 – 1981) e o Período 

2 (1982 – 2015). As vazões médias anuais antes e após o ponto de mudança foram de 4,9 e 

7,7 m³/s, respectivamente (Figura 3a). Utilizando médias mensais de longo prazo no Período 

1 e 2 (Figura 3b), destaca-se o aumento observado para todos os meses, principalmente nos 

meses de janeiro a maio, aumentando cerca de 62,8%, 59,0%, 86,7%, 68,7%, 81,5%, 

respectivamente. De acordo com Costa, Botta e Cardille (2003), o aumento da vazão durante 

a estação chuvosa pode estar associado, principalmente, à infiltração reduzida após as 

mudanças na cobertura do solo, o que facilita o escoamento superficial. 
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Figura 3 – Resultados da série temporal da vazão média anual na estação da fluviométrica de Monte 
Mor, em que: a) é o resultado do ponto de mudança para a vazão média; b) é são as médias mensais 

das vazões médias; c) é a climatologia de precipitação acumulada durante o ano; e d) é são as 
médias mensais das precipitações anuais. A cor vermelha (a, b e d) representa o Período 1 e a cor 

Azul representa o Período 2. A linha tracejada representa a média do período 

 

 

O aumento da vazão média durante a estação seca, para Bruijnzeel, (2004), pode 

estar ligado a um “efeito esponja”, desde que após as alterações da cobertura e uso do solo, 

com a remoção da vegetação natural, sejam mantidas as características físicas do solo, o 

suficiente para permitir a infiltração da água precipitada, que aliada a uma ET reduzida, 

contribui para o aumento da vazão durante a estação seca. Ilstedt et al. (2016) destacam que 

uma cobertura vegetal intermediária facilitaria o processo de recarga subterrânea, devido ao 

aumento da macroporosidade proporcionado pelas raízes. A manutenção das características 

do solo após a remoção da vegetação, aliado a uma cobertura vegetal intermediária, além da 

estabilidade da precipitação anual, reforçam a explicação para o aumento das vazões durante 

a estação menos chuvosa. 

A precipitação anual (Figura 3c), para o mesmo período em que a vazão foi 

analisada, não apresentou tendência de redução ou crescimento (p-valor de 0,8360), não 

justificando o aumento da vazão média. Separando a precipitação nos Períodos 1 e Período 

2 (Figura 3d), em função do ponto de mudança apontado pelo teste de Pettitt aplicado aos 
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dados de vazão anual, observa-se que a precipitação não justificou o aumento da vazão, 

mostrando que possivelmente fatores ligados a mudança de cobertura do solo podem ter 

maior influência para o aumento da vazão média do Período 1 para o Período 2. 

A Tabela 3 resume as médias hidroclimatológicas nos dois períodos distintos, 

apontados pelo Teste de Pettitt para a vazão média. Uma comparação inicial entre o Período 

1 e o Período 2 mostra um aumento na precipitação na ordem de 48,6 mm (3,6%), um 

aumento na vazão média anual de 2,8 m³/s (129,4 mm, ou 57,1%), uma redução na ET de 

81,4 mm (7,2%) e um aumento no coeficiente de escoamento de 0,09 (56,3%). 

 

Tabela 3 - Média de longo prazo de variáveis hidroclimatológicas na área de contribuição do rio Capivari 
em Monte Mor – SP 

Período 
Precipitação 

(mm/ano) 
Vazão média 
anual (m³/s) 

ET 
(mm/ano) 

Coeficiente de 
Escoamento 

1970 – 1981 1343,7 4,9 1123,5 0,16 

1982 – 2015 1392,3 7,7 1042,7 0,25 

 

A redução da cobertura florestal, que possui um sistema radicular mais profundo que 

o agropecuário e facilita a transpiração da água do solo para a atmosfera, pode ter contribuído 

para a diminuição da ET. Além disso, a diminuição desta cobertura reduz evaporação da água 

precipitado (ENGEL et al., 2005; FARLEY; JOBBAGY; JACKSON, 2005; YAO et al., 2015). 

Tais fatores também podem justificar o aumento de 90,2% da vazão mínima (Q7,10), pois a 

redução da ET pode facilitar a manutenção da água no aquífero, alimentando o fluxo de base. 

O aumento do coeficiente de escoamento no Período 2 indica que a precipitação 

escoa de forma mais rápida pela área de drenagem, sugerindo que a remoção de grande 

parte da área florestal, e o aumento de coberturas com menos abstrações iniciais , como a 

urbana e a agropecuária são os fatores responsáveis por tal resposta (COSTA; BOTTA; 

CARDILLE, 2003). 

 

4. Considerações finais 

Embora a precipitação tenha um efeito direto na vazão do rio, a quantidade de 

cobertura urbana, florestal e agropecuária desempenham um papel significativo. Os 

resultados sugerem que o crescimento da vazão média anual ocorreu devido a influência das 

alterações de cobertura do solo, em especial a redução da área florestal entre meados da 
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década de 1970 e 1980 que reduziram a ET, auxiliando na manutenção da água no aquífero, 

desde que as características fundamentais do solo permitam a infiltração da água da chuva. 

Além disso, o aumento do coeficiente de escoamento superficial contribuiu para o crescimento 

da vazão no período chuvoso. 
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APLICAÇÃO DA CORREÇÃO ATMOSFÉRICA PARA DETERMINAÇÃO DE 
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE A PARTIR DE IMAGENS ORBITAIS 
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ANTONIO CARLOS OSCAR JÚNIOR3 
 

RESUMO 
As imagens orbitais vêm assumindo importância na análise da evolução temporo-espacial da 
ilha térmica superficial. Contudo, sua utilização passa, obrigatoriamente, pela correção dos 
ruídos da atmosfera sobre a energia emitida pela superfície. Este trabalho objetiva avaliar a 
aplicação de um método de correção atmosférica em bandas termais TIRS de imagens 
orbitais (LANDSAT-8), comparando os valores da TST (temperatura corrigida) e TB 
(temperatura não corrigida) no Central Business District do Rio de Janeiro. Para tal, imagens 
de períodos sazonais de verão (24/02/2019) e inverno (02/07/2019) foram adquiridas no sítio 
eletrônico do Serviço Geológico dos Estados Unidos, as quais foram submetidas à inversão 
da função Plank e também a cálculos de calibração. Os parâmetros foram inferidos a partir da 
Calculadora de Correção Atmosférica da NASA. Constatou-se que, a correção da interferência 
da atmosfera sobre a radiância determinou TST mais alta do que as TB, sendo possível 
identificar: focos de ilhas de calor, que as ICs estão relacionadas às formas urbanas e as TB 
apresentaram temperaturas abaixo da temperatura média do ar. A metodologia coloca-se 
como contributo significativo na análise climática urbana na medida em que permitiu avaliar a 
TST e a TB. Não obstante, sugere-se para melhores resultados ampliação temporal e de 
sondagens, através de mais cenas envolvidas e até mesmo aquisição de emissividade 
específica. 
 
Palavras-chave: Clima urbano; Correção atmosférica; Ilha de calor de superfície. 
 
ABSTRACT 
Orbital images have been assuming importance in the analysis of the space-time evolution of 
the surface thermal island. However, its use involves correcting the noise of the atmosphere 
over the emitted energy by the surface. This work aims to evaluate the application of an 
atmospheric correction method in TIRS thermal bands of orbital images (LANDSAT-8), 
comparing the values of TST (corrected temperature) and TB (uncorrected temperature) in the 
Central Business District of Rio de Janeiro. For such images of seasonal periods of summer 
(02/24/2019) and winter (02/07/2019) were acquired on the United States Geological Survey 
website, which were submitted to the inversion of the Plank function and also to calibration 
calculations. The parameters were inferred from NASA's Atmospheric Correction Calculator. 
It was found that the correction of the interference of the atmosphere on the radiance 
determined a higher TST than the TB, making it possible identifying focus of heat islands, 
confirm that heat islands are related to urban forms and the TB showed temperatures below  
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the average air temperature. The methodology is a significant contribution to the urban climate 
analysis as it allowed the evaluation of TST and TB. However, it is suggested for better results 
greater details in the polls, through a larger period analyze, more scenes involved and even 
acquisition of specific emissivity. 
 
Keywords: Urban climate; Atmospheric correction; Surface heat island. 
 

1. Introdução 

O sensoriamento remoto é uma ciência que produz dados (imagens ou gráficos) a 

respeito de um evento, fenômeno ou processo da superfície terrestre por meio do 

processamento da energia eletromagnética, registrada por um dispositivo que não está em 

contato direto com o espaço investigado, a saber: o sensor (NOVO, 2010). Este, abordo de 

uma aeronave ou plataforma, capta e mede a energia refletida ou emitia pela superfície 

(AMORIM, 2019). 

Com o desenvolvimento tecnológico, os sensores têm se aprimorado em relação às 

bandas espectrais oferecidas, resolução espacial e sensibilidade radiométrica, sobretudo os 

sensores TM, ETM+, OLI e TIRS. Essa evolução confere suporte à ampliação do uso dos 

produtos LANDSAT nas mais diversas pesquisas temáticas, incluindo nos estudos aplicados 

à climatologia urbana.  

Destacadamente, as imagens são de importância na análise da evolução temporo-

espacial da temperatura da superfície (TST), cujo foco é o estudo da ilha térmica superficial. 

Segundo Jensen (2006), a temperatura superficial pode ser obtida por meio do sensoriamento 

remoto, visto que o calor interno de um alvo é transformado em energia radiante, que por sua 

vez mantém correlação positiva com a temperatura cinética. Por sua sensibilidade a 

participação nos fluxos de calor sensível e latente à superfície, a TST é de suma relevância 

para o entendimento das interações superfície terrestre-atmosfera (NORMAN et al., 1995). 

Em razão das condições atmosféricas (fumaça, quantidade de nuvens que recobre a 

superfície, gases atmosféricos, entre outros), tanto a estimativa térmica da banda termal como 

o cálculo de demais índices de superfície com base nos dados do LANDSAT (sensor passivo) 

apresentam limitações se utilizadas sem pré-processamento. Isso decorre dos constituintes 

atmosféricos que influenciam tanto a radiação termal emitida como a radiação solar refletida, 

resultando em análises espectrais errôneas (WEISS et al., 2015). 
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Técnicas de pré-processamento de imagem digital (PDI) transformam os dados 

sucessivamente, aprimorando seu aspecto visual e facilitando a extração de informações de 

uma cena, ao amenizar os ruídos produzidos pela atmosfera. Dentre as técnicas, destaca-se 

a correção radiométrica e atmosférica (GOMES et al., 2012).  Sendo, assim, é imprescindível 

que a real TST seja estimada a partir da consideração das calibrações. 

Nesse sentido, a pesquisa objetiva avaliar um método de correção atmosférica 

aplicado em bandas termais TIRS de imagens orbitais (LANDSAT-8), comparando os valores 

da TST (temperatura corrigida) e TB (temperatura não corrigida). Como objetivos específicos 

destacam-se: a) apresentar, detalhadamente, fórmula de coeficiente de calibração 

radiométrica para obtenção de temperatura Celsius na plataforma 8, sensor TIRS/Banda 10; 

b) contribuir para as análises climáticas urbanas na identificação da ilha de calor de superfície 

e c) ajudar na difusão de material de apoio cuja metodologia poderá ser aplicada em outros 

recortes espaciais. 

 

1.1 Temperatura de brilho (TB) versus temperatura de superfície (TST) 

TB difere da TST e das medidas de temperatura efetuadas in situ, por equipamentos 

meteorológicos, fundamentalmente, em virtude da natureza da medida e da interferência da 

atmosfera sobre a radiância.  A radiância diz respeito à intensidade da radiação no topo da 

atmosfera (TOA), apresentando ruído devido aos fenômenos de espalhamento, absorção e 

refração da energia eletromagnética emitida pela superfície (WEISS et al., 2015). Por está 

associada à TOA, TB compreende a estimativa da temperatura cinética e, portanto, uma 

aproximação da TST. 

Por outro lado, a TST é a real temperatura cinética da superfície. Pode ser calculada 

a partir da TB, com os efeitos atmosféricos corrigidos. Portanto, não deve ser confundida com 

a temperatura de brilho, que mascara a real TST (LUCENA, 2012). 

 

1.2 LANDSAT-8: Características gerais 

A mais recente da série, a missão 8, foi lançada pela NASA em 11 de fevereiro de 

2013, na base aérea de Vandenberg no estado da Califórnia (EUA). Opera em uma altitude 

de 705 km, numa órbita heliosincrona com inclinação de 98,2°. Sua passagem pelo Equador 
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ocorre às 10:00, podendo ocorrer desvios de 15 minutos, com tempo de  revista de 16 dias 

(USGS, 2013). 

A plataforma leva abordo dois instrumentos imageadores, o Operational Land Imager 

(OLI) e o Thermal Infrared Sensor (TIRS). Ambos possuem faixa de imageamento de 170 km 

ao norte-sul por 183 km a leste-oeste e sua cobertura é de praticamente todo o globo, com 

exceção das latitudes polares. 

Os sensores OLI e TIRS possuem resoluções espectrais melhores (30 e 100 metros) 

que seus antecessores. Além das bandas multiespectrais tradicionais, o OLI inclui a 

pancromática (15 metros) e coleta dados para duas novas bandas: um canal visível em azul 

profundo (banda 1) projetado especificamente para recursos hídricos e investigação de zona 

costeira, e um novo canal infravermelho (banda 9) para detecção de nuvens cirros. Já o TIRS 

captura dados em duas bandas espectrais (banda 10 e 11), cobrindo o comprimento de onda 

na região do infravermelho termal antes coberto por uma única banda do sensor TM e ETM+ 

(USGS, 2013), possibilitando mapear a temperatura dos alvos presentes na imagem (Tabela 

01). 

 

Tabela 01 - Características satélite LANDSAT-8 

Satélite LANDSAT-8 

Sensores 
Operational Land Imager (OLI): bandas 1 a 9 

Thermal Infrared Sensor (TIRS): Bandas 10 e 11 

Bandas espectrais e Resolução 
espacial 

Banda 1: Costal aerosol (0,43 - 0,45 µm) - 30 m 
Banda 2: Blue (0,450 - 0,51 µm) - 30 m 
Banda 3: Green (0,53 - 0,59 µm) - 30 m 
Banda 4: Red (0,64 - 0,67 µm) - 30 m 

Banda 5: Near Infrared (NIR) (0,85 - 0,88 µm) - 30 m 
Banda 6: SWIR 1 (1,57 - 1,65 µm) - 30 m 
Banda 7: SWIR 2 (2,11 - 2,29 µm) - 30 m 

Banda 8: Panchromatic (PAN) (0,50 - 0,68 µm) - 15 m 
Banda 9: Cirrus (1,36 - 1,38 µm) - 30 m 

Band 10: Thermal Infrared TIRS 1 (10.6 - 11.19 µm) - 100 m 
Band 11: Thermal Infrared TIRS 2 (11.5 - 12.51 µm) - 100 m 

Tamanho da cena 170x185 km 

Resolução radiométrica 16 bits 

Projeção e Datum UTM - WGS-1984 

Revista 16 dias 

Fonte: United States Geological Survey (2013). 
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Outro avanço significativo diz respeito ao melhor desempenho radiométrico do 

sensor (16 bits), comparado aos do LANDSAT-5 e 7 (8 bits). A resolução de 16 bits confere 

maior acurácia na caracterização de alvos e condições do estado da cobertura da terra. 

Ademais, há acréscimo da banda QA que fornece informações a respeito das condições de 

qualidade dos pixels. 

As imagens LANDSAT-8 apresentam Datum WGS 1984, projeção UTM (polar 

estereográfica para a Antártida), sendo necessário projetá-las para sul. A série de dados é 

disponibilizada gratuitamente aos usuários pelo endereço eletrônico da USGS 

(https://earthexplorer.usgs.gov/). 

 

2. Materiais e Métodos 

A área de estudo compreende o Central Business District (CBD) do município do Rio 

de Janeiro, localizada na Zona Central, conforme ilustrado na Figura 01. Constitui área 

territorial de 5,42 km², tendo como vizinhos os bairros Cidade 

Nova, Gamboa, Glória, Lapa, Santa Teresa, Saúde e Santo Cristo.

https://earthexplorer.usgs.gov/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_Nova_(bairro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_Nova_(bairro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gamboa_(bairro_do_Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3ria_(bairro_do_Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lapa_(bairro_do_Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Teresa_(bairro_do_Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_(bairro_do_Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Cristo_(bairro_do_Rio_de_Janeiro)
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Figura 01 - Localização da área de estudo. Fonte: IPP (2018) 

 

IBGE (2010; 2015). 

 

Essa pesquisa encontra-se ancorada na seleção e processamento dos dados do 

sensor Thermal Infrared Sensor (TIRS). Duas imagens banda 10 (10.6 - 11.19 µm) foram 

adquiridas gratuitamente no site do United States Geological Survey (USGS). Os dados 

compreendem períodos sazonais distintos de verão (24/02/2019) e inverno (02/07/2019), 

quando os sistemas e elementos atmosféricos comportam-se diferentemente. 

Todos os dados estão situados na órbita-ponto 217-076, que abrange o município do 

Rio de Janeiro, correspondem ao período matutino (oscilam entre 09:50 a 09:53, horário de 

Brasília) e apresentam níveis de qualidade 9. O critério adotado para a seleção foi a presença 

de cobertura de nuvens menor que 10%. 

Foi realizado o cálculo da temperatura de brilho (sem correção atmosférica) e da 

temperatura da superfície (com correção atmosférica), mediante as equações apresentadas 

no fluxograma representado na Figura 02. Os elementos e valores inseridos nas fórmulas, 
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com exceção da transmitância do ar (τ), radiância emitida (Lu) e recebida (Ld) pela superfície, 

foram extraídos dos metadados da imagem e estão expostos na Tabela 02. 

A transmitância do ar (τ), radiância emitida (Lu) e recebida (Ld) pela superfície são 

parâmetros corretivo da atmosfera e do processo de interação radiação-atmosfera-superfície. 

Esses três parâmetros são essenciais para inferir radiância de um corpo negro e, 

consequentemente, a temperatura cinética da superfície para cada pixel da cena, conforme a 

equação de calibração atmosférica de Barsi et al. (2003); (2005). 

Não obstante, tradicionalmente obtê-los têm sido difícil e demorado. Segundo Barsi 

et al. (2005), os usuários precisam saber onde obter os dados atmosféricos, convertê-los no 

formato adequado para um modelo de transferência radiativa e integrar os resultados através 

da passagem de banda. Nesse contexto, uma ferramenta automatizada de correção 

atmosférica foi desenvolvida para bandas térmicas dos sensores TM, ETM+ e TIRS pelo 

Escritório de Ciência do Projeto Satélite da NASA/GSFC.  

A Calculadora de Parâmetros de Correção Atmosférica usa os perfis globais 

atmosféricos gerados pelo Centro Nacionais de Previsão Ambiental (NCEP) que incorpora 

dados específicos de data, hora e local do satélite e das condições de superfície (altitude 

(Km), temperatura (°C), pressão (mb) e umidade relativa do ar (%)). Usando o código de 

transferência radiativa MODTRAN e um conjunto de algoritmos de integração, deriva os 

parâmetros de calibração atmosférica (τ, Lu e Ld) (BARSI et al., 2003; 2005).
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Figura 02 - Fluxograma da metodologia. 

 

 
Tabela 02 - Elemento e valores aplicados nas equações 

Lλ Radiância espectral do sensor de abertura em Watts/m² sr μm 

ML Fator multiplicativo de redimensionamento da banda 10 = 3.3420E-04 

AL Fator de redimensionamento aditivo específico da banda 10 = 0.10000 

Qcal Valor quantizado calibrado pelo pixel em DN = Imagem banda 10 

T  Temperatura efetiva no satélite em Kelvin (K) 

K2  Constante de calibração 2 = 1321.0789 (K) 

K1  Constante de calibração 1 = 774.8853 (K) 

LT Radiância de um alvo negro de temperatura cinética em Watts/m² sr μm 

LTOA Radiância espectral em Watts m² sr μm 

Ld Radiância recebida pela superfície em Watts/ m² sr μm 

Lu Radiância emitida pela superfície em Watts/ m² sr μm 

τ Transmissividade da atmosfera em Watts/m² sr μm 

ε 
Emissividade da superfície = 0.92 (valor médio das superfícies urbanas, segundo 
Nichol (1994) 

 

Equivale a LT 
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O acesso à ferramenta ocorreu pela página da NASA/GSFC 

(https://atmcorr.gsfc.nasa.gov/). Os dados de superfície foram adquiridos do Instituto Nacional 

de Meteorologia (INMET) e a Estação do Forte de Copacabana foi tomada como referência. 

Na Tabela 03, estão categorizados os dados de entrada e saída da Calculadora. 

 

Tabela 03 - dados de entrada e saída para a correção atmosférica das imagens LANDSAR-8. 

Dados de entrada LANDSAT-8, sensor TIRS, banda 10  

Data da passagem 24/02/2019  02/07/2019 

Latitude/Longitude -23.11251/-43.38885 -23.11293/-43.42186 

Horário (GMT) 12:51:26 12:51:38 

Altitude (km) 0.045  0.045 

Pressão (mb) 1012.4 1008.5 

Temperatura (°C) 33.4 24.6 

Umidade relativa (%) 63 80 

Dados de entrada Landsat-8, sensor TIRS, banda 10  

τ 0.43 0.67 

 Lu 4.92 2.76 

 Ld 7.32 4.38 

 

3. Resultados e discussão 

As Figuras 03 e 05 apresentam as temperaturas de brilho, enquanto as Figuras 04 e 

06 as temperaturas de superfícies em graus Celsius (°C) para o Central Business District do 

Rio de Janeiro. Tanto as imagens corrigidas como as não corrigidas mantiveram o padrão 

espacial térmico, segundo as influências das formas urbana. Isto é, as temperaturas mais 

elevadas concentraram-se nas áreas de comércio e serviços, transportes e áreas 

institucionais e de infraestruturas pública (repletas de pavimentações e mais verticalizada). 

Não obstante, as mais baixas, na área de lazer do Campo do Santana (“ilha verde” em meio 

a massa edificada) e na Avenida Rio Branco, devido ao sombreamento gerado pelos canyons 

urbanos. 

Todas as TST apresentam valores de temperaturas mais elevadas do que as TB 

(TST em 24/02: 28.1°C – 49°C; TST 02/07: 18°C - 30.1°C; TB em 24/02: 25.5°C – 34.5°C TB 

em 02/07: 17.2°C – 24.9°C). No dia de verão, além de se encontrar as temperaturas mais 

altas, a diferença entre a temperatura de brilho e a temperatura da superfície é bem maior 

https://atmcorr.gsfc.nasa.gov/
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(média de 9°C). No inverno, a média da temperatura de brilho registrou 21°C, enquanto que 

para a temperatura da superfície, esta subiu para 24ºC (Tabela 04 e 05).  

 

Tabela 04 – Valores da temperatura de brilho. 

TB °C 

Dia Mínima Máxima Média 

24/02/2019 25.5 34.9 30.2 

02/07/2019 17.2 24.9 21.05 

 Tabela 05 – Valores da temperatura de superfície. 

TST °C 

Dia Mínima Máxima Média 

24/02/2019 28.1 49.9 39 

02/07/2019 18 30.1 24.05 

Fonte: INMET (2019). 

 

Essas diferenças na variabilidade de temperaturas no mesmo espaço encontram 

relação nas condições sinóticas predominantes dos períodos sazonais. No verão, a influência 

do Anticiclone do Atlântico Sul condicionou tempo bom, céu claro e baixa nebulosidade. Já no 

inverno, um avanço frontal estacionário foi observado associado à baixa pressão, conduzindo 

queda na temperatura e significativa nebulosidade. 

Os dados de TB e TST também foram comparados com os dados de temperatura 

média do ar da Estação do Forte de Copacabana, adquiridos do INMET. As imagens sem 

correção apresentaram valores abaixo da temperatura do ar (Tabela 06). 

 

Tabela 06 – TB e TST versus Temperatura média do ar. 

Dia TB °C Estação Diferença TST °C Estação Diferença 

24/02/2019 30.2 33.4 -3.2 39 33.4 5.6 

02/07/2019 21.05 24.6 -3.55 24.05 24.6 -0.55 

Fonte: INMET (2019). 
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Figura 03 - Temperatura de brilho – 24/02/2019. 

 
 

Figura 04 - Temperatura de superfície – 24/02/2019. 
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Figura 05 - Temperatura de brilho – 02/07/2019. 
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Figura 06 - Temperatura de superfície – 02/07/2019.

 

 

4. Considerações Finais 

A metodologia empregada neste trabalho coloca-se como contributo significativo 

para a análise climática urbana, permitindo avaliar e comparar a temperatura de superfície 

(corrigida) e temperatura de brilho (não corrigida) para as imagens LANDSAT-8, sensor TIRS, 

banda 10. De acordo com os resultados, constatou-se que a correção da interferência da 

atmosfera sobre radiância determinou TST mais altas do que as TB nos dois episódios 

sinóticos (verão – 24/02/2019 e inverno – 02/07/2019), sendo possível identificar focos das 

ilhas de calor superficial. Tais focos mantiveram o mesmo padrão espacial e foram 

condicionados, sobretudo, pela espacialização das formas urbanas no Central Business 

District. 

No verão, além de se encontrar as temperaturas mais altas, a diferença entre a 

temperatura de brilho e a temperatura da superfície é bem maior (média de 9°C). Quando da 

comparação dos dados remotos com os da temperatura média do ar da Estação do Forte de 

Copacabana, as TB registraram valores abaixo. 
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Salienta-se que, uma das principais limitações deste trabalho, consiste na utilização 

de quantidade reduzida de cenas para a aplicação da técnica utilizada. Além disso, a escassez 

de estação meteorológica na área de estudo impossibilita maiores comparações com os 

dados obtidos remotamente.  

Sugere-se a realização de estudos mais detalhados, incorporando na investigação 

mais cenas ou até mesmo cálculos para aquisição de uma emissividade específica para as 

mesmas. 
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ANÁLISE DE MÉTODOS DE ESPACIALIZAÇÃO DE DADOS PLUVIOMÉTRICOS 
NO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GOIÁS 
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ALÉCIO PERINI MARTINS3 
 

RESUMO 
Os métodos de interpolação de dados pluviométricos se tornaram grandes aliados nos 
estudos climatológicos, onde o geoprocessamento é uma das técnicas eficientes na análise 
destas informações, possibilitando a aplicação da geoestatística à modelagem de dados 
espaciais. Desta maneira o artigo visa determinar o melhor interpolador de dados 
pluviométricos para o município de Jataí-Goiás. Para isto selecionou-se 13 postos 
pluviométricos, e 1 estação climatológica no período de 30 anos (1988/2018), obtidos no site 
da Agência Nacional das Águas (ANA) e Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os 
dados foram processados no software ArcGIS 10.6.1 ®, na extensão Geoestatistical Analyst, 
onde se encontram todas as ferramentas necessárias para interpolação. Como resultado 
constatou-se que a espacialização para o ano de 2002, considerado dentro da média 
pluviométrica (1487,14mm), apresentou o método geoestatístico Kriging com bons 
parâmetros estatísticos: coeficiente (D) = 0,99; correlação (R) = 0,85; erro médio quadrático 
= 37,58. Visualmente este método demonstrou uma espacialização suavizada, onde as 
isolinhas exibem um padrão contínuo, indicando assim uma maior exatidão na previsão de 
informações para locais aonde não existem estações pluviométricas. 
 
Palavras-chave: Interpolação; Precipitação pluviométrica; Geoprocessamento; 
 
ABSTRACT 
The interpolation methods of rainfall data have become great allies of the climatic studies, in 
which the geoprocessing is one of the efficient techniques in the analysis of those information, 
enabling the application of the geostatistic to spatial data modeling. Therefore, the article aims 
to determine the best interpolator of rainfall data for the municipality of Jataí – Goiás. To that 
end 13 rainfall stations were selected, and 1 climatological station during the period of 30 years 
(1988/2018), obtained from Agência Nacional das Águas (ANA) and Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET) websites. The data were processed in the ArcGIS 10.6.1® software, 
the Geostatistical Analyst, where it’s possible to find all the necessary tools for the 
interpolation. As a result, it was found that the specialization for the year of 2002, considered 
within the rainfall average (1487.14mm), presented the geostatistic Kriging method with good 
statistical parameters: coefficient (D) = 0.99; correlation (R) = 0.85; mean square error = 37.58. 
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Visually this method demonstrated a smoothed spatialization, where the isolines show a 
steady pattern, indicating, therefore, a greater accuracy in the prediction of information to the 
places where there aren’t rainfall stations. 
 
Keywords: Interpolation; Rainfall; Geoprocessing. 

 

1. Introdução 

Os métodos de interpolação e espacialização de dados pluviométricos se tornaram 

grandes aliados nos estudos climatológicos, onde o geoprocessamento é uma das técnicas 

utilizadas na análise destas informações, permitindo compreender as inter-relações que 

ocorrem entre os diferentes elementos, mesmo que estes apresentem grande variabilidade 

espacial, essas técnicas são importantes para estimar a precipitação em áreas sem postos 

de monitoramento em campo, além de terem se tornado fundamental em pesquisas de 

previsão de fenômenos, monitoramento e planejamento de elementos climáticos.  

Nesse contexto o uso do geoprocessamento auxilia o estudo da espacialização 

pluviométrica, utilizando-se de métodos de interpolação de dados pluviométricos, no qual, a 

partir das técnicas de interpolação é possível estimar valores para locais sem dados e gerar 

uma superfície contínua com a distribuição espacial de chuvas (FARIAS et al., 2017). 

Entre os métodos de interpolação de dados destacam-se os métodos determinísticos 

e os métodos geoestatísticos. Técnicas de interpolação determinística criam superfícies a 

partir de pontos medidos, com base na extensão da similaridade (distância inversa 

ponderada) ou no grau de suavização (funções da base radial). (ESRI, 2013). 

Os métodos determinísticos são compostos por Global Polynomial Interpolation, 

Inverse Distance Weighting (IDW), Radial Base Functions (RBF), Local Polynomial 

Interpolation, spline. Para o presente estudo foi considerados os métodos IDW e RBF. 

No método IDW, são consideradas as variáveis que estão próximas, estimando um 

valor para um local onde não há variáveis, sendo assim, os valores dos dados são uma média 

ponderada dentro das amostras vizinhas (MELLO et al., 2003). 

O interpolador RBF é um conjunto de métodos de interpolação exatos, apresentando 

cinco funções de base diferentes: thin-plate spline, spline with tension, completely regularized 

spline, multiquadric function e inverse multiquadric spline. “Cada função de base tem uma 

forma e resulta numa superfície de interpolação suavizada” (LUCAS et al., p.10, 2014). 
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A geoestatística está relacionada ao estudo de distribuição espacial, segundo 

Yamamoto e Landim (2013, p. 10), “Os métodos geoestatísticos fornecem um conjunto de 

técnicas necessárias para entender a aparente aleatoriedade dos dados, os quais 

apresentam, porém, uma possível estruturação espacial, estabelecendo, desse modo, uma 

função de correlação espacial”. 

Dentre os métodos geoestatísticos temos o interpolador kriging sendo este abrangido 

por um conjunto de métodos como: krigagem simples, krigagem ordinária, krigagem universal, 

Co-krigagem, etc. Este trabalho limita-se somente à apresentação da krigagem ordinária e o 

método Empirical Bayesian Kriging (EBK).  

Segundo Ladim (2000, p. 9), a Krigagem é um “método geoestatístico que leva em 

consideração as características espaciais de autocorrelação de variáveis regionalizadas”. A 

Krigagem ordinária por sua vez está relacionada com a distribuição espacial das amostras, 

onde é baseado na fórmula da média ponderada, onde os ponderadores dependem da 

informação estrutural fornecida pelo variograma. 

O interpolador Empirical Bayesian Kriging é um método de interpolação que 

automatiza os aspectos mais difíceis da construção de um modelo de krigagem válido, sendo 

este um procedimento de interpolação probabilístico que emprega semivariogramas 

estimados na análise de dados (Krivoruchko, 2012). 

No geoprocessamento, os diferentes métodos de interpolação são ferramentas 

utilizadas para especializar variáveis a partir de levantamentos de dados pontuais, dessa 

forma, o objetivo do presente trabalho é analisar o desempenho de interpoladores para 

espacialização da precipitação pluviométrica do município de Jataí, Goiás, por meio de 

ferramentas de geoprocessamento e geoestatística, sendo elas Inverse Distance Weighting, 

Radial Basis Functions, Kriging (ordinary) e Empirical Bayesian Kriging. 

Com o intuito de avaliar o melhor interpolador para espacialização pluviométrica, a 

pesquisa justifica-se pelo fato do município de Jataí possuir poucos postos de monitoramento 

pluviométrico considerando a área total e um intenso uso e cobertura da terra, caracterizado 

principalmente por agropecuária não irrigada, sendo completamente dependente do regime 

pluviométrico. 
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2. Metodologia 

A área de estudo encontra-se localizada no sudoeste do Estado de Goiás, com o 

município de Jataí ocupando uma área de 7.174,225 km² (IBGE, 2018), (Mapa 1). O município 

é um dos líderes do agronegócio brasileiro, sendo o maior produtor de milho do Brasil, e um 

dos maiores produtores de soja, bem como o maior produtor de leite do Estado de Goiás 

(PREFEITURA DE JATAÍ, 2017). 

 

Mapa 01 - Localização da área de estudo 

 
Organização: Autores (2020). 

 

Segundo a classificação climática de Koppen, o clima é classificado com Aw (tropical 

de savana) com duas estações climáticas bem definidas, sendo um verão quente e chuvoso, 

com chuvas de outubro a março, e um inverno seco e frio, com secas de abril a setembro 

(MARIANO, 2005). A média anual da precipitação do município de Jataí é de 1650 mm a 1800 

mm com temperatura média anual de 22,0°C (ROCHA et al. 2012). 

Para o estudo da espacialização pluviométrica, utilizaram-se os dados das series 

históricas de chuva, obtidas no site da Agencia Nacional das Águas, por meio da plataforma 
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Hidroweb, no qual foram selecionados 13 postos pluviométricos com uma serie temporal de 

30 anos (1988 a 2018), e uma série histórica da estação climatológica de Jataí, adquirido no 

Bando de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP) do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), (Quadro 01). 

 

Quadro 01 - Estações pluviométricas 

CÓDIGO NOME MUNICÍPIO LATITUDE LONGITUDE ALTITUDE 

1651000 CAIAPONIA CAIAPONIA -16.949700° -51.799400° 713 

1851002 ITARUMÃ ITARUMÃ -18.764700° -51.347200° 424 

1752006 BOM JARDIM JATAÍ -17.718100° -52.170000° 705 

1752002 FAZENDA SÃO BERNARDO MINEIROS -17.688900° -52.983300° 750 

1751004 MONTIVIDIU MONTIVIDIU -17.364700° -51.076700° 744 

1750008 FAZENDA PARAÍSO RIO VERDE -17.465800° -50.774200° 680 

1851005 SERRANÓPOLIS SERRANÓPOLIS -18.304400° -51.962200° 690 

1851004 POMBAL JATAÍ -18.093100° -51.496900° 645 

83464 JATAÍ JATAÍ -17.910000° -51.710000° 662 

Fonte: ANA/HIDROWEB (2018), BDMEP/INMET (2019). Organização: Autores (2020). 

 

Os dados obtidos foram filtrados e reorganizados no Microsoft Excel 2019 ®, sendo 

selecionados apenas os dados de precipitação com médias mensal e total anual. Após o 

tratamento dos dados realizou-se os cálculos das médias totais do período de 30 anos. Por 

fim obteve-se o cálculo da média geral, que ficou em 1460 mm. 

Para a análise e interpolação da precipitação pluviométrica foi utilizado o software 

ArcGis 10.6.1 Licenciado para o Laboratório de Geoinformação – UFG/Regional Jataí, no 

qual, a tabela de dados pluviométricos foi vetorizada em pontos e exportada em formato 

shapefile, e em seguida adicionada a ferramenta Geoestatistical Wizard da extensão 

Geoestatistical Analyst, onde se encontra todas as ferramentas necessárias para interpolação 

de dados.  

Para a espacialização dos dados foram utilizadas 14 estações pluviométricas sendo 

3 delas dentro do perímetro municipal de Jataí, e o restante localizadas no entorno do 

município. Ao realizar a interpolação de dados o programa gera uma tabela, com os valores 

mensurados, estimados e com o erro, indicando se superestimou ou subestimou os valores 

medidos. 
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Para a validação dos métodos, foram calculados o erro médio absoluto (EM) e a raiz 

do erro quadrático médio (REQM), metodologia utilizada para avaliar o grau de semelhança 

entre previsão e observação, conforme disposto por Meira (2010): 

 

𝐸𝑀 =
1

𝑛
∑(𝑃𝑒 − 𝑃𝑜)               (1) 

 

𝑅𝐸𝑄𝑀 = √
1

𝑛
∑(𝑃𝑒 − 𝑃𝑜)2       (2) 

 

No qual, Pe corresponde a precipitação estimada, Po corresponde a precipitação 

observada, e n é o número de posto pluviométricos. 

O desempenho dos modelos de interpolação foi verificado por meio das seguintes 

medidas estatísticas: correlação de Pearson (R) e o coeficiente de desempenho (D) de 

Willmott (1985). 

O método de correlação de Pearson (r) mede o grau da correlação entre duas 

variáveis de escala, onde: “R = 0,10 até 0,30 (fraco); R = 0,40 até 0,6 (moderado); R = 0,70 

até 1 (forte)” (DANCEY; REIDY,  2005 apud  FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR, 2009, p. 

119). 

O coeficiente de desempenho de Willmott (D) apresenta uma escala de desempenho 

que varia de péssimo a ótimo, conforme Oliveira (2016): Péssimo < 0,40; Mau 0,40 a 0,50; 

Sofrível 0,50 a 0,60; Mediano 0,60 a 0,65; Bom 0,65 a 0,70; Muito bom 0,75 a 0,85; e Ótimo 

> 0,85. 

O coeficiente de desempenho de Willmott et al. (1985) é dado por: 

  

                    ∑(𝑃𝑒𝑖 − 𝑃𝑜𝑖)

𝑛

𝑖=1

²

𝐷 = 1 − __________________________________

                                       ∑(|

𝑛

𝑖=1

𝑃𝑒𝑖−𝑃𝑜̅̅̅̅ |+|𝑌𝑜𝑖 − 𝑃𝑜̅̅̅̅ |)2                     

(3) 

                                             

Onde 𝑃𝑒𝑖 é a soma dos valores de precipitação estimados, 𝑃𝑜𝑖 é a soma dos valores 

de precipitação observados e 𝑃𝑜̅̅̅̅  é a média dos valores de precipitação observados. 
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3. Resultados e discussão 

O gráfico 01 apresenta o total pluviométrico anual para os postos de coleta de dados 

de Bom Jardim, Pombal e Jataí, situado dentro dos limites municipais de Jataí. A média de 

precipitação para os conjuntos das estações analisadas é de 1573,2 mm. 

 

Gráfico 01 - Precipitação média anual para os postos de Bom Jardim, Pombal e Jataí. 

 
Organização: Autores (2020). 

 

O conjunto de postos pluviométricos com maior índice de chuva ocorreu no ano de 

1989. Nesse ano houve um aumento das chuvas em todo o estado de Goiás, destaque para 

o mês de março, no qual o fenômeno La Ninã ocasionou uma diminuição da temperatura no 

oceano Pacífico de 1,1ºC, provocando uma precipitação máxima diária de 50,6 mm 

(MARCUZZO, ROMERO, 2013). 

Assim como no ano de 1989 os anos de 1992, 1996, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 

2014 e 2018 ficaram acima do limite da média anual de chuvas para o município. Segundo 

Pereira et al. (2009), durante o ano de 2000, 2001 e 2003 não ocorreu nenhum fenômeno 

climático ligado aos Enos (El Niño Oscilação Sul). Para os eventos de el ninõ o ano de 2002 

apresenta a intensidade de chuva moderada, ainda durante o mesmo fenômeno os anos de 

2004 e 2006 apresentaram intensidade fraca. 
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Durante o ano de 1990, 1994, 1995, 1999 e 2007 observou-se uma diminuição da 

precipitação pluviométrica para o município de Jataí. Em 1999 durante a ocorrência do 

fenômeno la ninã as chuvas ficaram abaixo do limite da média em todos os postos observados 

respectivamente (1476,0 mm; 1116,1 mm; 1257,1 mm). Segundo Marcuzzo e Romero (2013), 

houve uma tendência de diminuição da precipitação pluviométrica no estado de Goiás para o 

período de maio, tanto nos episódios de resfriamento das águas do Pacífico (la ninã), quanto 

nas fases de aquecimento anormal (el ninõ).  

A espacialização iniciou-se com a série histórica de 30 anos (1988-2018). A partir da 

análise dos dados gerados foram retirados 5 postos pluviométricos, por conta dos problemas 

de medição indicados no cálculo do erro médio. A partir destas variáveis podemos considerar 

que há falhas de dados ou no sistema de registro da série histórica destas estações. 

A partir da análise da tabela 1 podemos observar que os postos de Caiapônia, 

Itarumã e Faz. Paraiso superestimaram os valores de precipitação. Enquanto que os postos 

de Montividiu, Faz. São Bernardo, Serranópolis, Pombal e Jataí subestimaram os valores. 

 

Tabela 01 - Comparação entre os métodos de interpolação, série histórica 30 anos. 

 
Organização: Autores (2020). 

 

O erro quadrático médio sempre será positivo e quanto menor for o erro médio, maior 

será a concordância entre as variáveis, desta forma na tabela 1 o menor erro médio de cada 

método é: Bom Jardim, -0,13 (IDW), Serranópolis, -2,76 (RBF), Montividiu, -0,93 (EBK) e, Bom 

Jardim -2,02 (Kriging), e respectivamente apresentam os menores erros quadráticos médios. 

Estimada EM REQM Estimada EM REQM Estimada EM REQM Estimada EM REQM

Caiapônia 1404,69 1502,14 10,83 32,49 1497,44 10,31 30,92 1492,39 9,74 29,23 1500,02 10,59 31,78

Itarumã 1387,10 1441,79 6,08 18,23 1434,96 5,32 15,95 1450,56 7,05 21,15 1438,21 5,68 17,04

Bom Jardim 1526,40 1525,27 -0,13 0,38 1497,15 -3,25 9,75 1505,23 -2,35 7,06 1508,18 -2,02 6,07

Montividiu 1450,76 1419,59 -3,46 8,331 1416,26 -3,83 9,222 1442,38 -0,93 2,24 1424,54 -2,91 7,007

Faz. São 

Bernardo 1550,51 1453,86 -10,74 25,82 1453,08 -10,83 26,03 1478,39 -8,01 19,27 1465,51 -9,44 22,71

Faz. Paraiso 1397,77 1440,88 4,79 14,37 1429,96 3,58 10,73 1447,27 5,50 16,50 1435,91 4,24 12,71

Serranópolis 1558,22 1541,07 -1,91 5,72 1533,36 -2,76 8,29 1508,48 -5,53 16,58 1524,28 -3,77 11,31

Pombal 1594,10 1502,70 -10,16 24,43 1496,86 -10,80 25,99 1475,68 -13,16 31,65 1489,65 -11,61 27,92

Jataí 1599,20 1540,61 -6,51 19,53 1568,28 -3,44 10,31 1507,22 -10,22 30,66 1537,69 -6,84 20,51

Média 1496,53 1485,32 -1,24 16,59 1480,82 -1,75 16,35 1478,62 -1,99 19,37 1480,44 -1,79 17,45

Correlação R

Coeficiente D 0,99 0,99 0,99 0,99

EBK

0,7 0,70,7 0,7

ESTAÇÕES
Prec. 

observada

IDW RBF KRIGING
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De acordo com os resultados obtidos, destaca-se que o coeficiente D apresentou 

uma ótima concordância para todos os métodos, sendo elas > 0,85 (ótimo). A correlação de 

Pearson (R) e os dados entre precipitação observada e precipitação estimada para todos os 

métodos possuem uma forte correlação, onde R = 0,7 até 1 é considerado como forte. 

A partir da análise do mapa 2 podemos observar que todos os métodos apresentaram 

uma isolinha superior no entorno da estação climatológica de Jataí. o método IDW apresenta 

intensidade de chuva mais pontual ao centro do município, onde se formou uma classe 

circular, isso ocorre  por este método apresentar  influência sobre cada estação, onde passa 

a ter um raio de ação definido de forma igual em todas as direções, possibilitando assim a 

formação de círculos. 

 

Mapa 02 - Espacialização de médias anuais de precipitação (mm), série histórica 30 anos. 

 
Organização: Autores (2020). 

 

O método EBK superestimou a precipitação em relação à média de 1496,53 mm, no 

qual a distribuição espacial da precipitação se mostra acima de 1560,00 mm ao longo dos 30 

anos, sendo evidenciado pela mancha apresentada no mapa, além de ter apresentando o pior 
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erro quadrático médio em relação aos demais métodos (19,37), demonstrando assim a falta 

de acurácia produzida por este interpolador.  

O interpolador Kriging apresentou um aumento dos valores de precipitação estimada 

no intervalo de 1500 mm a 1560 mm, superestimando-os os valores, além de ter gerado 

círculos concêntricos, subestimou a classe de 1440 mm. 

Dentre os métodos avaliados o RBF, foi o que apresentou a interpolação mais 

continua, além de ter a menor média quadrática em relação aos demais métodos 16,35. 

A tabela 2 apresenta a comparação entre os diferentes métodos de interpolação para 

o ano de 1999, sendo considerado um dos anos mais secos no período de 30 anos.  

 

Tabela 02 - Comparação entre os métodos de interpolação para o ano de 1999. 

 
Organização: Autores (2020). 

 

Segundo o cálculo do REQM, as estações pluviométricas que apresentaram uma 

maior acurácia foram às estações de Faz. Paraiso (IDW=0,71, Kriging= 2,00, EBK= 15,59) e 

Caiapônia (RBF= 15,56). Com relação ao erro médio as estações de Caiapônia, Itarumã, 

Montividiu e Serranópolis superestimaram os valores de precipitação. Enquanto que as 

estações de Bom Jardim, Faz. São Bernardo, Pombal e Jataí subestimaram os valores. 

Conforme disposto na tabela 2 os valores do índice do coeficiente de Wilmott (D) e 

correlação de Pearson (R), obteve uma boa previsão dos dados interpolados para todos os 

métodos, mostrando uma ótima concordância (R) e uma forte correlação (R) entre valores 

observados e valores estimados. 

Estimada EM REQM Estimada EM REQM Estimada EM REQM Estimada EM REQM

Caiapônia 1319,20 1443,26 13,78 41,35 1365,89 5,19 15,56 1396,02 8,54 25,61 1454,45 15,03 45,08

Itarumã 780,50 1152,08 41,29 123,86 1146,94 40,72 122,15 1135,99 39,50 118,50 1110,00 36,61 109,83

Bom Jardim 1476,00 1357,65 -13,15 39,45 1345,61 -14,49 43,46 1370,42 -11,73 35,19 1407,26 -7,64 22,91

Montividiu 886,00 923,05 4,12 12,35 1035,27 16,59 49,76 1026,35 15,59 46,78 1000,33 12,70 38,11

Faz. São 

Bernardo 1727,40 1566,79 -17,85 53,54 1414,39 -34,78 104,34 1519,70 -23,08 69,23 1512,73 -23,85 71,56

Faz. Paraiso 884,90 887,02 0,24 0,71 985,64 11,19 33,58 838,14 -5,20 15,59 878,91 -0,67 2,00

Serranópolis 1011,90 1188,89 19,67 59,00 1247,58 26,19 78,56 1248,26 26,26 78,79 1229,96 24,23 72,69

Pombal 1116,10 1085,80 -3,37 10,10 1041,51 -8,29 24,86 1019,74 -10,71 32,12 965,09 -16,78 50,34

Jataí 1257,10 1113,75 -15,93 47,78 1169,03 -9,79 29,36 1164,25 -10,32 30,95 1092,39 -18,30 54,90

Média 1162,12 1190,92 3,20 43,13 1194,65 3,61 55,74 1190,99 3,21 50,31 1183,46 2,37 51,94

ESTAÇÃO
IDW RBF EBK KRIGING

Coeficiente D 0,99 0,99 0,99

Prec. 

observada

0,99

0,84 0,80 0,800,81Correlação R
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De forma geral ocorre uma distribuição espacial semelhante no mapa 3 para todos 

os métodos, no qual  é possível observar que os menores volumes de chuva ocorreram na 

parte sudeste de Jataí, até 1.100 mm, e os maiores volumes ocorreram nas áreas noroeste, 

> 1.250 mm, sendo áreas de chapadão, apresentando volumes de chuvas mais elevados. 

 

Mapa 03 - Espacialização de médias anuais de precipitação (mm), para o ano de 1999 

 
Organização: Autores (2020). 

 

A partir da análise do mapa 3, observa-se anomalias geradas pelo interpolador IDW, 

gerando isolinhas distorcidas e um aumento na segunda classe de dados, analisando as 

informações do coeficiente D, correlação R e erro quadrático médio (Tabela 2), conclui-se que 

o IDW, apesar de não apresentar um desenho espacial com isolinhas contínuas, é o que 

menos distorce as informações dos métodos analisados ( coeficiente D = 1,00; correlação R 

= 0,84; média REQM = 43,13). 

O interpolador RBF e EBK apresentaram comportamentos semelhantes, apesar de 

serem métodos diferentes. O interpolador geoestatístico krigagem apresentou uma 
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espacialização com isolinhas mais uniforme e suave, mesmo possuindo os valores de erro 

quadrático médio elevados. 

Na tabela 3 são demonstrados os dados pluviométricos do ano de 2002, sendo 

considerado um ano padrão dentro da média de 30 anos, com precipitação média de 1487,14 

mm. 

Os postos pluviométricos de Caiapônia, Faz. São Bernardo e Faz. Paraiso 

superestimaram os valores de precipitação. Enquanto que os postos de Bom Jardim, 

Montividiu, Serranópolis e Pombal subestimaram os valores. 

 

Tabela 03 - Comparação entre os métodos de interpolação para o ano de 2002. 

 
Organização: Autores (2020). 

 

Os dados estatísticos demonstram que o menor erro quadrático médio de cada 

método é: Pombal, 5,79 (IDW), Faz. São Bernardo, 0,20 (RBF), Jataí, 10,19 (EBK) e 

Serranópolis 1,34 (Kriging), e respectivamente apresentam os menores erros médios 

negativos. 

O coeficiente proposto por Wilmott (D) apresentou uma ótima concordância entre os 

dados observado e estimado para todos os métodos (0,99). Os dados avaliados pela 

correlação de Pearson (R) possuem uma forte correlação, para todos os métodos onde R = > 

0,78 (forte). 

De forma geral os padrões de espacialização de chuvas vão de noroeste a sudeste, 

apresentando comportamentos semelhantes em todos os interpoladores (Mapa 4).  

Estimada EM REQM Estimada EM REQM Estimada EM REQM Estimada EM REQM

Caiapônia 1313,00 1336,26 2,58 7,75 1436,25 13,69 41,08 1423,45 12,27 36,82 1421,22 12,02 36,07

Itarumã 1445,10 1386,45 -6,52 19,55 1403,70 -4,60 13,80 1385,94 -6,57 19,72 1369,60 -8,39 25,17

Bom Jardim 2011,40 1597,73 -45,96 137,89 1679,49 -36,88 110,64 1612,62 -44,31 132,93 1683,42 -36,44 109,33

Montividiu 1236,80 1131,38 -11,71 35,14 1116,69 -13,35 40,04 1166,83 -7,77 23,32 1137,17 -11,07 33,21

Faz. São 

Bernardo 1406,40 1620,23 23,76 71,28 1405,81 -0,07 0,20 1581,60 19,47 58,40 1548,01 15,73 47,20

Faz. Paraiso 1061,00 1231,39 18,93 56,80 1194,96 14,88 44,65 1167,87 11,87 35,62 1212,46 16,83 50,49

Serranópolis 1721,40 1629,37 -10,23 30,68 1752,53 3,46 10,38 1665,98 -6,16 18,47 1717,39 -0,45 1,34

Pombal 1516,20 1498,83 -1,93 5,79 1436,40 -8,87 26,60 1467,64 -5,40 16,19 1455,28 -6,77 20,31

Jataí 1673,00 1562,46 -12,28 36,85 1759,47 9,61 28,82 1642,43 -3,40 10,19 1718,27 5,03 15,09

Média 1487,14 1443,79 -4,82 44,64 1465,03 -2,46 35,13 1457,15 -3,33 39,07 1473,65 -1,50 37,58

Correlação R

0,99

0,78 0,86 0,850,83

ESTAÇÃO
IDW RBF EBK KRIGING

Coeficiente D 0,99 0,99 0,99

Prec. 

observada
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Considerando os métodos determinísticos os interpoladores IDW e RBF apresentam 

isolinhas distorcidas. Estatisticamente o RBF apresentou os melhores parâmetros (coeficiente 

(D) = 1,00; correlação (R) = 0,86; média REQM = 35,13). 

 

Mapa 04 - Espacialização de médias anuais de precipitação (mm), para o ano de 2002. 

 
Organização: Autores (2020). 

 

Os métodos geoestatísticos EBK e Kriging, visualmente demonstraram uma 

espacialização mais suavizada, onde as isolinhas exibem um padrão contínuo. A Krigagem é 

o segundo método em relação aos dados estatísticos mais adequados: (coeficiente (D) = 1,00; 

correlação (R) = 0,85; média REQM = 37,58), indicando assim uma maior exatidão na previsão 

de informações para locais aonde não existem estações pluviométricas. 

 

4. Considerações finais 

De acordo com os resultados obtidos, a interpolação da série histórica de 30 anos 

apresentou o RBF (determinístico) como o melhor método para espacialização de grandes 

períodos. Ao diminuir a temporalidade dos mapas gerados percebe-se que o método mais 
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satisfatório estatisticamente para o ano de 1999 (seco) foi o IDW (determinístico), mas 

visualmente o método Kriging (geoestatístico) apresentou a melhor espacialização. Na 

espacialização do ano de 2002 (média) o método geoestatístico Kriging destaca-se, 

apresentando bom desempenho tanto estatisticamente como visualmente. 

A partir da análise dos resultados obtidos e procedimentos adotados para a 

interpolação de dados, percebe-se que quanto maior for o número de posto pluviométrico 

melhor será a espacialização destes dados. No caso do município de Jataí fica evidenciada a 

falta de postos de coleta, o que prejudica na eficiência dos métodos adotados, gerando assim 

uma menor acurácia.  

De maneira geral pode-se verificar que os métodos geoestatístico foram os que 

melhor representaram a espacialização dos dados pluviométricos, visto que utilizam variáveis 

regionalizadas na avaliação de variabilidade espacial, além de terem apresentado os 

melhores desempenhos visualmente, tanto para o ano de 1999 como para o ano de 2002. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE DADOS DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA 
ESTIMADOS POR SATÉLITES E SUA APLICAÇÃO PARA O BRASIL 

 

NICOLAS DOS SANTOS ROSA1 
GILSON BAUER SCHULTZ2 

IRANI DOS SANTOS3 
 

RESUMO 
A precipitação é a principal entrada de água nas bacias hidrográficas e o conhecimento sobre 
sua distribuição espacial e temporal é determinante para a gestão de recursos hídricos. O 
monitoramento da precipitação realizado por meio de pluviômetros, apesar de apresentar 
grande acurácia, é suscetível a diversos tipos de erros e tem como principal limitação no 
território brasileiro a distribuição espacial heterogênea, com baixa densidade de estações 
sobretudo nas regiões norte e centro-norte, acarretando em incertezas na determinação das 
alturas pluviométricas. Nesse contexto, a utilização de séries de precipitação estimada a partir 
de dados de sensores orbitais aparece como fonte potencial de informação para melhor 
representação e conhecimento da distribuição espacial. O objetivo desse trabalho é avaliar a 
qualidade das séries de precipitação mensal estimadas por dez produtos em diferentes 
regiões do Brasil. Foram realizadas comparações entre dados mensais de precipitação 
estimados por satélite com dados observados em estações pluviométricas de superfície, para 
cinco zonas climáticas distintas, no período de 2003 a 2017. Na avaliação global considerando 
todas as regiões analisadas, os produtos foram classificados na seguinte ordem decrescente 
de desempenho: CHIRPS, GPM 3IMERG, CPC UNIFIED, TRMM, CMORPH, MERGE 
CPTEC, PERSIANN CDR, WFDEI CRU, PERSIANN e PERSIANN CCS. Os produtos 
apresentaram desempenho distintos para cada zona climática brasileira, portanto a utilização 
desses produtos de precipitação estimada necessita de avaliações prévias da qualidade de 
acordo com a aplicação. 

 
Palavras-chave: Precipitação; Sensoriamento remoto; Estações pluviométricas. 
 
ABSTRACT 
The main entrance of water on watersheds is the precipitation, and the knowledge about it’s 
spatial distribution over time is determinant for the management of hydric resources. The 
monitoring of the precipitation is usually done by the rain gauges, end even if it’s the best way 
of measure, this method is susceptible of multiple errors, and the main limitation of the rain 
gauge monitoring network is the spatial distribution of the stations into Brazilian territory, this 
one being heterogeneous, with low density on stations mainly in north and north center regions, 
succeeding in doubts on determination of the height pluviometric. About this, the use of the 
estimated precipitation from orbital sensors data shows up as potential source for knowledge 
about the spatial distribution. The main goal of this work is to evaluate the quality of the monthly 
precipitation series estimated by ten products from different regions of Brazil. Comparisons 
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had been realized between monthly data precipitation estimated by satellite with observed data 
from surface pluviometric stations, to the five distinct climatic zones, from 2003 to 2017. In 
global evaluation, considering all analyzed regions, the products were classified in decreasing 
order of performance: CHIRPS, GPM 3IMERG, CPC UNIFIED, TRMM, CMORPH, MERGE 
CPTEC, PERSIANN CDR, WFDEI CRU, PERSIANN and PERSIANN CCS. The products 
showed different performance for each climatic Brazilian zone, therefore the utilization of this 
products of estimated precipitation needs preview evaluation of quality according to its 
application.  
 

Keywords: Precipitation; Remote sensing; Rain gauge station. 

 

1. Introdução 

É de conhecimento geral que a água atua como um importante agente no 

desenvolvimento de qualquer sociedade, com vista nisso é crescente a necessidade de se 

preservar, monitorar e gerenciar os recursos hídricos para atender de forma mais eficiente as 

demandas por esse recurso. A ausência de um monitoramento adequado prejudica 

conhecimento da qualidade e quantidade, que por sua vez, dificultam o desenvolvimento de 

novas técnicas e tecnologias que visam o uso eficiente das fontes hídricas. No Brasil, a 

Agência Nacional de Águas (ANA), e o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (INMET) 

são os principais responsáveis, por compilar e disponibilizar dados da rede de monitoramento 

abrangendo o território nacional. Contudo, existem outros diversos órgãos com funções 

semelhantes.  

As estações pluviométricas realizam monitoramento pontual da chuva, e a qualidade 

da descrição desse fenômeno em uma região é dependente do número de estações e de sua 

localização. Salgueiro (2005, p. 37) afirma que a densidade de estações pluviométricas é um 

dos principais parâmetros de avaliação de uma rede de monitoramento. A ausência de dados, 

ou a má distribuição das redes demonstram que o monitoramento não vem ocorrendo, 

deixando lacunas na gestão e planejamento dos recursos hídricos. De acordo com Melo et al. 

(2015), ao longo do território brasileiro a densidade de estações pluviométricas apresenta 

grande heterogeneidade, sendo que as regiões norte e centro-oeste se destacam como as de 

menores coberturas de monitoramento. A distribuição desigual dos postos pluviométricos se 

dá, sobretudo, por motivos econômicos e pela dificuldade de acesso (ANJOS et al., 2017). 

Além disso, as estações pluviométricas estão sujeitas a erros e falhas causados por 
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problemas relacionados à operação, defeitos em equipamentos, manipulação e transmissão 

de dados. (SANTOS et al., 2001). 

Pelo crescente avanço no desenvolvimento do sensoriamento remoto, existem 

diversos trabalhos analisando e identificando as potencialidades de diferentes produtos. 

Alguns estudos mostraram resultados interessantes, como em Collischonn et al. (2007), onde 

no Brasil, foi realizado a validação de dados para a bacia do Paraguai Superior, mostrando 

que estimativas por satélite podem ser eficientes em regiões com escassez de dados 

Diversos produtos estimam a precipitação utilizando dados de sensoriamento 

remoto, correções por estações e radares, modelos estatísticos e outros métodos 

matemáticos. Baseado nesses pressupostos, diversas técnicas e metodologias foram 

desenvolvidas empregando-se satélites, sensores e metodologias distintas para correlacionar 

características meteorológicas com probabilidade de precipitação (JIMÊNEZ; 

COLLISCHONN, 2015). Com isso, a pesquisa objetivou avaliar a qualidade e aplicabilidade 

de dez produtos de precipitação estimada em diferentes regiões do Brasil.  

 

2. Metodologia 

O estudo foi executado em três etapas, sendo: aquisição de dados matriciais de 

precipitação estimada; escolha de estações pluviométricas e análise de consistência; e 

avaliação das séries de precipitação.  

Na primeira etapa foram adquiridos os dados de dez produtos que utilizam 

sensoriamento remoto para estimar a precipitação (Tabela 1). A extensão das séries de dados 

é bastante variável, sendo que, seis produtos têm disponibilidade de dados iniciando entre 

1998 e 2003, e quatro entre 1979 e 1981. Com relação a resolução espacial com grades 

variam entre de 0,04º a 0, 5º.  

Foram utilizados dados de precipitação mensal para o período de 2003 até 2017. Os 

dados passaram por processamento, em que foram gerados mapas da média anual do 

período, possibilitando visualizar a distribuição pluviométrica no território brasileiro. Para 

análises quantitativas foram gerados parâmetros estatísticos descritivos para cada zona 

climática. 

A segunda etapa consistiu na seleção de estações pluviométricas e análise de 

consistência das séries mensais. Devido às características distintas de magnitude e 
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variabilidade da ocorrência da precipitação foram selecionadas estações nas cinco zonas 

climáticas (NIMER, 1979) do mapa de Climas do Brasil do IBGE (Figura 1). 

 

Figura 01 – Zonas Climáticas do Brasil 

 
Fonte: Adaptado de NIMER (1979). 

 
A identificação das estações pluviométricas utilizadas em cada zona climática é 

apresentada na Tabela 2. Foram considerados como critérios para a seleção das estações a 

disponibilidade de dados no período de 2003 a 2017 e a presença de pelo menos duas 

estações próximas com disponibilidade de dados suficiente para permitir avaliação da série 

de dados da estação selecionada. As séries de precipitação mensal das estações 

selecionadas passaram por análise de consistência, utilizando o método da curva de dupla 

massa, a fim de analisar a continuidade das séries e identificar erros grosseiros. Os registros 

mensais considerados inconsistentes foram excluídos. 
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Tabela 01 – Descrição dos grids de precipitação utilizados. 

Sigla Nome Período ² R.E. ³ R.T. Fonte 

CHIRPS v2.0 
Climate Hazards Group 

Infrared Precipitation with 
Stations 

1981-
presente 

0,05º Diário 
Funk et al 

(2014) 

TRMM (3B43 
V7) 

 Tropical Rainfall Measuring 
Mission  

1998 - 
2020 

0,25 º 
Mensal/ 

diário/3h ¹ 
Huffman et al. 

(2007)  

GPM_3IMER 
(V06B) 

Integrated Multi-Satellite 
Retrievals for global 

precipitation measurement 

06/2000 - 
presente 

0,1 º  
Mensal/di
ário/ 3 h ¹ 

Huffman et al. 
(2017)  

MERGE 
CPTEC 

Combined TRMM and Surface 
Observations of precipitation 

using Merging technique 

1998 – 
2019 

0,25 º Diário 
Rozante et 
al. (2010) 

 

CMORPH 
CDR 

NOAA CPC Morphing 
Technique – Climate Data 

Record 

1998 - 
presente 

0,25 ° 
30 min /3 
h/ diário 

Xie et al. 
(2017) 

 

PERSIANN-
CDR 

Precipitation Estimation from 
Remotely Sensed Information 

Using Artificial Neural 
Networks – Climate Data 

Record 

1983 - 
2017 

0,25 ° Diário 
Ashouri et 
al. (2015) 

 

CPC UNIFIED 
Climate Prediction Center 

(CPC) Unified V1.0 and RT 
1979 -

presente 
0,5 º Diário 

Chen et al. 
(2008) 

 

PERSIANN 

Precipitation Estimation from 
Remotely Sensed Information 

Using Artificial Neural 
Networks  

2000 - 
presente 

0,25 ° 1 hora 
Sorooshian 
et al. (2000) 

 

PERSIANN-
CCS 

Precipitation Estimation from 
Remotely Sensed Information 

Using Artificial Neural 
Networks – Cloud 

Classification System  

2003 - 
presente 

0,04 ° 1 hora 
Hong et al. 

(2004) 
 

WFDEI-CRU 
WATCH Forcing Data ERA‐

Interim 
1979 - 
2018 

0,5º 
3hr / 

Diário 
Weedon et 
al. (2014) 

 

¹ a versão utilizada apresenta resolução mensal, no entanto, existem versões com resolução de 3 horas 

e diários. ² R.E. = Resolução Espacial. ³ R.T. = Resolução Temporal. 

 

Na terceira etapa do trabalho foi realizada a avaliação da qualidade da precipitação 

estimada pelos produtos avaliados (Tabela 1) utilizando as séries mensais consistidas das 

estações selecionadas. As séries dos produtos foi definida pela extração do valor da célula 

do grid referente à localização das estações pluviométricas. A avaliação foi feita de forma 

qualitativa pela distribuição sazonal da precipitação estimada comparada com a observada 

nas estações selecionadas e quantitativa pela aplicação dos índices de viés (Bias) e pelo 

coeficiente de Nash e Sutcliffe (1970). 
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O parâmetro de avaliação de viés (Bias) é dado por: 

 

em que: P é a precipitação estimada pelo produto derivado de sensoriamento remoto 

(mm) e M é a precipitação monitorada na estação pluviométrica (mm). O Bias mede a 

tendência da série estimada de superestimar ou subestimar a precipitação em relação à 

observada, podendo ser positivo ou negativo, com valor igual a zero indicando resultado 

ótimo. 

O coeficiente de Nash e Sutcliffe (1970) (Nash-Sutcliffe Eficiency NSE) é amplamente 

utilizado na avaliação da qualidade de séries de dados simulados e é dado por: 

 

 

em que 𝑀 é a precipitação média da série observada na estação pluviométrica (mm). O NSE 

pode variar de -∞ a 1, sendo NSE = 1 indicativo de ajuste perfeito. Na avaliação de resultados 

de modelos valores de NSE > 0,5 são considerados satisfatórios (MORIASI et al., 2007) e > 

0,7 são geralmente considerados bons. 

 

Tabela 02 - Descrição das estações pluviométricas utilizadas 

Código Estação Município/UF Entidade Latitude Longitude Zona Climática 

01747005 Guarda-Mor 
Guarda-
Mor/MG 

ANA -17º 46’ 21’’ -47º 05’ 55’’ 
Tropical Brasil 

Central 

03053018 Irapuazinho 
Cachoeira Do 

Sul/RS 
ANA -30º 29’ 19’’ -53º 07’ 09’’ Temperado 

00538009 
Limoeiro Do 

Norte 
Limoeiro Do 

Norte/CE 
FUNCEME -05º 08’ 00’’ -38º 06’ 00’’ 

Zona Tropical 
Equatorial 

00154000 Roda Velha 
Monte 

Alegre/PA 
ANA -01º 46’ 25’’ -54º 23’ 50’’ Equatorial 

01036048 Propriá Propriá/SE ANA -10º 12’ 55’’ -36º 49’ 26’’ 
Tropical Nordeste 

Oriental 

Fonte: Inventário de estações pluviométricas (ANA, 2009) e NIMER (1979). 
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3. Resultados e discussão 

Os resultados mostram que todos os produtos de precipitação avaliados apresentam um 

padrão espacial semelhante ao esperado para as zonas climáticas brasileiras (Figura 3), com 

valores elevados de precipitação na região norte e menores no nordeste, enquanto nas regiões 

centro-oeste, sudeste sul ocorrem valores intermediários (MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 

2007). Entretanto, na comparação entre os produtos avaliados, observa-se diferenças na 

distribuição espacial da precipitação média anual ao longo das diferentes zonas climáticas e nos 

valores característicos de cada zona como pode ser observado nos parâmetros estatísticos 

descritivos (Tabela 3).  

A zona Equatorial apresenta o maior índice pluviométrico, podendo exceder 3000 mm/ano 

(Nimer, 1979). A maior parte dos produtos apresentou precipitação média anual entre 2114 e 2454 

mm. A maior média foi observada para o PERSIANN CCS (2905 mm) e a menor para o CMORPH 

(2061 mm), seguido do CPC UNIFIED (2114mm), onde a diferença entre o maior e menor valor 

chega 844 mm.  Assim, como esperado, região Equatorial apresenta as maiores médias, com 

índices acima de 2000 mm/ano. 

De acordo com o trabalho realizado por Kousky e Chug (1978) na região nordeste, se 

observa uma alta variedade climática, havendo desde o clima semiárido no interior da região, com 

precipitação acumulada inferior a 500 mm/ano, até o clima chuvoso, observado principalmente na 

costa leste, com precipitação acumulada anual podendo ser superior a 1500 mm.  

Na região Tropical Nordeste Oriental, os produtos se dividiram em dois grupos, o primeiro 

com médias baixas, os valores variam entre 281 - 669 mm, e o para o outro, variam de 887 - 1020 

mm. O CPC UNIFIED foi o produto que apresentou a maior precipitação 1341 mm/ano, enquanto o 

PERSIANN foi o de menor precipitação com 281mm, havendo, portanto, uma diferença de 1060 

mm. Assim, essa é a zona climática em que foi observada a maior divergência entre as chuvas 

médias estimadas. 

Para a zona Tropical Equatorial, ainda na região nordeste, os produtos tiveram valores 

médios semelhantes, variando de 1138 a 1340mm. Onde o PERSIANN CCS teve maior média 

(1543 mm), enquanto que o CMORPH obteve a menor (1050 mm), com uma diferença entre os 

produtos de 492 mm. Tais resultados se mostraram próximos da literatura, sendo que pode chegar 

a 1500 mm em alguns locais.  
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Figura 03 - Mapa de precipitação anual média para cada grid no período de 2003-2017 
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Tabela 03 - Parâmetros estatísticos descritivos da precipitação média anual dos produtos 

Satélites 
Parâmetros 
Estatísticos 

Tropical 
Nordeste 
Oriental 

Tropical 
Zona 

Equatorial 
Temperado 

Tropical 
Brasil 

Central 
Equatorial 

CHIRPS 
v2.0 

Média 
Desvio Padrão 

Mínimo 
Máximo 

943 
369 
276 
2356 

1138 
465 
137 
2321 

1724 
203 
1103 
2832 

1297 
353 
247 
3271 

2345 
364 
1240 
3738 

TRMM 
(3B43 V7) 

Média 887 1197 1870 1352 2319 

Desvio Padrão 246 431 213 345 408 

Mínimo 474 435 1246 423 1314 

Máximo 1611 2249 2384 1986 4585 

GPM_3IM
ERG 

(V06B) 

Média 923 1213 1846 1370 2328 

Desvio Padrão 244 434 177 337 430 

Mínimo 505 479 1385 475 1344 

Máximo 1514 2292 2374 2185 3839 

MERGE 
CPTEC 

 

Média 
Desvio Padrão 

Mínimo 
Máximo 

1014 
324 
460 
1873 

1225 
464 
352 
2288 

1706 
189 
1202 
2480 

1317 
334 
404 
2208 

2454 
468 
1178 
4340 

CMORPH 

Média 494 1050 1560 1143 2061 

Desvio Padrão 164 405 148 307 443 

Mínimo 269 269 1134 311 1054 

Máximo 1479 1992 2039 1935 4076 

PERSIANN 
CDR 

Média 
Desvio Padrão 

Mínimo 
Máximo 

669 1262 1853 1365 2327 

146 487 154 351 431 

461 454 1454 439 1288 

1091 2753 2143 2032 3734 

CPC UNIFIED 

Média 
Desvio Padrão 

Mínimo 
Máximo 

1341 
519 
545 
2562 

1340 
429 
339 
2454 

1555 
356 
876 
2310 

1251 
332 
313 
2027 

2114 
450 
991 
3534 

PERSIANN 

Média 281 1247 1972 1279 2290 

Desvio Padrão 62 627 332 528 539 

Mínimo 197 254 1320 259 774 

Máximo 554 2603 2603 2508 3998 

PERSIANN 
CCS 

Média 
Desvio Padrão 

Mínimo 
Máximo 

437 
84 
231 
863 

1543 
711 
345 
3336 

1834 
310 
1184 
2855 

1669 
638 
365 
3314 

2905 
646 
702 
5265 

WFDEI CRU 

Média 
Desvio Padrão 

Mínimo 
Máximo 

1020 
397 
411 
1923 

12278 
525 
328 
2433 

1773 
188 
1353 
2157 

1398 
366 
375 
2276 

2317 
378 
1459 
4835 

 

Na zona Tropical Brasil Central, as médias obtidas para os produtos nesta região variam 

entre 1251 a 1398 mm, com exceção do PERSIANN CCS (1669 mm) pela maior estimativa e o 
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CMORPH (1144 mm) com a menor, tendo uma diferença de 525,5mm. Essa zona climática 

apresenta maior homogeneidade entre os valores estimados de precipitação média. 

Na região Sul do Brasil, ocorre o clima Temperado, onde a distribuição das chuvas se faz 

de forma bastante uniforme. Ao longo de quase todo seu território a média anual da precipitação 

varia de 1250 – 2000 mm (Nimer, 1979). A precipitação média anual dos produtos em geral ficou 

entre 1706 e 1870 mm, com exceção do PERSIANN (1972 mm), que apresentou valor 

comparativamente maior, e para os baixos valores, os produtos CPC UNIFIED (1555 mm) e 

CMORPH (1560 mm) representando uma amplitude de 416,57mm. 

A precipitação estimada para cada zona climática (Tabela 3), pode variar 

consideravelmente em relação ao observado na literatura. Porém, na maioria dos casos os produtos 

são coerentes entre si e apresentam valores próximos do esperado. A avaliação da qualidade das 

estimativas de precipitação foi realizada pela comparação entre as séries mensais de dados 

observados nas estações e as séries estimadas por satélite (Tabela 4), e comparando a 

precipitação média mensal (Figura 5). 

 

Tabela 04 - Índices de viés (BIAS) e coeficiente de ajusta (NSE)  

 
E 

(154000) 
TZE 

(538009) 
T 

(3053018) 
TNO 

(1036048) 
TBC 

(1747005) 

Nome BIAS NSE BIAS NSE BIAS NSE BIAS NSE BIAS NSE 

CHIRPS 0,13 0,76 0,08 0,86 0,02 0,69 -0,08 0,73 0 0,93 
TRMM 0,05 0,75 0,39 0,71 0,18 0,43 0,1 0,78 0,01 0,92 

GPM 3IMERG 0,16 0,78 0,33 0,8 0,08 0,61 0,12 0,78 -0,01 0,93 
MERGE-CPTEC 0,1 0,61 0,08 0,86 0,08 0,49 0,24 0,01 -0,07 0,88 

CMORPH -0,05 0,81 0,17 0,69 -0,03 0,64 -0,58 -0,09 -0,19 0,86 
PERSIANN CDR 0,11 0,71 0,55 0,54 0,15 0,46 -0,28 0,08 -0,01 0,9 

CPC UNIFIED 0,05 0,74 0,05 0,72 -0,01 0,63 0,18 0,7 -0,14 0,84 
PERSIANN -0,02 0,67 0,09 0,64 0,26 -0,94 -0,72 -0,59 -0,23 0,73 

PERSIANN CCS 0,16 0,4 0,53 0,04 0,09 -1,29 -0,51 -0,46 0,11 0,78 
WFDEI CRU 0,1 0,43 0,12 0,7 0,02 0,37 0,4 0,41 0,03 0,75 

Legenda: E: Equatorial; TZE: Tropical Zona Equatorial; TBC: Tropical Brasil Central; T: Temperado; 
TNO: Tropical Nordeste Oriental. 
 

Para a estação 154000 (Equatorial), a maioria dos produtos têm suas séries de 

precipitação mensal compatível com a observada na estação, com NSE entre 0,71 e 0,81. Desses 

o CMORPH foi o melhor avaliado, com BIAS=-0,05 e NSE=0,81. O MERGE-CPTEC (BIAS=0,1 e 

NSE=0,61) e PERSIANN (BIAS=-0,02 e NSE=0,67) tiveram resultados intermediários, mas 

satisfatórios. Os piores resultados são do WFDEI CRU (BIAS=0,1 e NSE=0,43) e PERSIANN CCS 

(BIAS=0,16 e NSE=0,40). Valores esses que podem ser explicados, para o PERSIANN CCS e 
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PERSIANN, pela subestimativa da precipitação nos meses de abril a agosto e a superestimativa a 

partir de setembro mostrando comportamento distinto do observado na estação, enquanto para o 

WFDEI CRU pela tendência inversa para os mesmos meses (Figura 5). 

 

Figura 05 - Precipitação média mensal para o período 2003-2017 para as zonas climáticas brasileiras 

 

 

Para a estação 3053018 (Temperado), os resultados foram os piores entre as estações 

avaliadas pois nenhum dos produtos obteve NSE > 0,7, estipulado para ótimos resultados. Grande 

parte variou seu NSE entre 0,37 e 0,69. O CHIRPS (BIAS=0,02 e NSE=0,69) foi o mais bem 
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avaliado, em seguida o CPC UNIFIED (BIAS=-0,01 e NSE=0,63). O PERSIANN CCS (BIAS=0,09 

e NSE=-1,29) e PERSIANN (BIAS=0,26 e NSE=-0,94), tiveram os piores resultados e são os únicos 

que possuem grande diferença com os demais produtos. Nota-se que os valores de precipitação 

em geral são próximos aos da estação (Figura 5), com exceção o período de setembro a dezembro, 

onde o PERSIANN e PERSIANN CCS superestimam de forma acentuada. 

Para a estação 1036048 (Tropical Nordeste Oriental), o conjunto de produtos apresenta 

os maiores desvios entre as estações avaliadas, com BIAS variando de -0,72 a 0,40. Mais da 

metade dos produtos tiveram resultados insatisfatórios com NSE variando de -0,59 a 0,08. O pior 

resultado foi do PERSIANN (BIAS=-0,72 e NSE=-0,59), seguido do PERSIANN CCS (BIAS=-0,51 

e NSE=-0,46). Apenas o CHIRPS, TRMM, GPM 3IMERG e CPC UNIFIED apresentaram boas 

avaliações, com NSE variando de 0,7 a 0,78. O melhor resultado foi atribuído ao TRMM (BIAS=0,10 

e NSE=0,78). Percebe-se que diversos produtos têm distribuição de precipitação muito diferente da 

registrada na estação pluviométrica que resulta nas discrepâncias observadas nos índices de viés 

e evidenciam as imprecisões de alguns produtos, como foi relatado acima. 

Para a estação 1747005 (Tropical Brasil Central), todos os produtos tiveram NSE 

superior a 0,7, valores variando de 0,73 a 0,93, sendo assim considerados ótimos. O 

PERSIANN (NSE =0,73, viés=-0,23), apesar de bom NSE, teve o pior desempenho entre os 

demais. Seguido pelo CMORPH (NSE=0,85, viés=-0,19). O melhor resultado foi constatado 

no CHIRPS (NSE=0,93, viés=0,00). Analisando a precipitação média de cada mês (Figura 5) 

se vê apenas poucos casos de divergência entre dados observados e estimados podendo-se 

destacar a superestimativa, do PERSIANN CCS (viés=0,11) em janeiro, e em dezembro pelo 

WFDEI CRU (viés=0,03) e a subestimativa pelo PERSIANN (viés=-0,23) e CMORPH (viés=-

0,19) em fevereiro e março e pelo PERSIANN CDR (viés=-0,01) em novembro e dezembro. 

Assim tendo coerência com seus índices de BIAS vistos na Tabela 4. 

 

4. Considerações finais 

Os resultados obtidos indicaram que as melhores estimativas foram fornecidas pelo 

CHIRPS e GPM 3IMERG, que tiveram resultados satisfatórios comparativamente com a 

estação pluviométrica da zona Temperada e bons quando comparados com estações 

localizadas nas demais zonas climáticas brasileiras. Em seguida, os melhores desempenhos 

foram CPC UNIFIED e TRMM, sendo que o último apresentou resultados não satisfatórios 

para a estação da zona Temperada. Os produtos menos satisfatórios, considerando na 
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comparação com as estações selecionadas NSE médio abaixo de 0,7, em ordem 

decrescente: CMORPH, MERGE CPTEC, PERSIANN CDR, WFDEI CRU, PERSIANN e 

PERSIANN CCS. Com pior resultado, o PERSIANN CCS se mostrou ineficaz para estimativas 

de precipitação sobre o território brasileiro, por desvios grandes em relação ao observado nas 

estações pluviométricas. 

Os dez produtos avaliados apresentaram valores de precipitação muito díspares no 

território brasileiro, com distribuições espaciais e temporais distintas. Assim, o uso desse tipo 

de informação requer avaliação prévia para definir os melhores produtos e conhecer as 

limitações das estimativas de acordo com a necessidade de cada aplicação. Por outro lado, 

os produtos que utilizam dados de sensores orbitais para estimativa da precipitação 

apresentam séries longas, sem falhas, com abrangência nacional e resolução espacial 

adequada para representação do fenômeno. 
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PARANÁ (CAMPUS QUEDAS DO IGUAÇU) 
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MARINA SÓRIA CASTELLANO2 

 

RESUMO 
O conforto térmico de uma determinada área expressa a satisfação de um indivíduo em 
relação às condições de temperatura e umidade do ambiente no qual está inserido. Nesse 
sentido, condições térmicas não favoráveis podem influenciar o bem estar dos indivíduos ou 
gerar gastos energéticos excessivos. O objetivo da pesquisa foi analisar, para os meses de 
inverno de 2019, o conforto térmico de dois ambientes internos do Instituto Federal do Paraná, 
Campus Quedas do Iguaçu, através de sensores de umidade e temperatura ligados a um 
controlador arduino. Os sistemas foram programados para coletar dados horários que foram 
analisados de acordo com o índice proposto por Kawamura (1965). Os resultados mostraram 
que para os meses de inverno, houve situações de conforto nos dois ambientes em grande 
parte do tempo. Todavia, situações de estresse e desconforto devido ao calor ocorreram na 
sala de aula e algumas situações de estresse e desconforto devido ao frio se deram em 
especial na sala dos professores, o que mostra diferença entre os ambientes analisados. 
 
Palavras-chave: Dados primários; Conforto térmico; Arduino. 
 
ABSTRACT 
Thermal comfort is the individual satisfaction related to temperature and humidity in some 
environment. Thus, non favorable thermal conditions could influence person´s well-being or 
generate energy overspending. The aim of this research was to analyze, for winter season, 
the thermal comfort in two indoor environments in Federal Institute of Paraná, Quedas do 
Iguaçu campus, through humidity and temperature sensors connected to an arduino. The 
systems were programmed to collect hourly data that were analyzed according to the index 
proposed by Kawamura (1965). The results showed that, for winter months, there were 
comfortable situations in both environments most of the time. However, situations of stress 
and discomfort related to heat occurred in classroom and some situations of stress and 
discomfort related to cold occurred especially in teacher´s room, which shows a difference 
between the environments analyzed.  
 
Keywords: Primary data; Thermal confort; Arduino 

 

1. Introdução 

A maneira como ocupamos os espaços urbanos modifica as condições climáticas 

numa escala micro, local ou regional. Assim, é possível verificar conexões entre a ciência 
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marina.castellano@unioeste.br 
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Geográfica e a Arquitetura, já que a última tem como uma de suas funções propiciar condições 

estruturais favoráveis ao conforto térmico em edificações, levando-se em consideração as 

características climáticas de dada localidade. 

Entende-se por conforto térmico a condição da mente do indivíduo que expressa sua 

satisfação em relação ao ambiente térmico (FANGER, 1970). Para Santos e Andrade (2008), 

o conforto térmico é referente às trocas térmicas entre pessoas e ambientes, que dependem 

de inúmeros fatores comandados por processos físicos.  

De acordo com Frota e Schiffer (2001), as principais variáveis do conforto térmico 

são temperatura, umidade, velocidade do ar e radiação solar incidente; todas elas 

intimamente ligadas aos objetos de estudo da Geografia através do regime de chuvas, 

vegetação, características físicas do solo, reservatórios de água superficiais e subsuperficiais, 

topografia e, principalmente, a alteração antrópica. O conforto térmico é atingido, segundo os 

mesmos autores, quando as trocas de calor entre o corpo humano e o ambiente ocorrem sem 

grandes esforços e a liberação de calor é suficiente para que a temperatura interna se 

mantenha próxima aos 37°C, situação em que a capacidade de trabalho do ser humano é 

máxima, considerando apenas esse aspecto. 

Tendo em vista que o ambiente artificial das áreas urbanas é um fator que modifica 

os elementos atmosféricos em escala microclimática ou local, fato que influencia as condições 

de conforto dos indivíduos (SILVA e AMORIM, 2010), conhecer o clima e os mecanismos de 

trocas de calor dos materiais permite uma vertente de planejamento na arquitetura de uma 

construção. Porém, isso passa por um monitoramento das condições de temperatura e 

umidade internas e externas de determinada localidade. 

Vianna e Amorim (2013) estudaram o conforto térmico nas escolas estaduais de 

Presidente Prudente (SP) utilizando os índices de Thom (1959), onde valores abaixo de 18,9℃ 

indicam estresse térmico para o frio e acima de 25,6℃, estresse para o calor, conforme 

adaptação feita por Koenigsberger et al. (1977) para regiões de climas quentes. O estudo 

chegou à conclusão de que as escolas nem sempre apresentaram condições satisfatórias de 

conforto térmico: no outono, com a menor incidência de radiação solar e incursões de 

sistemas de massas de ar frio, as temperaturas efetivas caíram, gerando desconforto para o 

frio. Já na primavera, o aumento da radiação solar incidente e a atuação da massa Tropical 

continental atingiram temperaturas efetivas maiores, causando desconforto para o calor. 
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Silva (2001) avaliou o conforto térmico do Centro de Processamento de Dados e 

Cobrança da Caixa Econômica Federal de Pernambuco e constatou, entre 248 usuários, que 

a temperatura foi a variável que mais contribuiu para a queda da produtividade entre os 

funcionários.  

Batiz et al. (2009) analisaram um grupo de 75 estudantes universitários em Joinville 

(SC) e constataram que todos os alunos em situação de conforto térmico durante as aulas 

apresentaram resultados positivos no que diz respeito à concentração e memória.  

Teixeira et al. (2012) estudaram o conforto térmico em uma habitação popular em 

Presidente Prudente (SP), usando a mesma metodologia proposta por Thom (1959). O estudo 

concluiu que, durante todo o mês de dezembro, o local esteve em situação de desconforto 

térmico por calor excessivo, circunstância atribuída aos materiais usados na construção da 

edificação, com predomínio de estruturas em alvenaria e fibrocimento. 

Costa (2017) analisou cenários futuros de conforto térmico na região Nordeste do 

Brasil, usando áreas externas a partir do índice de desconforto proposto por Kawamura (1965) 

e coletando dados de 96 estações meteorológicas, caracterizando um estudo em escala 

regional. Através de modelos estatísticos, a autora concluiu que há uma tendência de 

aumento do desconforto térmico pelo calor para os próximos 50 anos, especialmente a região 

centro-oeste do Nordeste, que entre 1961-1990 apresentou 1% dos dias com índices de 

desconforto, 7% no cenário para 2021-2050 e 48% de dias com desconforto térmico para o 

calor para o período entre 2051-2080.  

Moura et al. (2010) analisaram condições de conforto térmico em doze localidades 

distintas na cidade de Fortaleza (CE). Para tanto, utilizaram-se o índice de temperatura efetiva 

(Te) e o Diagrama do INMET e perceberam que o desconforto térmico perdurou entre 9 e 17 

horas, com pontos críticos entre 14 e 15 horas.  

Amorim (2011) verificou as temperaturas da superfície intraurbana da cidade de 

Presidente Prudente-SP utilizando imagens do satélite Landsat 7 e registro de temperatura e 

umidade relativa do ar em ambientes internos em diferentes tipos de moradias em áreas 

urbanas e rurais. O estudo mostrou que a maior frequência de desconforto térmico no interior 

das moradias coincide com as áreas de maior temperatura detectadas pelas imagens de 

satélite, além disso, o material com o qual as casas foram construídas também se mostrou 

altamente capaz de influenciar os dados. 
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Nóbrega e Lemos (2011) analisaram variáveis microclimáticas urbanas em Recife 

durante seis meses, com foco no conforto térmico. Os autores notaram que, em especial nos 

meses mais quentes, há índice de desconforto térmico, que se ameniza com a ocorrência de 

precipitações.  

Souza e Nery (2012) apresentaram uma completa e extensa revisão sobre a 

contribuição da Climatologia Geográfica às pesquisas relacionadas ao conforto térmico. Os 

autores exploraram as equações mais utilizadas nas pesquisas brasileiras baseadas em 

fatores exclusivamente climáticos, ressaltando que a escolha da metodologia deve ser 

cuidadosa dada a variedade de climas tropicais e subtropicais do Brasil. 

O presente trabalho faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo, intitulado 

“Avaliação de conforto térmico em ambientes internos do Instituto Federal do Paraná (Campus 

Quedas do Iguaçu) através de sensores conectados a Arduino.”, em parceria entre o Instituto 

Federal do Paraná (campus de Quedas do Iguaçu) e a Unioeste (campus de Francisco 

Beltrão). O objetivo é analisar o conforto térmico em duas salas do campus a fim de 

compreender, a partir de medições específicas, quais são as condições de desconforto em 

relação ao frio ou ao calor em diferentes épocas do ano, por parte dos indivíduos que utilizam 

os espaços em questão. A pesquisa se justifica uma vez que situações de desconforto e 

estresse térmicos afetam diretamente o processo de ensino-aprendizagem, podendo haver 

dificuldade na assimilação de conteúdos e desenvolvimento de raciocínio lógico por parte de 

docentes, discentes e funcionários que fazem uso dos espaços analisados. Além disso, 

condições não propícias de temperatura podem acarretar maior gasto de energia.   

 

2. Metodologia 

O trabalho apresenta uma proposta de geração de dados primários a partir da 

construção de um Arduino, instrumento idealizado e confeccionado por discentes do ensino 

médio do Instituto Federal do Paraná (IFPR - campus Quedas do Iguaçu). O aparelho (Figura 

1), com o tamanho de 16 centímetros e possível de ser construído com baixo custo, é capaz 

de medir, de hora em hora, dados de temperatura e umidade de determinado ambiente.  
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Figura 1 - Arduíno usado para medição de temperatura e umidade 

 

Foto: Thiago Giebmeyer 

 

Os sistemas de monitoramento confeccionados foram instalados em dois ambientes 

distintos do Instituto Federal do Paraná, campus de Quedas do Iguaçu: em uma sala de aula 

do piso superior, com janelas voltadas para o sul; e na sala dos professores, também no piso 

superior, com janelas voltadas para leste. Os Arduinos foram posicionados em canaletas 

próximas ao teto de cada uma das salas (Figura 2), de modo que pudessem estar protegidos 

e com acesso a uma fonte de energia. 
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Figura 2 - Arduino localizado em canaleta próxima ao teto 

 

Foto: Thiago Giebmeyer 

 

Os dados horários de temperatura e umidade dos meses de junho, julho, agosto e 

setembro de 2019 foram organizados em Excel e, após, aplicou-se a fórmula do índice de 

desconforto térmico utilizado por Kawamura (1965): Idk = 0,99T + 0,36Td + 41,5. Aqui, T é a 

temperatura do ar em graus Celsius e Td é a temperatura de orvalho. 

Os dados de umidade (UR) foram usados na fórmula de estimativa da Td, segundo 

Costa (2017): 

Td = T - (14,55 + 0,114.T).(1 - (0,01.UR)) - ((2,5 + 0,007.T).(1 - (0,01.UR)))3 - (15,9 + 

0,117.T).(1- (0,01.UR))14 

Optou-se pelo uso deste índice pois, assim como Ono e Kawamura (1991) também 

apontaram, os dados de temperatura de bulbo úmido são difíceis de se obter na frequência 

necessária a uma maior significância dos dados, além disso, outros índices também usam 

dados de velocidade de vento no momento da temperatura máxima do dia, informação difícil 

de se obter. Os mesmos autores ainda afirmam que o índice de desconforto apresenta valores 

muito próximos ao de Thom (1959), metodologia bastante utilizada em estudos de conforto 

térmico. 

Os valores obtidos de Idk foram, então, analisados de acordo com o Quadro 1: 
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Fonte: ONO e KAWAMURA (1991) 

 

3. Resultados e discussão 

Os dados levantados por faixa de Idk para as duas salas, são exibidos na Figura 3. 

 

Figura 3 - Histograma do índice Idk para a sala dos professores e sala de aula 

 

Fonte: arduinos instalados nas salas. Organização: Celarino (2020) 
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A Figura 3 mostra que, nas duas salas consideradas, grande parte dos dados no mês 

de inverno (82,7% para a sala dos professores e 81,6% para a sala de aula) se concentrou 

na faixa de Idk entre 60 e 75, referente à sensação de conforto térmico. Todavia, fica claro 

que os dois ambientes, ainda que localizados no mesmo prédio e andar, apresentam 

características distintas: enquanto na sala dos professores não houve nenhum registro 

referente ao desconforto ou estresse devido ao calor, a sala de aula apresentou dias em que 

os usuários presentes, provavelmente1, sentiram-se desconfortáveis por conta do calor (9,5% 

dos dados levantados apontaram para desconforto devido ao calor e 2,0% para estresse 

devido ao calor), fato interessante se considerarmos que os meses analisados foram os de 

inverno.  

Em contrapartida, quando o foco está nas sensações relacionadas ao frio, os 

momentos de estresse são mais recorrentes na sala dos professores (4,5% do total de 

registros neste ambiente e apenas 0,77% do total na sala de aula); e os momentos de 

desconforto, apesar de terem ocorrido também na sala de aula (5,98% do total de registros 

para este ambiente), foram mais numerosos na sala onde ficam os docentes (12,7% do total 

de registros).  

Os valores de Idk para cada um dos ambientes, de acordo com os meses, podem 

ser vistos na Figura 4: 

 
1É importante enfatizar que a sensação de conforto ou desconforto térmico depende não só de 
parâmetros relacionados ao ambiente, mas também de características pessoais dos usuários, tais 
como vestimentas, gênero, hábitos alimentares, entre outros. Por isso o uso da palavra 
“provavelmente”, uma vez que, nesta pesquisa, não foram consultadas as sensações dos usuários.  
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Figura 4 - Valores de Idk para os meses de inverno na sala de aula e sala dos professores 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arduinos instalados nas salas. Organização: Celarino (2020). 

 

O gráfico apresentado na Figura 4 mostra, nitidamente, que a sala de aula registrou 

valores de Idk mais elevados do que a sala dos professores, apresentando dados mais 

próximos das zonas de desconforto devido ao calor. Analogamente, os valores de Idk da sala 

dos docentes tenderam a ficar, de maneira geral, mais próximos à linha de desconforto devido 

ao frio.   

O mês de junho foi o único em que a maioria dos dados se manteve na faixa de 

conforto térmico; enquanto julho foi o mês com maior quantidade de registros na faixa de 

estresse devido ao frio, em especial na sala dos professores. Em agosto, parte dos dados 

denotaram desconforto devido ao frio, principalmente na sala dos docentes. Também é 

interessante perceber que episódios de desconforto devido ao calor ocorreram apenas na sala 

de aula e, em sua maioria, no mês de setembro, período final do inverno.  
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4. Considerações finais 

O presente trabalho, parte de um projeto de pesquisa mais amplo, teve como intuito 

gerar dados primários e analisar as situações de conforto térmico durante o inverno de 2019 

para dois ambientes internos do Instituto Federal do Paraná (campus Quedas do Iguaçu).  

Os resultados mostraram que há diferenças térmicas entre as duas salas escolhidas: 

enquanto o ambiente de aulas registrou valores de Idk superiores, incluindo períodos de 

desconforto e estresse devido ao calor, a sala dos professores apresentou valores inferiores 

de Idk, incluindo períodos de estresse e desconforto devido ao frio. Tendo em vista que os 

dois ambientes têm características bastante parecidas (estão em um prédio construído em 

alvenaria, localizado em área pouco urbanizada, com presença de vegetação ao redor, com 

tipos e tamanhos de janelas e sistemas de ventilação semelhantes – ambos contam com 

ventiladores de teto), aventa-se a possibilidade das diferenças térmicas se darem em virtude 

de dois fatores. O primeiro, em relação à localização; conforme já mencionado, a sala dos 

professores tem janelas voltadas para leste, enquanto a sala de aula, janelas voltadas para o 

sul. Outro ponto seria a quantidade de usuários nos dois ambientes: enquanto a sala dos 

discentes tem, nos períodos de aula, presença de cerca de 20 pessoas em um ambiente 

menor, a sala dos docentes, aglomera, no máximo, cinco pessoas por período.  

Chama a atenção o fato dos momentos de estresse e desconforto devido ao calor 

terem ocorrido justamente na sala de aula, uma vez que tais situações podem prejudicar a 

memória, concentração e processo de aprendizagem dos estudantes.  

A metodologia proposta, utilizada de maneira efetiva por outros autores, 

proporcionou dados consistentes sobre o conforto/desconforto térmico dos usuários de 

ambientes internos do IFPR - Quedas do Iguaçu. A importância da confecção de instrumentos 

que possibilitem a geração de dados primários é essencial para estudos desta natureza, uma 

vez que os micro climas podem ser analisados e avaliados com maior grau de detalhamento. 

Assim, salienta-se o potencial para aplicação do método em outras escalas de análise no 

âmbito da Geografia e da Climatologia. 
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ESTIMATIVA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO PELO ALGORITMO DE SEBAL COM 
USO DE DADOS DO SENSOR LANDSAT 8 EM UM SETOR DAS AREIAS, 

ARENITOS E CASCALHEIRAS DO LITORAL DO BAIXO ALENTEJO – 
PORTUGAL 

 
THYAGO ANTHONY SOARES LIMA1 

LUIS RICARDO DIAS DA COSTA2 
JOSÉ PAULO PATRICIO GERALDES MONTEIRO3 

 

RESUMO 
A evapotranspiração constitui em uma redistribuição de água e de energia, sendo uma 
variável fundamental para a aplicação em modelos hidrológicos e climáticos, os quais 
contribuem para uma gestão consistente dos recursos hídricos, seja em escala local, regional, 
ou global – em recortes artificiais ou em ambientes naturalmente definidos. O presente estudo 
tem como objetivo estimar a evapotranspiração mensal, em uma área de origem quaternária 
com grande presença de água subterrânea, utilizando o Surface Energy Balance Algorithms 
for Land (SEBAL) a partir de imagens orbitais dos satélites Lansat 8 e dados meteorológicos 
de um dia de cada mês do ano 2018. Com a aplicação do SEBAL, o fluxo de calor latente 
(𝜆𝐸𝑇) é estimado como um resíduo da equação simplificada do balanço de energia. A partir 
do 𝜆𝐸𝑇, é possivel estimar a evapotranspiração real horária e, utilizando a fração evaporativa, 
a evapotranspiração real diária, que serve como base para obtenção da evpotranspiração 
mensal, pondendo assim avaliar a eficiência do algoritmo SEBAL em estimar a dinâmica 
espacial,da evapotranspiração durante os meses do ano de 2018, em um setor das areias, 
arenitos e cascalheiras do litoral do baixo Alentejo em Portugal, comparando os resultados 
finais dos valores mensais com os valores das estações proximas a área, obteve-se 70% de 
similaridade, além disso os resultados foram comparados com uso e ocupação do solo 
apresentado nas imagens, através de uma matriz de confusão, de exatidão global, com uma 
grau de exatidão médio de 95% o que garante satisfatória precisão a metodologia. 
 
Palavras-chave: SEBAL; Evapotranspiração; Litoral alentejano  
 
ABSTRACT 
Evapotranspiration constitutes a redistribution of water and energy, being a fundamental 
variable for the application in hydrological and climatic models, which contribute to a consistent 
management of water resources, whether on a local, regional, or global scale – in artificial 
cutouts or in naturally defined environments. The present study aims to estimate monthly 
evapotranspiration in an area of quaternary origin with a large presence of groundwater, using 
the Surface Energy Balance Algorithms for Land (SEBAL) from orbital images of Landsat 8 
satellites and meteorological data of one day of each month of the year 2018. With the 
application of SEBAL, the latent heat flux (λET) is estimated as a residue of the simplified 
energy balance equation. From λET, it is possible to estimate the actual hourly 
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evapotranspiration and, using the evaporative fraction, the daily real evapotranspiration, which 
serves as a basis for obtaining the monthly evpotranspiration, thus evaluating the efficiency of 
the SEBAL algorithm in estimating the spatial dynamics of evapotranspiration during the 
months of 2018, in a sector of sands, sands and rattlesnakes of the lower Alentejo coast in 
Portugal in Portugal , comparing the final results of the monthly values with the values of the 
stations close to the area, 70% similarity was obtained, in addition the results were compared 
with land use and occupation presented in the images, through a confusion matrix, of global 
accuracy, with an average degree of accuracy of 95% which guarantees satisfactory accuracy 
of the methodology. 

Keywords: SEBAL; Evapotranspiration; Alentejo coast 

 

1. Introdução 

Esta comunicação consiste na estimativa da evapotranspiração em um setor da 

formação das areias, arenitos e cascalheiras do litoral do Baixo Alentejo situado entre as 

Bacias hidrográficas do Rio Mira e do Rio Sado que se estende desde as proximidades da 

Barragem de Morgavel, a norte, até cerca de 5 km a sul do Cabo Sardão. Pretende-se dar 

continuidade ao trabalho de caracterização hidrogeológica desta formação no litoral 

alentejano (MONTEIRO et al., 2019) que teve como intuito de identificar e caracterizar uma 

formação aquífera que ocupa uma área de195,8 km2, dividida em dois setores aquíferos, um 

situado ao norte do Rio Mira com 94,12 km2 e outro a sul com 101,75 km2.  

A área em estudo abrange compartimentos geológicos sedimentares, de origem 

quaternárias, constituídos por rochas não consolidadas como areias, arenitos e cascalheiras 

formando uma plataforma ocupada por tais sedimentos, sobretudo os arenosos, muito 

remodelado devido à atividade agrícola atual. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência do Algoritimo Surface Energy 

Balance Algorithms for Land (SEBAL) em estimar a dinâmica espacial,da evapotranspiração 

durante os meses do ano de 2018 em um setor das areias, arenitos e cascalheiras do litoral 

do baixo Alentejo, onde possui uma atividade agrícola na região consistiuindo um importante 

setor econômico na área de estudo. (LIMA,2020) 

Parte-se do princípio que no sector Norte do aquífero, o volume de água utilizado na 

irrigação agrícola é exclusivamente suportado por extrações de água subterrâneas 

associadas a captações em poços. Por outro lado, o sector sul é abrangido pelo perímetro de 

rega do Rio Mira que abrange praticamente toda a área em estudo a Sul do rio, com o mesmo 

nome, sendo que este setor do aquífero é maioritáriamente irrigado com água de origem 
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superficial do perímetro agrícola. O Algoritmo de SEBAL, foi desenvolvido para ser aplicado 

principalmente em estudos de áreas agrícolas, o que coincide com o principal uso e ocupação 

do solo na área de estudo. 

 

2. Metodologia 

2.1 Caracterização da área de estudo  

A formação das areias, arenitos e cascalheiras do litoral do Baixo Alentejo 

pertencente à área de estudo situa-se em um território que se estende desde as proximidades 

da Barragem de Morgavel, a Norte, até cerca de 5 km a sul do Cabo Sardão, na região do 

Alentejo. (Figura 1) 

A região geográfica de localização deste sistema abrange os concelhos de Sines e 

Odemira, ocupando uma área total de 195,8 km2. Sendo o aquífero localizado nos limites do 

quadrante de coordenadas Latitudes 37º 54’ 16” para o limite mais a norte, 37º 33’ 11” para o 

limite mais a sul; e para Longitudes: 8º 48’ 00” para o limite mais oeste, 8º 42’ 22” para o limite 

mais a leste, dentro do sistema de Projecção, datum ETRS 89.  

As areias, arenitos e cascalheiras do litoral do Baixo Alentejo em estudo no presente 

projeto localizam-se numa vasta área do litoral alentejano na qual se sobrepõem 

maioritariamente sobre as formações de Mira (Namuriano e Westfaliano) e, numa área mais 

modesta, a Sul, sobre a formação da Brejeira (Viseano e Namuriano), ambas do período do 

Carbonífero. A porção destas rochas em estudo na presente comunicação ocorre em dois 

afloramentos independentes cuja área é de 195,8km2 na Carta Geológica de Portugal, na 

escala 1:500.000 (OLIVEIRA et al 1992). 
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Figura 1 - Localização 

Fonte: Autor 

 

A formação em estudo sobrepõe-se na sua maioria à formação de Mira, que é 

constituída por xistos, intercalados com porções maiores de siltitos e grauvaques. Na carta 

geológica, esta formação está representada nas arribas da costa a norte da praia de 

Almograve. Está também assinalada nas arribas setentrional e meridional da foz do rio Mira. 

A formação ocupa uma vasta área no Baixo Alentejo e está bem representada ao longo do 

vale do rio Mira (MONTEIRO et al 2017, SALVADOR et al 2015, SALVADOR E MONTEIRO 

2016). 

Como referido anteriormente, a formação de estudo também se sobrepõe à formação 

Brejeira, que é constituída por grandes parcelas e grauvaques e de quartzitos, que são 
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notáveis nas áreas de arribas, intercaladas em xistos argilosos escuros e siltitos. As bancadas 

destas rochas exibem estruturas sedimentares típicas de deposição em ambientes marinhos 

profundos. Esta unidade estratigráfica está representada no Baixo Alentejo e Algarve 

(MONTEIRO et al 2017, SALVADOR et al 2015). 

 

2.2 Dados utilizados para aplicação do algoritmo SEBAL 

As imagens do satélite LANDSAT 8- OLI/TIRS, adquiridas junto ao Serviço Geológico 

dos Estados Unidos (USGS): órbita 204, ponto 34 - Imagem referente à região de litoral do 

baixo Alentejo em Portugal, com passagem do satélite nos doze meses do ano de 2018, 

totalizando doze imagens, com datas e horários aproximadas, sempre correspondente a 

segunda quinzena do mês, de maneira a tentar reproduzir as mesmas condições para todos 

os meses.  

A aplicação do SEBAL permitiu a estimativa da evapotranspiração horária, a partir 

do fluxo de calor latente (𝜆𝐸𝑇). E a evapotranspiração diária foi estimada considerando a 

fração da evapotranspiração de referência, de acordo com Allen, Tasumi e Trezza (2002). Os 

Valores de evapotranspiração obtidos através das imagens de satélite Landsat 8, 

correspondem ao valor de evapotrasnpiração do dia da imagem, por tanto diário. Como os 

satélites Landsat retornam ao mesmo ponto geográfico apenas uma ou duas vezes ao mês, 

este valor diário foi adotado como um valor padrão, para todos os dias de um respectivo mês 

do ano de 2018. Assim sendo o valor anual final correspondede à média da soma dos valores 

assumidos para os meses do ano de 2018. 

 

2.4 Avaliação da estimativa de evapotranspiração 

Para a avalição da estimativa da evapotranspiração, os valores médios obtitos apartir 

das imagens Landsat, foram comparados com os dados recolhidos com o das estações 

meteorológicas de Santiago do Cacém, e de Odemira, que são as estações mais proximas a 

área de estudo. 

Além disso a distribuição espacial da evapotranspiração foi comparada com uso e 

ocupação do solo estimado a partir das imagens de satélite, através de uma matriz de 

confusão, de exatidão global, uma vez que os pixels com valores muito baixoa ou nulos 

representam áreas que são áreas construidas, e os valores baixos são solos expostos, ou de 
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vegetação nativa bastante esparça, e os valores altos tendem a acompanhar maior vegetação 

ou áreas agrícolas irrigadas. Segundo Campbell (1987), os erros estão presentes em qualquer 

tipo de classificação. A forma padronizada para verificar tais erros em locais específicos é a 

chamada matriz de erros, também conhecida como matriz de confusão por identificar não 

somente o erro global da classificação para cada categoria, mas também como deram as 

confusões entre categorias. O método da Exatidão Global é calculado dividindo a soma da 

diagonal principal da matriz de erros 𝑥𝑖𝑖, pelo número total de amostras coletadas n, ou seja: 

G= Σc
i =n 

𝑥𝑖𝑖 /𝑛 

Onde G é o Coeficiente de Exatidão Global; 𝑥𝑖𝑖 a observações na linha i e coluna i; 𝑛 

o número de observações (pontos amostrais). 

 

2.3 O algoritmo SEBAL 

O Surface Energy Balance Algorithms for Land (SEBAL) tem como variáveis 

principais os fluxos de radiação e de energia à superfície que são essenciais para análises e 

modelagens de sistemas ambientais complexos. Dentre as variáveis que compõe o algoritmo, 

a evapotranspiração destaca-se como objetivo desta comunicação, sendo uma variável de 

complexa mensuração por possuir uma enorme gama de interações edafoclimáticas, que 

acabam por variar no tempo e no espaço.  

A evapotranspiração é uma variável que serve como dado de entrada para diversos 

modelos de sistemas ambientais complexos. Esta variável é um parâmetro de importância 

imensurável para um completo entendimento do comportamento do ciclo hidrologico, uma vez 

que a mesma significa a perda de água no solo e em resrvatórios de água superficial para 

atmosfera.  

Com efeito, para medir a evapotranspiração e sua variabilidade e distribuição, foram 

criados vários algoritmos, sendo os mais citados na bibliografia nomeadamente, o Surface 

Energy Balance Algorithms for Land – SEBAL (BASTIAANSSEN, 1995; ALLEN; TASUMI E 

TREZZA, 2002), e o Mapping Evapotranspiration at High Resolution with Internalized 

Calibration – METRIC (ALLEN et al., 2007). O SEBAL e o METRIC necessitam de apoio do 

sensoriamento remoto e do sistema da informação geográfica, uma vez que utilizam imagens 

oriundas de satélites multiespectrais de média e alta resolução, que operam nas faixas do 

espectro na região do visível e do infravermelho termal. 
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Estes métodos têm sido usados frequentemente na obtenção de dados de 

evapotranspiração real (KUSTAS E NORMAN, 1996), uma vez que permitem cobrir extensas 

áreas, podendo ser obtido a evapotranspiração diária em uma variedade de escalas espaciais 

e temporais. É possível também a obtenção de parâmetros como albedo de superfície, Índices 

de vegetação, temperatura da superfície terrestre, entre outros, derivados de faixas espectrais 

de vários sistemas de satélites para estimar a evapotranspiração real. 

O SEBAL foi projetado para simular fluxos de superfície, incorporando variáveis 

derivadas do sensoriamento remoto e um mínimo de dados de campo. O SEBAL obtém a 

evapotranspiração real, através de uma série de cálculos que geram: saldo de radiação (𝑅𝑛), 

fluxo de calor no solo (𝐺) e fluxo de calor sensível (𝐻). O fluxo de calor latente (𝜆𝐸𝑇), que é a 

energia utilizada para converter a água líquida em vapor (evapotranspiração) é obtida como 

residual da equação do balanço de energia. Geralmente essa estimativa se baseia na teoria 

do balanço de energia, onde a evapotranspiração é obtida como resíduo da Equação: 

𝜆𝐸𝑇= 𝑅𝑛 – 𝐺 – 𝐻 

O fluxo de calor latente (𝜆𝐸𝑇) é estimado como um resíduo do balanço de energia, o 

saldo de radiação à superfície (𝑅𝑛) e o fluxo de calor no solo (𝐺) acabam por serem 

computados levando em consideração as relações diretas com os dados espectrais das 

imagens. Para isso, leva-se em consideração as características da superfície, como albedo, 

temperatura e propriedades da vegetação. Já o fluxo de calor sensível (𝐻) assume uma função 

linear entre a temperatura da superfície (𝑇𝑠) e o gradiente de temperatura do ar próximo à 

superfície e, juntamente com dados meteorológicos, permite a estimativa desse parâmetro, 

considerando um processo iterativo de correção para a estabilidade atmosférica. Assim 

sendo, é possivel estimar a evapotranspiração real instantânea (horária) e, utilizando a fração 

evaporativa, a evapotranspiração real diária apartir do 𝜆𝐸𝑇, que corresponde à energia 

empregada para o processo evapotranspirativo. 

O algoritmo SEBAL é constituído, quase que totalmente, por parametrizações físicas 

bem estabelecidas e pouco complexas. Algumas etapas de processamento envolvem 

equações empíricas - albedo da superfície, fluxo de calor no solo,. emissividade etc. Essas 

parametrizações foram estabelecidas a partir de dados para diferentes partes do mundo 

(BASTIAANSSEN et al., 1998a; BASTIAANSSEN, 2000). 
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O primeiro passo para estimar a evapotranspiração consiste na obtenção do fluxo de 

calor latente (LE). Para isso, é necessário primeiramente ter as estimativas do saldo da 

radiação, o fluxo de calor no solo, o fluxo de calor sensível do sensore, Landsat 8 (OLI/TIRS). 

A radiação líquida é calculada da seguinte maneira: 

𝑅𝑛= (1−𝛼)𝑅𝑆↓+𝑅𝐿↓−𝑅𝐿↑−(1−𝜀0)𝑅𝐿↓ 

Em que, 𝛼 é o albedo da superfície (adimensional); 𝑅𝑆↓ é a radiação de onda curta 

incidente (𝑊 𝑚−2); 𝑅𝐿↓ é a radiação de onda longa incidente (𝑊 𝑚−2); 𝑅𝐿↑ é a radiação de 

onda longa emitida (𝑊 𝑚−2); 𝜀0 é a emissividade da superfície (adimensional). Na Figura 2 

apresenta-se o fluxograma das etapas de estimativa de Rn. Detalhes de todo o processo de 

cálculo de cada uma das etapas estão disponíveis em de bastiaanssen (1995). 

 

Figura 2 – Fluxograma das etapas de estimativas de Rn 

Fonte: Autor 

 

Para realizar o cálculo da temperatura da Superfície, antes deve ser computado a 

radiância monocromática utilizando a banda 10 do sensor ThermalInfrared Sensor (TIRS) 

LANDSAT-8. Empregando os fatores de reescalonamento da radiância fornecidos nos 

metadados: 

L𝜆 = ML QCAL + AL 

Onde: Lλ é a radiância monocromática, ML é o fator de reescalonamento 

multiplicativo especifico (3,342x10-4), AL é o fator de reescalonamento aditivo específico (0,1), 

e Qca lé o valor pixel a pixel da imagem de satélite, através da equação:  

TS = K2 / In( 
𝐾1

𝐿λ
 + 1 ) 
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Fluxo de calor no solo: Para a determinação do fluxo de calor no solo (estocado no 

interior do solo e da vegetação, por condução), calcula-se a razão G/Rn: Para pixels em 

corpos hídricos, ALLEN et al. (2002) recomendam G/R=0,5, os demais pixels são calculados 

pela eq.: G = [Ts(0,0038 + 0,0074·α)·(1 – 0,98·NDVI4)]Rn 

Onde; Ts é a temperatura da superfície (ºC), α é o coeficiente de reflexão da 

superfície e NDVI é o Índice de Vegetação por Diferenças Normalizadas, G é então calculado 

prontamente multiplicando G / Rn pelo valor de Rn 

A estimativa do fluxo de calor sensível (H) é a etapa mais complexa domalgoritmo 

SEBAL. Trata-se de um processo iterativo, que foi programado no em Python.Nesse 

processo, considera-se inicialmente que a atmosfera se encontra em condições de 

estabilidade neutras. Nas demais iterações, correções são incluídas, em funções de 

condições de estabilidade estimadas. O fluxo de calor sensível é calculado pela equação 

seguinte: 

H = (ρ × cp × dT) / rah 

Onde; ρ é a densidade do ar (kg / m3), cp é o calor específico do ar (1004 J / kg / K), 

dT (K) é a diferença de temperatura (T1 - T2) entre duas alturas (z1 e z2) e rah é a resistência 

aerodinâmica ao transporte de calor (s / m). 

No algoritmo SEBAL, assume-se que dT segue uma variação linear em função da 

temperatura de superfície: dT = a + bTS 

Devem ser então escolhidos dois pixels característicos da região de estudo: o “pixel 

frio”, em uma área bem vegetada e irrigada, ou em corpo hídrico, onde se assume que o fluxo 

de calor sensível é nulo, e o “pixel quente”, em uma área de solo nu, seca, onde se considera 

que o fluxo de calor latente é nulo. Obtém-se um sistema de duas equações, cuja resolução 

fornece as duas incógnitas a e b, e permite obter dT para todos os pixels. (Figura 3) 

Fluxo de calor latente e evapotranspiração horária: Após o cálculo da radiação líquida 

e dos fluxos de calor na superfície, deduz-se o fluxo de calor latente. A evapotranspiração 

horária é calculada como: 

ET = 3600 x ( ET / pλ ) 

Em que, ET - fluxo de calor latente, W m-2, p massa específica da água, kg m-3, λ 

calor latente de vaporização da água (2,45x106J kg-1); e o coeficiente 3600 vem da conversão 

de variável instantânea em variável horária. 
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Figura 3 – Fluxograma de estimativa do fluxo de calor sensível 

Fonte: Autor 

 

3. Resultados e discussão 

A análise estimou a evapotranspiração em toda a área do estudo, com o objetivo de 

caracterizar o seu respectivo comportamento durante os meses do ano de 2018. O SEBAL foi 

processada no ambiente SIG, em uma Linguaguem Python, tendo como resultado uma 

imagem com valores correspondentes a evapotranspiração em mm. 

A estimativa da evapotranspiração média anual e mensal, foi obtida a partir do 

empilhamento de 12 meses (2018), e aplicado a média simples, objetivando identificar e 

espacializar geograficamente, os valores de concentração dos dados da distribuição, visando 

encontrar o valor de equilíbrio das frequências da média anual e da média para cada mês.  

A análise espacial baseada na média anual de 2018 é de 9,32 mm, com valor mínimo 

de 0 mm, e máximo de 20,30 mm. Ao analisar os dados mensais, torna-se evidente a 

variabilidade da temperatura de forma mais detalhada, uma vez que os valores estimados de 
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evapotranspiração diferem de forma significativa para os 12 meses, fato que está associado 

a variação de temperatura na região ao longo do ano. 

Foi possivel perceber que houve um alto grau de destribuição espacial de 

evapotranspiração durante o período úmido (ourubro a março), como se esperava, já que com 

uma maior disponibilidade e maior destribuição de água se supõe que haja uma maior 

disponíbilidade de água para evapotranspiração. Porém apesar de possuir menos áreas 

detectadas de evapotranspiração, o período seco (abril a setembro), apresentou os valores 

mais altos e concentrados de evapotranspiração, pois é justamente neste período onde há 

uma interrupção das chuvas, e um aumento do potencial evaporativo 

Os valores de evapotranspiração estimados a partir do método SEBAL,  

apresentaram para os meses de julho e agosto, os meses mais secos, foram de 4 mm e 3 

mm, respetivamente, para áreas secas de “pixéis quentes” e valores entre 24 e 23 mm para 

áreas húmidas “pixéis frio”, nos mesmos meses que representam provavelmente culturas 

irrigadas da região, em vista do fato que durante a seca, os pontos que atingem a maior 

evapotranspiração são aqueles que recebem algum estímulo hídrico, neste caso a 

irrigação.(Figura 5)  

Os resultados encontrados são valores aproximados aos dados mensais registados 

nas estações meteorológicas próximas da área, como a de Odemira e Santiago do Cacém, 

que apresentaram uma diferença média geral do algoritmo de SEBAL de 4 mm e 6 mm 

respetivamente, o resultado corresponde a uma similaridade dos dados de aproximadamente 

73% e 70%, tendo no geral valores similares de 70%.  

Tal resultado, é considerado consistente uma vez que Em Bastiaanssen et al. (2005) 

a precisão da estimativa por SEBAL foi de 67%-95% para este tipo de análise.  
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Figura 04 – Evapotranspiração 2018  

Fonte: Lima (2020) 

 

A fim se obter maior robustes na investigação, levou-se em consideração o 

processamento dos dados correspondente aos desvios padrões das médias mensais e anual. 

Mensura-se assim de maneira racional a dispersão do valor médio populacional de 

Evapotranspiração. Os dados referentes ao Desvio Padrão Anual da amostra permaneceram 

com valores na casa entre 0 e 4, ou seja, valores menores que a média, evidenciando uma 
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menor dispersão dos dados, e uma proximidade ao valor de média obtido, sinalizando uma 

distribuição normal dos dados.  

Nos casos dos meses, foi construída uma tabela com valores aproximados, para 

melhor formatação e análise comparativa, sendo assim, foram obtidos valores diversos, tais 

valores evidenciaram uma distribuição normal, com um nível de dispersão pequena e com 

valores próximos a média, em todos os meses (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Desvios Padrões Mensais de Evapotranspiração 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

6,1 6,7 8,3 7,9 8,1 6, 0 8,2 8,2 7,8 6,9 3,4 5,6 

Fonte: Autor 
 

Ainda para melhores resultados, foi feito processamento da taxa de mudança, ou 

coeficiente de variação, para analisar a distribuição das frequências. Tais dados varia entre 0 

e 11%, com coeficientes de 0 a 1. Apontando uma homogeneidade dos dados, ou seja, que 

há pouca variação dos dados, neste caso evapotranspiração. Quanto maior a variação dos 

dados menor a representatividade da média, neste caso, os dados variam pouco o que torna 

a média representativa.  

Além disso, foi feita a distribuição espacial da evapotranspiração para comparação 

com uso e ocupação do solo apresentado nas imagens, aplicando uma uma matriz de 

confusão, de exatidão global, afim de confirmar o que já havia-se percebido de maneira visual,  

em que os pixels com valores muito baixos ou nulos  representariam áreas que são áreas 

construídas, e os valores baixos são solos expostos, ou de vegetação nativa bastante 

esparça, e os valores altos tendem a acompanhar maior vegetação ou áreas agrícolas 

irrigadas. Ao aplicar, tal método, foi observado que o SEBAL demostrou uma boa 

performance, em conformidade com os valores de Exatidão Global, apresentando boa 

semelhança espectral, com a imagem (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Teste de Exatidão Global 
Camada Identidade da Imagem Exatidão Global 

1 Área Construida e Solos Expostos 0,91 

2 Vegetação Esparça 0,93 

3 Vegetação Densa 0,95 

4 Agricultura  0,95 

Fonte: O Autor 
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Ao perceber a tabela pode-se relatar, que os valores da validação das classificações 

empregando a Exatidão Global, a avaliação ficou constante, apresentando na avaliação do 

valor igual a 0,95. 

 

4. Considerações finais 

A partir da metodologia proposta e dos resultados obtidos neste estudo, verifica-se 

que a estimativa da evapotranspiração mensal para a área de estudo foi alcançada, 

permitindo a representação da variabilidade espacial dessa variável e a construção de 

relações com a cobertura e uso e da terra local, condizente com a realidade e os valores das 

estações próxima a área. 

Assim, avalia-se que o SEBAL mostrou ser um procedimento consistente para a 

estimativa da evapotranspiração a partir do uso de dados de sensoriamento remoto, sendo 

um complemento àqueles derivados de métodos clássicos.  

Foi verificado também que o algoritmo obteve uma boa acurácia apresentando valor 

de Exatidão Global de 0,95 em relação a veracidade das áreas e seus pixels, sendo um valor 

consistente por envolver no valor final todas as células da matriz de erros,conclui-se, portanto, 

que a utilização do método mostrou-se eficiente, a precisão do produto dá um bom indício da 

qualidade do mapeamento explicitando a porcentagem de área mapeada de uma classe que 

corresponde a sua realidade, sendo assim, um método confiável.  
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O ÍNDICE DE ANOMALIA DE CHUVA (IAC) E A INFLUÊNCIA DO EL NIÑO 
OSCILAÇÃO SUL (ENOS) NA OCORRÊNCIA DE PERÍODOS SECOS E 

CHUVOSOS EM DIFERENTES CIDADES DA MESORREGIÃO NOROESTE DO 
ESTADO DO CEARÁ 

 

FRANCISCO IGO COSTA PAIVA1 
JANDER BARBOSA MONTEIRO2 

 

RESUMO 
A presente pesquisa utilizou o Índice de Anomalia de Chuva (IAC) para definição de períodos 
secos e chuvosos em municípios localizados na mesorregião Noroeste do Estado do Ceará, 
conforme a classificação sugerida por Rooy (1965) e adaptada por Freitas (2005), a fim de 
identificar anomalias positivas e negativas. De forma concomitante, foi analisada a influência 
do ENOS nos acumulados situados nas classes extremas. Para isso, foi realizada uma análise 
das precipitações entre os meses de fevereiro e maio, considerando a série histórica de 1990 
a 2019, totalizando 30 anos de informações. Os acumulados de precipitação no quadrimestre 
chuvoso foram utilizados para avaliar o comportamento das chuvas e detectar períodos 
considerados “excessivamente” chuvoso ou secos. Os dados das precipitações das 
localidades selecionadas nesta pesquisa são provenientes das estações meteorológicas e 
pluviômetros pertencentes a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 
(FUNCEME), referente aos postos situados na sede de cada município. Observou-se, com a 
utilização do Índice de Anomalia de Chuva, uma maior ocorrência de anos secos do que 
chuvosos no período analisado, representando, em média, 16 anos secos e 14 chuvosos. Nos 
anos considerados extremos, geralmente figuravam El Niños e La Niñas de maior intensidade. 
Alguns destes anos merecem destaque, como o de 1998, um ano extremamente seco e com 
forte atuação do El Niño, o qual contrasta com o ano de 2009, considerado extremamente 
chuvoso em quase todos os municípios analisados e com forte influência de uma La Niña. 
 
Palavras-chave: ENOS; Eventos extremos; IAC. 
 
ABSTRACT 
The present research used the Rain Anomaly Index (RAI) to define dry and rainy periods in 
occupations in the northwestern mesoregion of the State of Ceará, according to the 
classification suggested by Rooy (1965) and adapted by Freitas (2005), in order to identify 
positive and negative anomalies. Concomitantly, it was analyzed the influence of El Niño 
Southern Oscillation (ENSO) in the accumulated situated in extreme classes. For this, it made 
an analysis of rainfall between February and May, considering the historical series from 1990 
to 2019, totaling 30 years of information. The accumulated precipitation in the rainy four-month 
period was used to rate the behavior of the rains and to detect periods considered “excessively” 
rainy or dry. The precipitation data for the locations selected in this research are based from 
the meteorological stations and pluviometers belonging to the Cearense Foundation for 
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Meteorology and Water Resources (FUNCEME), referring to the stations located at the 
headquarters of each counties. It was observed, based on the Rain Anomaly Index, a higher 
occurrence of dry years than rainy years in the analyzed period, representing, on average, 16 
dry years and 14 rainy years. In extreme years, El Niños and La Niñas generally figured with 
greater intensity. Some of these years deserve emphasis, such as 1998, an extremely dry year 
with strong El Niño performance, which contrasts with 2009, considered extremely rainy in 
almost all counties analyzed and with strong influence of a La Niña. 
 

Keywords: ENOS; Extreme events; RAI. 

 

1. Introdução 

A Mesorregião Noroeste do Estado do Ceará, assim como outras regiões do 

Nordeste Brasileiro - NEB enfrentam certa preocupação com relação aos períodos secos e 

chuvosos. De acordo com Freitas (2005), isso ocorre por conta da existência de inúmeros 

Projetos de irrigação implantados ou a serem implantados ao longo dos principais rios, pelo 

abastecimento das cidades que dependem direto do escoamento desses corpos hídricos ou 

indiretamente do volume acumulados nas barragens, assim como também a maioria das 

culturas agrícolas que dependem exclusivamente da regularidade das chuvas, pois a 

possibilidade de uso de água subterrânea é pequena quando comparada ao da água 

superficial.  

Um dos principais fenômenos que os meteorologistas e climatologistas acreditam ser 

o responsável pela ocorrência de períodos secos e chuvosos na região do Nordeste brasileiro 

é o El Niño Oscilação Sul (ENOS).  “O “sinal” do Pacífico, em termos de ocorrência de anos 

de La Niña, anos neutros e anos de El Niño, manifesta-se decerto de uma forma climática 

nítida no que diz respeito às ocorrências de chuvas no Ceará e Nordeste setentrional” 

(MONTEIRO, 2011, p.44). 

Para entender a variabilidade pluviométrica, os meteorologistas e climatologistas 

recorrem a vários métodos quantitativos que, Segundo Da Silva (2009), é justamente por meio 

desses índices climáticos que é possível conhecer os impactos que o clima global provoca na 

distribuição pluviométrica de determinadas regiões.    

Uma das formas de se compreender o comportamento da precipitação pluviométrica 

é por meio do Índice de Anomalias de Chuva (IAC), que ajuda a categorizar anos de seca e 

chuva excessiva. Esse índice permite realizar comparações do regime pluviométrico de 

determinado local a partir de uma série de dados históricos com as condições atuais de chuva 
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e também é utilizado para a caracterização da variabilidade espaço-temporal da precipitação 

na região de estudo (ARAÚJO et al., 2007; MARCUZZO et al., 2011; SANCHES et al.,2014). 

Assim, esse trabalho objetivou a aplicação do Índice de Anomalia de Chuva (IAC) a 

partir de dados de doze postos pluviométricos situados na sede de municípios da mesorregião 

Noroeste do Estado do Ceará, evidenciando desta forma os anos considerados extremos (os 

mais secos e mais úmidos) na série histórica que compreende o intervalo entre os anos 1990 

a 2019 e avaliando se as anomalias de TSM do Pacífico Tropical exerceram algum tipo de 

influência na ocorrência de quadrimestres secos ou chuvosos.  

 

2. Metodologia 

Pretendendo um embasamento teórico-metodológico, buscou-se, através de autores 

relacionados ao estudo do Índice de Anomalias de Chuva- IAC e da influência do El Niño 

Oscilação Sul sobre a precipitação pluvial da região Nordeste brasileira e no estado do Ceará 

autores como: Araújo (2007, 2009), Freitas (1998), Monteiro (2011, 2016), Maniçoba (2017), 

Chechi e Sanches (2013), Da Silva (2012) e Rooy (1965). 

O estado do Ceará possui sete mesorregiões distribuídas pelo território e um total de 

184 municípios. Neste trabalho, foram selecionados doze municípios da Mesorregião do 

Noroeste do Ceará que apresentavam dados (sem falhas) nos postos das suas respectivas 

sedes e que representassem, do ponto de vista espacial, a mesma. São eles: Camocim (2º 

54' 08" S; 40º 50' 28" W; 8 m), Granja (3º 07' 13" S; 40º 49' 34" W; 10 m), Guaraciaba do Norte 

(4º 10’ 01” S; 40º 44’ 51” W; 902 m), Hidrolândia (4º 24’ 29” S; 40º 26’ 16” W; 195 m), Irauçuba 

(3º 44’ 46” S; 39º 47’ 00” W;  152 m), Itarema (2º 55’ 13” S; 39º 54’ 54” W, 20 m),  Poranga ( 

4º 44’ 41” S; 40º 55’ 34” W; 750 m), Santa Quitéria (4º 19’ 55” S; 40º 09’ 24” W; 197 m), 

Santana do Acaraú (3º 27’ 38” S; 40º 12’ 44” W; 30 m), Senador Sá (3º 21’ 02” S; 40º 27’ 48” 

W; 105 m), Sobral (3º 41’ 10” S; 40º 20’ 59” W; 69 m) e Tianguá (3º 43’ 56” S; 40º 59’ 30” W; 

775 m). A Figura 1 evidencia a localização dos postos pluviométricos. 
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Figura 1- Mapa de localização dos postos pluviométricos selecionados 

Fonte: Rodrigues (2021).  

 

Os dados das precipitações das cidades aplicados neste estudo são provenientes 

das estações meteorológicas e pluviômetros pertencentes a Fundação Cearense de 

Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) de cada município. A série utilizada foi a 

mesma para os doze municípios, de 1990 a 2019, totalizando 30 anos de dados. Foi 

considerada a precipitação do quadrimestre chuvoso fevereiro-maio para avaliar o 

comportamento das chuvas e detectar períodos considerados “excessivamente” chuvosos ou 

secos.  

Em seguida, foram realizados os cálculos e a tabulação dos dados das séries 

históricas selecionadas. Para isso, foi utilizada uma planilha eletrônica (Software Microsoft 

Office Excel), sendo obtidas as médias da quadra chuvosa das séries. Para a alcançar os 

valores do Índice de Anomalia de Chuva-IAC, foram utilizadas as seguintes fórmulas 
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sugeridas por Rooy (1965) e adaptada por Freitas (2005), a fim da obtenção das anomalias 

positivas e negativas:  

 

IAC=   3 [
(𝑁 − N̅ )

(M̅ − N̅)
]  (1) para anomalias positivas 

IAC=   3 [
(𝑁 − N̅)

(𝑋̅ − N̅)
] (2) para anomalias negativas 

em que: 

N = precipitação observada do ano em que será gerado o IAC (mm); 

N̅ = precipitação média anual da série histórica (mm); 

M̅ = média das dez maiores precipitações anuais da série histórica (mm); 

𝑋̅  = média das dez menores precipitações anuais da série histórica (mm). 

 

Para a classificação dos períodos secos e úmidos dos municípios, foi utilizada a 

classificação elaborada por Araújo et al. (2009) para os anos secos e úmidos (Tabela 1), com 

adaptação para anos secos e chuvosos. A classificação do IAC foi feita de acordo com os 

valores registrados na quadra chuvosa de cada município. 

 

Tabela 1 - Classes de Intensidade do IAC 

Classe do IAC Classe de Intensidade 

Acima de 4 Extremamente Úmido 

2 a 4 Muito Úmido 

0 a 2 Úmido 

0 a -2 Seco 

-2 a -4 Muito Seco 

Abaixo de -4 Extremamente Seco 

Fonte: Adaptado de Chechi e Sanches (2013) 

 

A partir dos valores encontrados, a quadra chuvosa foi classificada de acordo com a 

metodologia do IAC. Em seguida, foi realizada uma análise das Temperaturas de Superfície 

Marítima - TSMs do Oceano Pacífico Tropical disponíveis no site da National Oceanic and 
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Atmospheric Administration – NOAA. Com base nessa análise das TSMs da região Niño 3.4, 

foi possível verificar a sua relação com a ocorrência de anos extremamente secos e 

extremamente chuvosos e como IAC ocorreu nos municípios selecionados. 

 

3. Resultados e discussão 

Antes de apresentar os resultados obtidos a partir da aplicação do IAC, cabe 

compreender os mecanismos (em termos climáticos) de influência das TSMs do Pacífico 

Equatorial na porção setentrional do Nordeste brasileiro. Acontece que em anos de El Niño 

(quando se observam anomalias quentes de TSM) na região do Pacífico, ocorre uma maior 

convecção nessa área que é de subsidência climatológica (GRIMM, 2009). Por consequência, 

há uma mudança na circulação da Célula de Walker, gerando um ramo subsidente nessa 

porção setentrional do Nordeste brasileiro, inibindo a atividade convectiva. Do contrário, em 

anos de La Niña, o que ocorre é uma condição favorável à convecção nessa porção do 

Nordeste (Figura 2). 

 

Figura 2 - Comportamento da Célula de Circulação Zonal de Walker em condições de El Niño e La 

Niña, respectivamente. 

 

 

Fonte: NOAA (2014). 
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Ainda que o papel exercido pelas TSMs do Pacífico seja relevante (modulando os 

ramos subsidentes e ascendentes da Célula de Walker), muitos autores acreditam que as 

TSMs do Atlântico exercem uma influência ainda mais direta sobre a produção de diferentes 

tipos de tempo no quadrimestre chuvoso da porção setentrional do NEB. Acontece que a 

flutuação da ZCIT é muito influenciada em virtude das TSMs do Atlântico (Figura 3) e dos 

Anticiclones do Atlântico Norte (ASAN) e do Atlântico Sul (ASAS).  Inclusive, Cardoso (2019) 

também constatou que existe uma espécie de acoplamento entre o que ocorre no Pacífico e 

no Atlântico Tropical, quando a posição latitudinal do ASAS e de outro anticiclone no Pacífico 

(Anticiclone da Ilha de Páscoa) podem contribuir para a incursão da ZCIT.  

 

Figura 3 – Dipolo de TSM no Atlântico Tropical 

 

Fonte: Tempo Online (2019)  

 

É importante considerar a forte influência do Atlântico para não incorrer em um 

equívoco de vincular a ocorrência de anos extremamente secos ou chuvosos apenas ao papel 

exercido pelo ENOS. Até porque muitos estudiosos também afirmam, de forma intrigante, que 
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as características destes episódios de El Niño e La Niña estão mudando nas últimas décadas, 

o que pode ocasionar efeitos ainda desconhecidos sobre diferentes localidades (vide PBMC, 

2016). 

Para facilitar a visualização do comportamento da chuva naqueles anos 

considerados extremamente secos ou chuvosos (a partir da aplicação do IAC), foram 

elaborados gráficos para cada posto pluviométrico, considerando o acumulado do 

quadrimestre chuvoso (Figura 4).  

 

Figura 4 – Exemplo de gráficos confeccionados para cada posto pluviométrico. 

 
Fonte: Autores (2020). 

 

Considerando os maiores acumulados (em média), o município de Itarema, 

localizado no litoral Oeste do Ceará, foi aquele que apresentou os maiores registros, com uma 

precipitação média de 944.36 mm no quadrimestre chuvoso, enquanto que o posto do 

município de Irauçuba, com 330.06mm, foi considerado o mais seco.  

A análise e o monitoramento do grau de severidade e de duração dos períodos secos 

e chuvosos das séries de dados foram realizados por meio do IAC. Em Camocim, ocorreram 

12 anos com desvios positivos e 18 anos com desvios negativos (Figura 5). O município de 

Camocim apresentou dois anos extremamente chuvosos, que foram os anos de 2009 (sob 

influência de uma La Niña) e 2019 (mesmo sendo extremamente chuvoso, foi um ano com 

influência do El Niño, ou seja, as TSMs do Atlântico foram favoráveis à chuva). Três anos 

foram classificados como extremamente secos: 1993 (com ENOS neutro), 2010 (com atuação 

do El Niño) e, no ano de 2012, ocorreu um início de La Niña fraca, mas logo o ENOS acabou 

ficando neutro.  
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Figura 5 - IAC positivos e negativos para o município de Camocim 

Fonte: Autores (2020). 

 

No município de Granja, assim como no município de Camocim, dois anos foram 

extremamente chuvosos: os anos de 2009 (sob a influência da La Niña) e 2019 que, mesmo 

estando sob a influência do El Niño, apresentou o maior valor do IAC positivo. Apenas um ano 

foi considerado extremamente seco: o ano de 2010.  

Os municípios de Itarema e Poranga foram os únicos municípios que não registraram 

anos considerados extremamente secos. Itarema, localizado no litoral Oeste, registrou mais 

anos com desvios negativos (Figura 6). Porém, Itarema apresentou dois anos extremamente 

chuvosos (2009 e 2019), o que não ocorreu em Poranga.  

 

Figura 6 - IAC positivos e negativos para o município de Itarema 

 

Fonte: Autores (2020). 

 



 
 

 www.xivsbcg.com                                                              ISSN: 2764 - 1805 

1395 

 

Assim como Itarema, outro município que não apresentou nenhum ano 

extremamente seco foi o município de Poranga, mesmo sendo um dos municípios com menor 

volume pluviométrico acumulado no quadrimestre chuvoso da série histórica, com uma média 

de 459.4mm. Poranga apontou 17 anos com desvios negativos e 13 anos positivos, com um 

IAC entre 7.81 e -3.90 (Figura 7).  

 

Figura 7 - IAC positivos e negativos para município de Poranga  

Fonte: Autores (2020). 

 

Mesmo o município de Poranga não apresentando nenhum ano extremamente seco, 

a classe que mais ocorreu durante a série histórica foi muito seco, seguido dos anos secos. 

Apenas um ano foi classificado como extremamente chuvoso, o ano de 2009, onde verificou-

se a influência de uma La Niña. 

Já no município de Sobral, localizado na porção central da Mesorregião Noroeste do 

Estado do Ceará, ocorreram 16 anos com desvios positivos e 14 anos negativos. Sobral 

apontou três anos extremamente chuvosos: o ano de 2003 (no início deste ano verifica-se a 

influência do El Niño, mas que logo dá espaço para uma condição de neutralidade) e os anos 

de 2008 e 2009, ambos estando sob influência de La Niña. Já sob a perspectiva dos anos 

extremamente secos, Sobral apresentou apenas um ano extremamente seco (1998) que, 

conforme já foi evidenciado, encontrava-se sob a influência de um forte El Niño. A categoria 

de maior ocorrência entre 1990 a 2019 foi “chuvoso”, com 9 anos, seguido de muito seco, com 

7 anos de ocorrência.  
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O IAC do município de Tianguá, localizado no Planalto da Ibiapaba, apontou 14 anos 

com desvios positivos e 16 anos negativos (Figura 8), com 2 anos extremamente chuvosos: 

os anos de 1995 (mesmo nos primeiros meses do ano apresentando um El Niño fraco, nos 

meses seguintes aponta para uma condição de neutralidade) e 2009 (sob atuação de uma La 

Niña). O ano de 1998 foi considerado um ano extremamente seco em Tianguá.   Vale salientar 

que, no cômputo geral, 1998 foi caracterizado por seca extrema em toda a Região Nordeste, 

onde a redução das chuvas representou um déficit em torno de 70% abaixo da média, para 

todos os estados do NEB (SOUZA,1999). 

 

Figura 8 – IAC positivos e negativos para o município de Tianguá 

Fonte: Autores (2020). 

 

Em Tianguá, os anos considerados secos foram os que mais ocorreram (oito ao 

todo), seguidos dos anos muito secos, com 7 registros e os anos classificados como 

chuvosos, com 6 registros. Os anos muito chuvosos também foram seis. 

O município de Santa Quitéria apresentou 13 anos com desvios positivos e 17 anos 

com desvios negativos. Três anos foram classificados como extremamente chuvosos: os anos 

de 1995, 1996 e 2019. O ano de 1995, mesmo nos meses de fevereiro e março estando sob 

influência de um El Niño fraco, foi o ano com o maior valor do IAC da série histórica (5.91), 

enquanto que o ano de 1996 estava sob influência de uma La Niñ.  Já no ano de 2019, o 

ENOS indicava atuação de um El Niño fraco, ou seja, as TSMs do Atlântico acabaram 

exercendo maior influência sobre as chuvas, uma vez que observou-se uma condição 

favorável à ocorrência destas.  
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Assim como no município de Tianguá, o ano de 1998 foi extremamente seco para o 

município de Santa Quitéria. Um outro ano considerado extremamente seco foi o ano de 2013, 

um ano neutro em relação ao El Niño/La Niña. 

No município de Hidrolândia foram identificados 14 anos com desvios positivos e 16 

anos negativos. Assim como em Tianguá e Sobral, o ano de 1998 foi extremamente seco para 

Hidrolândia, o qual encontrava-se sob influência de El Niño. Três anos foram considerados 

extremamente chuvosos: 1995, 1996 e 2009. Para os anos de 1996 e 2009, o ENOS estava 

sob influência de La Niña, diferentemente do ano de 1995, em que o ENOS indicou presença 

de um El Niño nos dois primeiros meses do quadrimestre chuvoso.   

Em Hidrolândia, a classe mais frequente durante a série histórica foi “seco”, com 9 

anos. A segunda de maior ocorrência foi “chuvoso”, com 6 anos e “muito seco”, também com 

6 registros. Por fim, os anos muito chuvosos foram 5 anos.  

Senador Sá evidenciou 14 anos com desvios positivos e 16 anos negativos, sendo o 

município que obteve o maior número de anos extremamente chuvosos, com um total de 4 

registros (1995, 2003, 2006 e 2008). Em relação ao ENOS, o ano de 2008 mostrou estar sob 

atuação de La Niña, enquanto que no ano de 2006 observa-se uma pequena formação de La 

Niña no início do quadrimestre. Já nos anos de 1995 e 2003, observa-se um início de El Niño, 

mas que depois aponta para neutralidade no quadrimestre chuvoso. Um ano foi categorizado 

como extremamente seco: 2010, sob influência de El Niño. Em Senador Sá, a categoria de 

maior ocorrência foi “seco”, com 9 registros, seguido de chuvoso, com 7 registros, 5 anos 

muito secos e 3 anos muito chuvosos (1996, 2011, 2018).  

Santana do Acaraú, diferente dos outros municípios, registrou um maior número de 

ocorrência para os anos com desvios positivos (16 anos) e 14 anos com desvios negativos. 

Dois anos foram considerados extremamente chuvosos: 2009 e 1996, ambos com atuação 

de uma La Niña. Já os anos extremamente secos foram três: 1993, 1998, 2010. Com relação 

ao ENOS, o ano de 1993 manteve-se neutro. Já o ano de 1998 estava sob forte atuação de 

um El Niño. No ano de 2010, os meses iniciais do quadrimestre apresentavam uma pequena 

influência do El Niño, mas que logo deu espaço à neutralidade.  

O índice de Anomalia de Chuva (IAC) do posto sede do Município de Guaraciaba do 

Norte, localizado no Planalto da Ibiapaba, indicou 14 anos com desvios positivos e 16 anos 

negativos. Observaram-se três anos extremamente secos: 1993, 1998 e 2010, todos sob 
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atuação de um El Niño, e dois anos extremamente chuvosos: 2008 e 2009, ambos sob 

influência de uma La Niña.  

Por fim, o Município de Irauçuba apresentou 12 anos com desvios positivos e 18 anos 

negativos. Dois anos foram classificados como extremamente chuvosos, sendo eles 2006 e 

2009, ambos sob influência de uma La Niña. Um ano foi extremamente seco: 1998, sob 

atuação de El Niño.  

 

4. Considerações finais 

Considerando o período compreendido entre 1990 e 2019, observou-se que, com a 

utilização do Índice de Anomalia de Chuva, ocorreram mais anos secos do que anos chuvosos 

na Mesorregião Noroeste, com uma média de 16 anos secos e 14 chuvosos na ampla maioria 

dos municípios analisados. Todos os municípios apresentaram anos classificados como 

extremamente chuvosos, o que não se aplica aos anos extremamente secos. Afinal, Itarema 

e Poranga não apresentaram nenhum ano classificado como extremamente seco. 

Verificou-se que, em grande parte daqueles anos considerados extremos, figuravam 

El Niños e La Niñas de maior intensidade. Alguns destes anos merecem destaque, como o de 

1998, um ano extremamente seco e com forte atuação do El Niño, o qual contrasta com o ano 

de 2009, considerado extremamente chuvoso em quase todos os municípios analisados e 

com forte influência de uma La Niña. Portanto, O IAC apresentou-se como uma ferramenta 

importante na definição de períodos secos e chuvosos, servindo inclusive para análises e 

discussões voltadas para a influência de Teleconexões na ocorrência de extremos de 

precipitação.  
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A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO PARA O 

ESTUDO DO CLIMA URBANO  

 

JOÃO GABRIEL DE MORAES PINHEIRO1 
DEYVISSON CRISTIÃ ARAÚJO ALVES2 

MAURICIO SANTANA MOREAU3 
 

RESUMO 
O fenômeno da urbanização nas cidades do Brasil ocorreu de forma desordenada, a 
modificação da paisagem natural tem contribuído para que as cidades manifestem um 
microclima. Este clima próprio por sua vez é responsável pela falta de conforto térmico, ilhas 
de calor urbana e outros fenômenos que são nocivos à saúde pública. Dessa forma, o 
presente artigo através da pesquisa bibliográfica buscou evidenciar a importância das 
tecnologias de geoprocessamento no estudo do clima urbano relacionado com as atividades 
antrópicas. Os estudos climáticos que utilizam o geoprocessamento podem ter como produto 
soluções que subsidiem a melhor qualidade de vida nas cidades, criação de políticas públicas 
mitigação e adaptação, um planejamento urbano que considere os fatores climatológicos e a 
gestão do cuidado da saúde individual e coletiva.  
 

Palavras-chave: Geoprocessamento; Urbanização; Clima 
 
ABSTRACT 
The phenomenon of urbanization in the cities of Brazil occurred in a disorganized way, the 
modification of the natural landscape has contributed to the cities manifesting a microclimate. 
This climate itself is responsible for the lack of thermal comfort, islands of urban heat and other 
phenomena that are harmful to public health. Thus, this article, through bibliographic research, 
sought to highlight the importance of geoprocessing technologies in the study of urban climate 
related to human activities. Climate studies using geoprocessing can have as a product 
solutions that support the best quality of life in cities, creation of public policies for mitigation 
and adaptation, urban planning that considers climatological factors and the management of 
individual and collective health care. 
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1. Introdução 

Com o avanço das tecnologias de sensoriamento remoto e geoprocessamento houve 

um aumento do conhecimento de forma mais detalhada da superfície da Terra. "Estas 

tecnologias permitem a aquisição de informações e dados sobre objetos sem a necessidade 

de contato físico direto utilizando-se sensores para coletar a energia emanada do objeto, 

convertendo dessa forma em sinal possível de ser registrado apresentando assim em forma 

adequada à extração da informação (AMORIM, 2017). 

De acordo com Pereira e Silva (2001) o termo geoprocessamento agrega as palavras 

geo (do grego - terra) e processamento fazendo alusão a capacidade de processar 

informações, todavia a literatura norte-americana desconhece o termo Geoprocessamento, 

utilizando a sigla GIS- Geographycal Information Systems, ou em português SIG- Sistemas 

de Informação Geográfica, sendo desta forma um termo conceitualmente e semanticamente 

abrangente.  

Zaidan (2017, p.198) conceitua o geoprocessamento como: “o conjunto de técnicas 

e métodos teóricos e computacionais relacionados com a coleta, entrada, armazenamento, 

tratamento e processamento de dados, a fim de gerar novos dados e ou informações espaciais 

ou georreferenciadas”. 

A utilização de tecnologia computacional orientada geograficamente (sendo esta a 

base do geoprocessamento) é de extrema importância no estudo do clima no que concerne 

principalmente a fenômenos climáticos naturais e aqueles que sofrem influência antrópica, 

podendo citar em especial as Ilhas de Calor Urbana (ICU) que está atrelado ao urbanismo 

propriamente dito, ao uso e ocupação do solo, albedo etc.  

Este artigo tem por objetivo explanar a importância do geoprocessamento no 

contexto da climatologia identificando este conjunto de tecnologias que subsidiam o estudo 

do clima bem como na identificação de fenômenos climáticos. Nesse sentido o presente 

estudo justifica-se na necessidade de conhecer tecnologias e métodos dentro do 

geoprocessamento que aprovisionem estudos do clima que atuem para identificação e 

mitigação de alguns fenômenos climáticos que tem origens e agravantes nas ações antrópicas 

que impactam as cidades e a saúde individual e coletiva. 
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2. Metodologia 

A palavra “Método” provém do grego, methodos; met’hodos, que de forma literal 

significa “caminho para chegar a um fim”, dessa forma, é o caminho em direção a um objetivo 

específico; destarte a metodologia é o estudo do método, isto é, é o corpo de um conjunto de 

regras e procedimentos estabelecidos para a realização de uma pesquisa. (TARTUCE, 2006 

apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009) 

Dessa forma, trata-se de um estudo descritivo cujo o método empreendido foi a 

pesquisa bibliográfica, está por sua vez é tipo de pesquisa que se caracteriza pelo 

levantamento de referências teóricas já analisadas e publicados por meio escrito ou formato 

eletrônico, dessa forma existem pesquisas científica que tem somente como base a pesquisa 

bibliográfica, localizando referências teóricas com o objetivo de colher informações sobre a 

temática que se pretende estudar. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Outrossim, o presente trabalho buscou por meio da pesquisa bibliográfica tornar 

evidente a utilização das tecnologias que compõem o geoprocessamento no estudo do clima 

urbano bem como a identificações de fenômenos climáticos que ocorrem nas cidades e seus 

impactos sociais, econômicos e ambientais.  

 

3. Resultados e discussão 

3.1 Clima, tempo e climatologia, definições e diferenças 

De acordo com Ribeiro (1993, p.288) o clima pode ser definido como “por um 

conjunto integrado de fenômenos que se fundem no tempo e no espaço, revelando uma 

unidade ou tipo passíveis de serem medidos em seu tamanho (extensão) e em seu ritmo 

(duração)” 

Destarte o conceito de clima é atrelado à atmosfera na definição de como Sorre, 

(1951, p.14, apud Barros, 2009, p. 256): “o ambiente atmosférico constituído pela série de 

estados da atmosfera sobre um lugar em sua sucessão habitual”. Desta forma o conceito 

sorreano de clima o estado da atmosfera em sua universalidade e não o estado médio da 

mesma (BARROS, ZAVATTINNI 2009).  

Tempo é o “conjunto de valores que, em um dado momento e em um determinado 

lugar, caracterizam o estado atmosférico” (PÉDELABORDE, 1970). Dessa forma o tempo é a 

condição da atmosfera num determinado momento, na qual pode ser interpretado sob escalas 
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convencionais podendo considerar a atmosfera como quente fria, úmida ou seca (DANTAS, 

2016). 

Diferentemente do clima propriamente dito, a climatologia é o estudo científico dos 

climas, sendo definido desta forma como as condições climáticas médias durante um 

determinado período. De acordo com Pédelaborde a climatologia estuda “os caracteres da 

atmosfera em contato com a superfície terrestre e a distribuição espacial desses caracteres” 

(ZAVATTINI, 2009.) 

 

3.2 O geoprocessamento na identificação do clima urbano 

De acordo com et al 2014, p. 199) “a urbanização é um processo caracterizado pelo 

aumento da população urbana devido à migração de pessoas que saem do campo em direção 

à cidade”. A urbanização desta maneira é um fenômeno relacionado ao desenvolvimento do 

meio urbano em oposição ao desenvolvimento do meio rural (SILVA et. al. 2014).  

O crescimento urbano nas cidades do Brasil ocorreu sem a implementação de uma 

infraestrutura adequada para evitar a degradação ambiental. Destarte, o crescimento urbano 

em alguns casos não esteve em consonância com a dinâmica da natureza, comprometendo 

assim o meio natural.  

As transformações ocorridas na paisagem que tem origem na urbanização alteram 

os fluxos de energia e os fluxos hídricos urbanos, essas alterações são oriundas da retirada 

da vegetação original (causando o desmatamento e a retirada da estabilidade do solo), a 

verticalização urbana, impermeabilização do solo e aumento na circulação de veículos que 

geram o lançamento de gases poluentes na atmosfera (AMORIM, 2011).  

A mudança na geoecologia da paisagem tem como resultado a modificação dos 

elementos do clima apresentando respostas próprias do clima urbano aos controles e 

atributos do clima (AMORIM, 2011). 

A alteração do clima local é um fenômeno que ocorre tanto nas cidades de pequeno, 

médio e grande porte e seus efeitos são sentidos pela própria população como afirma Amorim, 

2011 p. 72  

A cidade é, portanto, geradora de um clima próprio, resultante da interferência 
de todos os fatores que se processam sobre a camada de limite urbano e que 
agem no sentido de alterar o clima em escala local. Seus efeitos mais diretos 
são percebidos pela população por meio de manifestações ligadas ao conforto 
térmico, à qualidade do ar, aos impactos pluviais e a outras manifestações 



 
 

 www.xivsbcg.com                                                              ISSN: 2764 - 1805 

1405 

 

capazes de organizar a vida da cidade e deteriorar a qualidade de vida de seus 
habitantes. 

 

Doravante o próprio clima da cidade como mostrou Amorim, bem como suas 

alterações e a implicação que essas alterações causam podem ser detectadas pela utilização 

do geoprocessamento como na elaboração de cartas isotermas, por exemplo, servindo 

subsídios para estudos aprofundados sobre microclimas. Através dessas cartas é possível 

analisar o nível de arborização nas cidades e como isso interfere neste microclima. 

A baixa densidade arbórea constatada por cartas climáticas como afirma Pinheiro e 

Souza (2017) pode afetar o microclima podendo esses ambientes suscetíveis à ocorrência de 

ICU.  

Os fenômenos climáticos trazem impactos a saúde individual e coletiva, algumas 

doenças relacionadas diretamente com o calor ou com a qualidade do ar está atrelado ao 

clima urbano. A saúde humana é influenciada por diversos fatores, como a mudança climática 

não é diferente. No período mais frio, por exemplo, a população fica mais vulneráveis a 

problemas respiratórios, devido a alteração de temperatura ou o aumento dela 

A mudança tende a potencializar problemas preexistentes relacionados à saúde, 

como foi abordado no Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). Neste 

caso, a intensidade de doenças transmitidas por ecologia de vetores4 pode ter um aumento 

expressivo.  

Em uma análise em escala nacional, o grau de urbanização e a queima dos 

combustíveis fósseis, dá ênfase à poluição do ar, no Brasil, e consequentemente à mudança 

climática, contribuindo para mortes prematuras relacionadas a crise asmática, problema 

cardiovascular (associado a onda de calor), além dos impactos relacionados à saúde mental 

por exposição aos eventos externos. 

O corpo humano responde às mudanças climáticas incomuns e variações 
sazonais. As respostas do corpo humano a estas mudanças podem ser 
vistas, principalmente através do aumento da atividade nervosa, das 
mudanças abruptas do sistema de termorregulação e do balanço de calor do 
corpo e atividade cardiovascular. (Voronin, Ovcharova e Spiridonov, 1963 
apud LECHA,2009). 

 

 
4 Ecologia de vetores: alteração na qualidade da água e transformações nos ecossistemas. Surgindo 

do mosquito Aedes aegypti. 
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Os sistemas de informação juntamente com as técnicas de mapeamento ou 

geoprocessamento permitem a coleta e o processamento e a análises dos serviços de saúde 

dessa forma investigando a origem das enfermidades nos locais onde ocorrem as inter-

relações homem-meio, bem como identificar as causas das possíveis doenças (SANTOS, 

2015. 

 

3.3 Tecnologias do geoprocessamento no estudo do clima e na detecção de Ilhas de 

Calor Urbana. 

De acordo com Gartland (2010) as ilhas de calor são formadas em áreas urbanas e 

suburbanas porque muitos materiais utilizados na construção civil absorvem e retêm mais 

calor do sol em comparação com materiais naturais.  

Os estudos de Timothy Oke apontam um tipo de ilha de calor que está pautada na 

camada onde é encontrada: a ilha de calor superficial diagnosticada através do sensoriamento 

remoto (AMORIM,2017). O sensoriamento remoto termal realizado tanto por aeronaves 

quanto por satélites tem propiciado uma série de diferentes formas estudos de ilhas de calor 

bem como suas causas e características (VOOGT, OKE, 2013). 

Além da detecção das ilhas de calor Voogt e Oke (2013) afirmaram que o 

sensoriamento remoto tem a sua utilização também para medir temperaturas e outras 

características superficiais, como vegetação, tipo de pavimento, solo exposto e materiais de 

construção civil (apud AMORIM, 2017, p.118). Com a identificação dessas características 

superficiais citadas é possível determinar os diferentes padrões de albedo, como mostra a 

figura 1.
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Figura 1 - Albedo de materiais urbanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Energy Technologies Área, traduzido 
 

Essas diferenças de calor emitida pelos materiais e identificadas pelo 

geoprocessamento acabam culminando numa temperatura mais elevada no centro e à 

medida que se afasta em direção a periferia a temperatura tende a diminuir (figura 2) (BIAS, 

BAPTISTA, LOMBARDO, 2013). 

 

Figura 2 - Perfil da Ilha de Calor Urbana. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Energy Technologies Área, traduzido 
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Segundo Gartland (2010) um dos primeiros programas a serem utilizados para 

estudar o clima urbano foi o Explore Mission 1 de 1978, este programa foi utilizado para medir 

as temperaturas da cidade de Nova Iorque e constatou-se na época que as temperaturas mais 

elevadas se encontravam nos quarteirões e menores temperaturas nos parques e áreas 

suburbanas.  

No Brasil trabalhos como o de Amorim (2017) e de Bias, Baptista e Lombardo (2003) 

tem utilizado as imagens do satélite Landsat, mais precisamente as imagens do Landsat 8 e 

Landsat 5, respectivamente. Com a utilização do software IDRISI é possível obter a 

temperatura das imagens de satélite em graus Celsius.  

O geoprocessamento e os sistema de informação geográfica oferecem também 

subsídios para os estudos paleoclimáticos, estes por sua vez procuram decifrar padrões de 

variação ao longo da história climática do planeta Terra, tanto para mensurar a influência 

humana sob o clima como para projetar as condições climáticas no futuro, essas evidencias 

científicas levantadas por esses conjuntos de tecnologia proporciona o estudo da adaptação 

e mitigação dos fenômenos climáticos. (RODRIGUES FILHO et al, 2016). 

A mitigação tem por objetivo de combater as causas e minimizar os potenciais 

impactos da mudança climática, já a adaptação é a preparação para o confronto dos vários 

impactos dessa mudança. No brasil, o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima 

dispõe das políticas públicas para a adaptação e mitigação dos impactos das mudanças 

climáticas, no que concerne ao clima do meio urbano este setor contam com Planos Setoriais 

de Mitigação e Adaptação do Clima, conforme a Lei 12.187 de 2009 e Decreto 7.390 de 2010 

(BRASIL, 2016). 

A utilização do geoprocessamento em conjunto com o SIG tem sua proeminência 

principalmente no planejamento ambiental urbano, mais precisamente no clima urbano. A 

análise completa do perímetro urbano atua na identificação do clima das cidades e ao 

identificar o comportamento e as causas do mesmo, possibilitará ações de intervenção para 

minimizar os efeitos deste microclima, como proteção e restauração das áreas verdes da 

cidades e o controle de obras, por exemplo.  
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4. Considerações finais 

A urbanização das cidades do Brasil ocorreu de forma desorganizada, este fenômeno 

tem como produto a alteração do meio natural e a consolidação das atividades antrópicas. A 

verticalização urbana, o uso e impermeabilização dos solos e de bacia hidrográficas urbanas 

tem gerado uma resposta climática própria nos centros urbanos.  

O geoprocessamento por meio de satélites e imagens termais tem demonstrado 

grande importância no estudo do clima urbano, pois este atua no diagnóstico das condições 

ambientais e climáticas das cidades. A literatura aponta diversos estudos utilizando essas 

tecnologias, nesse sentido a análise e interpretação desses dados aprovisionam a criação de 

política públicas previstas no Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima tendo em 

vista a adaptação e a mitigação.  

Sendo assim, estudos realizados com o geoprocessamento contribuem para que as 

cidades sejam mais saudáveis, sustentáveis, atuando na melhoria da qualidade de vida da 

população e na saúde individual e coletiva, para isso é necessário que no planejamento 

urbano a aplicação da climatologia esteja presente bem com a preocupação com as condições 

climáticas locais.  
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ESTRATÉGIAS DE MONITORAMENTO DA PRECIPITAÇÃO OCULTA: O 

COLETOR PASSIVO CÚBICO COMO UMA PROPOSTA EM DESENVOLVIMENTO 

 

VITTORIA TORRES SILVA1 
 

RESUMO 
A escassez de água tem sido um problema mundial e, em virtude disso, fontes hídricas 
alternativas têm sido estudadas ao redor do globo. A possibilidade de se obter água a partir 
de nevoeiro é uma delas, principalmente em regiões que sofrem com a falta d’água em razão 
de características físicas ou da degradação de recursos hídricos existentes. No âmbito da 
zona tropical, reveste-se de interesse singular para a compreensão do balanço hídrico, 
fornecendo compreensão mais refinada da disponibilidade hídrica para o sistema.  Embora 
no exterior o interesse pelo nevoeiro como fonte hídrica se apresente mais consolidado, os 
trabalhos produzidos no Brasil sobre o tema são recentes e, por isso, este artigo visa contribuir 
para o desenvolvimento de estudos sobre o fenômeno e seu potencial hídrico em território 
brasileiro. Para isso, o artigo apresenta uma revisão sobre o conceito de nevoeiro, o 
surgimento do interesse científico sobre o fenômeno e o desenvolvimento de coletores de 
nevoeiro, projetos de coleta de água a partir do nevoeiro e, por fim, apresenta uma proposta 
inicial de coletor de nevoeiro para fins de medição e geração de dados sobre o fenômeno. 
 
Palavras-chave: Nevoeiro; Coletor de nevoeiro; Instrumentação meteorológica. 
 
ABSTRACT  
Water scarcity has been a worldwide problem and, as a result, alternative water sources have 
been studied around the globe. The possibility of obtaining water from fog is one of them, 
especially in regions that suffer from a lack of water due to geographic characteristics or the 
degradation of existing water resources. Within the tropical zone, it is of singular interest for 
the understanding of the water balance, providing a more refined comprehension of water 
availability for the system. Although the interest in fog as a water source is more consolidated 
abroad, the works produced in Brazil on the subject are recent and, therefore, this article aims 
to contribute to the development of studies on the phenomenon and its water potential in 
Brazilian territory. Hence, the article presents a review on the concept of fog, the emergence 
of scientific interest in the phenomenon, and the development of fog collectors, fog collection 
projects and, finally, presents an initial proposal for a fog collector for measurement and 
generation of data on the phenomenon. 
 

Keywords: Fog; Fog collector; Meteorological instrumentation. 

 

1. Introdução  

Diante da escassez de água ao redor do mundo, outras fontes hídricas têm sido 

exploradas como alternativa para as vigentes. A coleta de água oriunda de nevoeiro tem sido 
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estudada com a finalidade de avaliar o potencial de se obter água desse fenômeno para 

abastecimento de regiões que sofrem com a falta d’água, seja por características físicas ou 

esgotamento dos recursos hídricos existentes. Embora no exterior o interesse pelo nevoeiro 

como fonte hídrica se apresente mais consolidado, os trabalhos produzidos no Brasil sobre o 

tema são recentes e, por isso, este artigo visa contribuir para o desenvolvimento de estudos 

sobre o fenômeno e seu potencial em território brasileiro. 

Nesse sentido, o presente artigo foi dividido em secções, cada qual com seu objetivo 

específico, de modo apresentar ao leitor/pesquisador um panorama sobre informações 

relevantes a respeito do tema. A secção 2 tem por objetivo apresentar o conceito do fenômeno 

e motivo do termo “nevoeiro” ser adotado no artigo; a secção 3 expõe um breve histórico dos 

coletores de nevoeiro, desde as tentativas pioneiras de coleta do fenômeno, passando pelo 

surgimento do interesse científico no mesmo, exemplos de projetos ao redor do mundo, 

benefícios da tecnologia e diferença de usos; a secção 4 cita alguns dos estudos no Brasil 

que expõem a problemática referente ao uso do coletor passivo como instrumento de 

medição; a subsecção 4.1 busca se aprofundar no estudo comparativo entre coletores com 

diferentes desenhos realizado por ARCOVA (2013); e, por fim, a subsecção 4.2 busca 

apresentar uma proposta de coletor passivo em desenvolvimento que conversa com as 

problemáticas apontadas por ARCOVA (2013) sobre o desenho dos coletores testados em 

seu estudo. 

 

2. O Conceito de Nevoeiro 

O fenômeno do nevoeiro consiste em gotículas de água em suspensão na atmosfera, 

formando uma nuvem muito próxima à superfície terrestre. Essas gotículas de nevoeiro tem 

diâmetros entre 1 a 40 μm e velocidades de queda entre 1 a aproximadamente 5 cm.s ⁻ ¹. A 

velocidade de queda das gotículas de nevoeiro é tão baixa que, mesmo com ventos fracos, 

elas se movimentam quase que horizontalmente (Figura 1 e Figura 2), sendo a visibilidade 

horizontal, normalmente, inferior a 5 km (WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION, 

2008).  

Entretanto, para fins práticos, os meteorologistas usam a medição da visibilidade 

para diferenciar nevoeiro de outros fenômenos como névoa e neblina. Tendo a visibilidade 

como parâmetro, o nevoeiro reduz a visibilidade para menos que 1.000 m. Uma visibilidade 
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inferior a 2.000 m, porém superior a 999m é considerado névoa se a umidade relativa for 

maior que 95%, mas se for menor que 95%, é considerado como neblina (FESSEHAYE et al., 

2014). Sendo assim, dentre os fenômenos de precipitação oculta, citados anteriormente, o 

nevoeiro pode ser considerado o de maior intensidade, a névoa, de intensidade moderada e 

a neblina, de menor intensidade.  

Para fins elucidativos, o termo “nevoeiro” será utilizado neste artigo para referenciar 

fenômenos desse tipo de forma geral, conforme observado nos trabalhos de FESSEHAYE et 

al. (2014); KLEMM et al. (2012); MIAO et al. (2010); OLIVIER (2012); QADIR et al. (2018); 

SCHEMENAUER e CERECEDA (1994a); SCHEMENAUER et al. (1988); e WORLD 

METEOROLOGICAL ORGANIZATION (2008). 

 

Figura 1 - Representação do conceito de nevoeiro. 

 

Fonte: Elaboração Própria.
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Figura 2 - Fotografia da ocorrência de nevoeiro na BR-040 na altura de Petrópolis - RJ 

 
Fonte: Fotografia feita por Vittoria Torres Silva, no dia 07 de março de 2021. 

 

3. Um Breve Histórico sobre os Coletores de Nevoeiro 

A necessidade de se explorar potenciais fontes alternativas de recursos hídricos se 

deu, dentre vários motivos, ao aumento populacional e migratório; à expansão de áreas 

agrícolas; ao crescimento da demanda industrial; aos impactos da mudança social e do 

crescimento econômico sobre preferências de consumo e estilos de vida; à distribuição 

desigual desses recursos; à degradação e/ou exploração predatória de recursos hídricos 

existentes; e às mudanças do padrão climático e de precipitação (FESSEHAYE et al., 2014; 

QADIR et al., 2018). Nesse sentido, a possibilidade de se coletar água do ar vem sendo 

estudada ao redor do mundo, particularmente como alternativa para regiões onde a água doce 

superficial é escassa, onde há maior ocorrência de nevoeiro em comparação com a ocorrência 

anual ou sazonal das chuvas e onde a captação de água dos aquíferos for uma prática 

ambientalmente insustentável e onerosa (KLEMM et al., 2012). 

Historicamente, evidências de estruturas arcaicas de coleta de nevoeiro ao redor do 

mundo provam que a água oriunda desse fenômeno já vem sendo usada como fonte 

alternativa e/ou suplementar às fontes existentes. De acordo com NELSON-ESCH (s.d.), 

LINACRE e HOBBS (1977), citado por OLIVER (2002), na Palestina, por exemplo, a água 

oriunda do nevoeiro era usada para irrigação e, nas Ilhas Canárias, o nevoeiro era a principal 



 
 

 www.xivsbcg.com                                                              ISSN: 2764 - 1805 

1415 

 

fonte de água para homens e animais. Contudo, os estudos científicos sobre esse campo são 

relativamente recentes. Projetos de coletores de nevoeiro tem sido implementados a nível 

mundial com objetivo de analisar a viabilidade do nevoeiro como potencial fonte hídrica 

alternativa ou suplementar e gerar dados sobre o fenômeno. Além disso, a cada 3 anos desde 

1998 ocorre a International Conference of Fog, Fog Collection, and Dew, que busca juntar 

descobertas científicas sobre o tema (KLEMM et al., 2012). 

O interesse científico em avaliar o potencial do nevoeiro como recurso hídrico 

começou na África do Sul no início dos anos 1900. Durante esse período, cientistas tentaram 

medir o volume de água interceptado pela vegetação em Table Moutain usando dois 

pluviômetros, de maneira em que um era deixado destampado, enquanto um punhado de 

vegetação era colocado acima do outro (Oliver, 2012). Esse era o padrão de medição de 

nevoeiro até a introdução do coletor passivo de nevoeiro do tipo plano ser proposto por 

SCHEMENAUER e CERECEDA (1994a). O termo “passivo” refere-se ao fato desses 

coletores dependerem da ação do vento para captar as gotículas de água em suspensão. Sua 

estrutura consistia, basicamente, em uma moldura quadrada feita de metal, com sua área 

interna revestida por 1 m² de malha, apoiada por uma base a dois metros acima do solo. 

Abaixo da moldura foi acoplada uma calha para captar a água oriunda do nevoeiro e um tubo 

para onde essa água escoava até um reservatório. Assim, durante a ocorrência de nevoeiro, 

o coletor deveria ser posicionado na direção do vento de modo que as gotículas em suspensão 

- movimentando-se horizontalmente -  fossem captadas pela malha, forçando a coalescência 

das mesmas em gotas maiores, para que escoassem em direção à calha e, em seguida, ao 

reservatório (SCHEMENAUER; CERECEDA; 1994a). Utilizando tecnologias com 

funcionamento muito similar, outros projetos foram desenvolvidos nos cinco continentes.  

No caso da América do Sul, vastas áreas da costa do Pacífico recebem uma 

quantidade muito pequena de chuva, pois, embora haja formação de nuvens mais próximas 

a superfície terrestre, elas se formam acima das águas frias do oceano e se direcionam para 

o continente, culminando na ocorrência de nevoeiros ao longo da costa próxima as 

Cordilheiras, mas sem ocorrência de chuva. A vegetação nativa dessa região possui 

adaptações para essa condição climática e utiliza a água obtida a partir das gotículas de 

nevoeiro. Entretanto, grande parte dessa vegetação foi degradada ou é inexistente nos dias 

atuais. Por isso, projetos de coleta de nevoeiro foram pensados com a finalidade de contribuir 
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com o reflorestamento, atividades agrícolas, e prover água potável para consumo humano. 

Logo, países como o Chile e Peru implementaram grandes projetos de coleta de água oriunda 

de nevoeiro utilizando coletores passivos do tipo plano, porém apresentando áreas internas 

maiores (KLEMM et al., 2012). 

No caso do Equador, localizado na América Central, o potencial dos nevoeiros como 

recurso hídrico tem sido estudado desde os anos 90. Um projeto em larga escala esteve em 

operação de 1995 até 1997, onde foram implementados 40 coletores passivos do tipo plano, 

apresentando áreas internas maiores, em Pachamama Grande. Entretanto, depois do sistema 

de coleta ter sido entregue a população, foi degradado (KLEMM et al., 2012). Além disso, a 

falta de habilidades técnicas e envolvimento pela ONG local eventualmente impediu a 

continuação do projeto de acordo com HENDERSON e FALK (2001 apud KLEMM et al., 

2012). 

Na vila guatemalense de Tojquia, uma larga operação de coleta de nevoeiro foi 

iniciada em 2006, onde foram instalados 35 coletores passivos do tipo plano com amplas 

áreas internas, produzindo uma média de 6.300 litros de água por dia de 4 a 6 meses durante 

o período de inverno seco, onde o rendimento hídrico da chuva é tão alto quanto o do 

nevoeiro. A ocorrência de nevoeiro durante todo o ano em algumas dessas regiões impacta 

imensamente a vida social da população, afinal, tradicionalmente, tem sido tarefa das 

mulheres a obtenção de água para as famílias, já que, antes da instalação dos projetos de 

coleta de nevoeiro, as mulheres percorriam longas distâncias diariamente em busca de água 

(KLEMM et al., 2012). 

No caso do continente africano, projetos de coleta de nevoeiro foram implementados 

no Leste Africano e na Península Arábica. Em Eritreia, vinte coletores passivos do tipo plano 

com áreas amplas foram instalados nas vilas de Nefaist e Arborobo para otimizar o acesso a 

água potável para escolas e 120 famílias. No Yemen, o potencial de coleta de água de 

nevoeiro para produção de água potável foi investigada nas montanhas perto de Hajja, norte 

da capital de Sana’a e no interior a partir do Mar Vermelho em 2003 de acordo com 

Schemenauer et al. (2004 apud KLEMM et al., 2012) Após um sucesso inicial, o projeto 

desenvolvido foi passado para a população local e organizações locais. Entretanto, além do 

prosseguimento dado pela comunidade não ter sido suficiente, problemas relacionados a 



 
 

 www.xivsbcg.com                                                              ISSN: 2764 - 1805 

1417 

 

fortes ventos não foram solucionados, e depois de um ano, o projeto cessou (KLEMM et al., 

2012). 

O Sul da Europa também é uma região como problemas de escassez hídrica severos. 

A combinação de verões secos e quentes e invernos chuvosos juntos com uma pressão 

populacional humana, expansão de terras irrigadas, e exploração predatória de aquíferos tem 

resultado na escassez de água na maioria dos países ao longo da Bacia do Mediterrâneo. 

Todavia, cadeias montanhosas ultrapassando 500 m de altitude perto da costa e a constante 

presença de ventos marítimos deslocando ar úmido e nuvens oferecem condições favoráveis 

para a coleta de nevoeiro (KLEMM et al., 2012). 

Dessa forma, um exemplo de projeto que vale destacar o caso da Espanha, onde 

uma rede de coletores de nevoeiro foi implementada na parte leste da Península Ibérica, 

cobrindo uma área de aproximadamente 800 km. Nesse projeto, 24 coletores passivos do tipo 

cilíndrico combinados com sensores meteorológicos foram instalados em 19 locais diferentes. 

Além disso, a água de nevoeiro foi incluída como uma fonte hídrica suplementar em um projeto 

de restauração florestal iniciado em 2007 em Monte Machos. Um coletor passivo do tipo plano 

com área ampliada foi usado para irrigar 620 mudas de Pinus pinaster e Quercus ilex 

plantadas em uma área de 2500 m² conforme Estrela et al. (2009 apud KLEMM et al., 2012). 

Os resultados mostrados que a sobrevivência das duas espécies de plantadas foi 

significativamente melhorada com o uso de pequenas irrigações com água oriunda de 

nevoeiro (KLEMM et al., 2012). 

No Nepal, localizado no continente asiático, o primeiro projeto de coletor de nevoeiro 

foi iniciado em 1997 usando coletores do tipo plano para fins de avaliação do potencial hídrico 

do nevoeiro, de acordo com MacQuarrie et al. (2001 apud KLEMM et al., 2012). 

Posteriormente, foram implementados seis pequenos projetos de coleta para produção de 

água potável para consumo humano (KLEMM et al., 2012) 

Devido ao desenho relativamente simples dos sistemas de coleta de nevoeiro, o 

custo de sua operação e manutenção são mínimos e fáceis de gerenciar, além do baixo custo 

associado, pois não usa energia elétrica ou complexos processos químicos e físicos como 

outros sistemas de captação de água. Por se tratar de coletores passivos, ou seja, que 

dependem da ação do vento, operadores permanentes não são normalmente necessários. 

Contudo, haveria a necessidade de uma manutenção e monitoramento para garantir que a 
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eficiência do sistema seja preservada. O custo de operação e manutenção depende do custo 

local de mão de obra, número de coletores de nevoeiro e necessidade de reparos específicos. 

A durabilidade de um sistema de coleta de nevoeiro pode variar entre 5 a 10 anos para 

sistemas que se baseiam em malhas de fibra natural, enquanto que sistemas que se baseiam 

em malhas de fibra sintética de alta eficiência podem durar por mais de 20 anos (QADIR et 

al., 2018). Sendo assim, os coletores de nevoeiro podem ser considerados uma fonte 

alternativa de recurso hídrico sustentável. 

Contudo, no que se refere a tecnologia de coleta de água oriunda de nevoeiro, faz-

se necessário pontuar dois tipos de uso: o uso dos coletores passivos de nevoeiro para 

captação de água e o uso para fins de medição e geração de dados sobre o potencial hídrico 

do fenômeno. Em comparação com a chuva, que possui o pluviômetro como instrumento de 

medição padrão, o nevoeiro não possui um instrumento padrão para sua medição, pois os 

desenhos de coletores existentes não são capazes de evitar a “contaminação” da água 

oriunda do nevoeiro pela água oriunda da chuva, principalmente em florestas tropicais. 

 

4. Estudos Sobre o Potencial Hídrico do Nevoeiro No Brasil 

No Brasil, dentre as tentativas de se mensurar o fenômeno do nevoeiro para avaliar 

seu potencial hídrico, podemos citar os estudos sobre “Precipitação Oculta Na Bacia 

Hidrográfica do Rio do Boi RS e SC” (BARATTO et al., 2020), em que se utilizou o coletor 

passivo do tipo plano conforme o modelo proposto por Schemenauer e Cereceda (1994a), 

com estrutura de ferro e área de captação (moldura) de 1 m²; e o estudo sobre “Quantificação 

da chuva oculta na serra do mar, Estado do Rio de Janeiro” (PEREIRA et al., 2016), em que 

se utilizou um pluviômetro Ville de Paris dotado de haletas.; e o estudo sobre “Avaliação do 

potencial hidrológico dos nevoeiros e da precipitação oculta em ambiente de Floresta 

Ombrófila Densa Montana na Serra do Mar, Cunha, SP” (ARCOVA, 2013), Tese de Doutorado 

na qual são comparados os desenhos de coletores passivos do tipo plano e cilíndrico e suas 

variações. 
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4.1 O Estudo de ARCOVA (2013) 

No estudo de ARCOVA (2013), para a construção dos coletores passivos de 

nevoeiro, foram adotados alguns pré-requisitos quanto à superfície de captação e ao desenho 

do coletor para garantir certa eficiência dos equipamentos em acordo com a literatura 

consultada no próprio estudo. Nesse sentido, no que tange à superfície de captação, essa 

deveria ser vertical ou próxima dessa posição, além de não poder ser compacta. Ainda, foi 

utilizada a malha de polipropileno (fibra sintética), para proporcionar a coalescência das 

gotículas e em seguida sua captação. 

No que tange ao desenho dos coletores passivos, foram utilizados variações dos 

coletores do tipo plano e cilíndrico. Ambos apresentaram vantagens e desvantagens quanto 

a sua eficiência. Dentre as vantagens do desenho plano, sua dimensão 1m x 1m têm maior 

potencial de coleta e obtenção direta do volume de água em litros, o que facilitaria o cálculo 

do volume de água coletado, mas apresenta desvantagem por ser sensível à direção dos 

ventos. Em contrapartida, o desenho cilíndrico capta água qualquer que seja a direção dos 

ventos, mas apresenta como desvantagem a complexidade na construção, maior custo de 

produção e menor superfície de captação. 

Apesar de suas particularidades, ambos os desenhos manifestaram problemas 

gerais. A dificuldade de diferenciação entre a água proveniente do nevoeiro e a proveniente 

da chuva, por exemplo, foi um deles, tendo em vista que dois casos podem ocorrer. O primeiro 

é que se houver ocorrência de chuvas muito “leves”, as gotículas de água podem aderir à 

superfície coletora, mas evaporar em seguida; o segundo é que se houver ocorrência de 

chuvas associadas a ventos moderados ou fortes, esses favorecem a coleta inclinada pelo 

coletor de nevoeiro. Na tentativa de se evitar a “contaminação” por água da chuva, foram 

adicionadas coberturas protetoras sendo uma de placa de compensado, uma galvanizada e 

uma de formato cônico à estrutura de alguns coletores passivos (ARCOVA, 2013).  

O experimento com os coletores construídos foi feito no Laboratório de Hidrologia 

Florestal Walter Emmerich, onde há maior ocorrência de nevoeiros orográficos, sendo 

observados também nevoeiros de radiação e de vapor. Além disso, o L.H.F.W.E. insere-se no 

bioma da Mata Atlântica, e a cobertura original da região é classificada como Floresta 

Ombrófila Densa, formação Montana conforme INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA (2012 apud ARCOVA, 2013). 
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Podemos destacar, dentre os resultados do experimento, que a alternativa de cobrir 

o coletor cilíndrico com uma placa de compensado foi eficiente na obstrução das chuvas 

convencionais, mas não foi para as chuvas e garoas dirigidas pelo vento, de intensidade 

reduzida e que se movem quase horizontalmente, e que são comuns no L.H.F.W.E.; a 

cobertura galvanizada não impediu a entrada de água pluvial no coletor cilíndrico; a cobertura 

instalada nos coletores interferiu nas coletas da água do nevoeiro; os volumes captados no 

coletor protegido por compensado foram menores que no dispositivo com cobertura cônica; 

as médias coletadas diferiram entre coletores, exceto entre o cilíndrico descoberto e o plano, 

que interceptaram maiores volumes de água; e que o coletor plano foi o único a reter água 

em todos os eventos de precipitação (ARCOVA, 2013). 

A questão sobre coleta de nevoeiro é tão relevante e ainda pouco consolidada que, 

em artigo publicado também em 2019 intitulado “Produção de Dados em Climatologia 

Geográfica: Aplicação às Escalas Inferiores do Clima”, GALVANI (2019) expõe que dúvidas 

metodológicas comumente surgem em projetos sobre o assunto, como por exemplo: como 

identificar os eventos de nevoeiro apenas daqueles como nevoeiro e precipitação pluvial? 

Como separar os volumes oriundos da precipitação oculta daqueles da precipitação 

convencional? O ponto de orvalho seria um bom indicador de saturação do ar e consequente 

da ocorrência de nevoeiros? Qual o papel de controles climáticos como altitude, proximidade 

do oceano (maritimidade) e cobertura vegetal na produção e intensificação desses 

processos? Segundo ele, essas são algumas das questões para as quais a literatura deu 

caminhos e dicas, mas não uma solução cartesiana. (GALVANI et al., 2019). 

 

4.2 Coletor Passivo Cúbico: Uma Proposta em Desenvolvimento 

Retomando o estudo feito por ARCOVA (2013), embora tenha sido constatado em 

seu experimento que a cobertura instalada nos coletores tenha interferido na coleta da água 

de nevoeiro e somente tenha impedido parcialmente a “contaminação” por água da chuva, a 

ausência dessa cobertura protetora resultaria nas mesmas dificuldades apresentadas pelo 

coletor plano, ou seja, há maior probabilidade de contaminação sem a cobertura do que com 

ela. Outro problema quanto a estrutura, verificado em todos os coletores da pesquisa, foi a 

falta a portabilidade dos coletores. Nenhuma das estruturas apresentou qualquer indício de 

que pudessem ser montadas e desmontadas com facilidade para transporte. Sendo assim, 
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caso seja necessário movê-las para outras áreas a fim de realizar outras coletas e testes, o 

translado poderia provocar danos às estruturas. 

Portanto, tendo em vista os problemas referentes à superfície, ao desenho e à 

estrutura dos coletores passivos planos e cilíndricos - e suas variações - utilizados no 

experimento citado, há uma proposta em desenvolvimento no Laboratório de Estudos da 

Interação Sociedade-Atmosfera (LISA-UERJ) como alternativa de coletor passivo de água de 

nevoeiro: o coletor cúbico. O desenho desse coletor tem por objetivo unir as vantagens dos 

desenhos anteriores, isto é, ser capaz de coletar água qualquer direção que seja a direção 

dos ventos, ter uma superfície de captação maior (1m x 1m ou 0,5m x 0,5m em cada face do 

cubo) e obtenção direta do volume de água coletada em litros (Figura 3). 

Outro diferencial objetivado pelo coletor cúbico é a portabilidade de sua estrutura, a 

qual seria dividida em três partes unidas por “encaixe”: a cobertura protetora, a estrutura de 

captação do coletor, a estrutura de sustentação e o recipiente de coleta. Isso facilitaria a 

montagem e o desmonte da estrutura para eventuais deslocamentos. Entretanto, essa 

proposta possui variáveis em desenvolvimento como: otimizar a eficiência da cobertura 

protetora, testando-a em formatos quadrado, circular e cônico, com abas e sem abas; testar 

a estrutura com a instalação do tripé e com os fios de arame ou corda para sustentação; 

selecionar materiais mais leves com a finalidade de diminuir o peso da estrutura como um 

todo; e testar os desenhos de o funil quadrado.
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Figura 3 - Desenhos simplificados de coletores passivos cúbicos produzidos com auxílio do software 
nanoCAD; à esquerda o coletor com tripé e à direita o coletor com fixação por pinos. 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

5. Considerações Finais 

A partir do exposto, é inegável a relevância do nevoeiro como fonte hídrica alternativa 

para regiões que sofram com a escassez de água, tanto por causa de suas características 

físicas como em virtude do esgotamento dos recursos hídricos disponíveis, e que apresentem 

grande ocorrência sazonal/anual desse fenômeno em comparação com as chuvas. Contudo, 

vale destacar que a qualidade da água, a proximidade com a região a ser abastecida e o 

envolvimento da comunidade beneficiada no desenvolvimento do projeto de coleta de 

nevoeiro são fatores que devem ser observados previamente em qualquer planejamento. 

No que tange ao desenvolvimento de coletores para medição do potencial hídrico do 

nevoeiro, a proposta de desenho de coletor cúbico apresentada está em desenvolvimento 

pela autora desse artigo para utilização anterior a implementação de projetos de coleta de 

água oriunda do fenômeno em ambientes de clima tropical, onde há a ocorrência 
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concomitante de chuva e nevoeiro, e para estudo comparativo dos coletores testados por 

ARCOVA (2013) em conjunto com o apresentado nesse artigo. Isto é, após sua construção, 

o modelo proposto será testado em conjunto com os demais modelos já implementados e com 

monitoramento meteorológico sistemático, tomando a REGUA (Reserva Ecológica Guapiaçu), 

localizada na Serra do Mar fluminense e sob domínio de floresta ombrófila densa, no município 

de Cachoeiras de Macacu, como área de estudo. 

Por fim, a questão sobre a precipitação oculta, em especial o fenômeno de nevoeiro, 

é tão relevante e tão pouco consolidada que, em artigo publicado em 2019, GALVANI (2019) 

expõe que a literatura deu caminhos e dicas para as dúvidas metodológicas que comumente 

surgem em projetos sobre o assunto, mas não uma solução cartesiana. Em vista disso, faz-

se necessário o contínuo desenvolvimento de estudos sobre o tema para geração de dados 

sobre o fenômeno que contribuam para análises multifacetadas sobre o mesmo. 
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CLASSIFICAÇÃO E DINÂMICA CLIMÁTICA DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO 

 

JUAREZ MOTA PINHEIRO1 
 
RESUMO 
O artigo desenvolve a compreensão de como se organiza os padrões climáticos de São Luís 
do Maranhão em suas características de classificação, atuação sinótica e dinâmica climática, 
promovendo uma revisão e atualização da base de seus dados e referências. Na identificação 
da classificação do tipo climático que caracteriza o município de São Luís foram utilizados os 
principais modelos climáticos analítico-estáticos como também dos modelos genéticos de 
classificação mais adotados no Brasil. Além disso, foram caracterizados os principais fatores 
geoecológicos determinantes para a sua dinâmica climática, como também a identificação 
dos sistemas de circulação atmosférica em seus diversos níveis de escala de atuação. 
 
Palavras-chave: São Luís do Maranhão; Classificação climática; Dinâmica climática. 
 
ABSTRACT 
The article develops an understanding of how São Luís of Maranhão weather patterns are 
organized in their classification characteristics, synoptic performance and climate dynamics, 
promoting a review and updating of the data base and references. In the identification of the 
classification of the climatic type that characterizes the municipality of São Luís, the main 
analytical-static climatic models were used, as well as the most widely used genetic 
classification models in Brazil. In addition, the main geoecological factors determining its 
climate dynamics were characterized, as well as the identification of atmospheric circulation 
systems at their different levels of performance. 
 

Keywords: São Luís of Maranhão; Climatic classification; Climatic dynamics. 

 

1. Introdução 

Os sistemas de classificações climáticas (SCC) são de grande importância, pois, 

analisam e definem os climas das diferentes regiões levando em consideração vários 

elementos climáticos ao mesmo tempo, facilitando a troca de informações e análises 

posteriores para diferentes objetivos. 

Os SCC indicam as tipologias climáticas dos diferentes lugares, definidas com base 

nas características dos parâmetros atmosféricos, correspondendo a importantes insumos ao 

planejamento urbano, rural, regional e ambiental, principalmente à atividades diretamente 

relacionadas à organização e produção do espaço, a exemplo da agricultura, da indústria e 

do turismo (AYOADE, 2003). 

 
1 Prof. Dr° Departamento de Geociências, Universidade Federal do Maranhão, juarez.mp@ufma.br. 
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Assim, em função de uma atualização e de uma classificação mais abrangente que 

expusesse todos os modelos existentes como também de uma investigação mais significativa 

e atual de sua dinâmica climática a pesquisa objetivou apresentar a atual tipologia climática 

de São Luís do Maranhão. 

 

2. Classificação climática de São Luís por modelos analítico-estáticos 

No Brasil as primeiras classificações climáticas das regiões foram produzidas pelo 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a partir do modelo desenvolvido por 

NIMER (1979), este modelo foi baseado na perspectiva de classificação das unidades 

climáticas da paisagem natural brasileira principalmente porque a rede de estações 

meteorológicas ainda não cobria com qualidade todo território nacional, como também não se 

tinham a quantidade de registros históricos necessários para uma classificação climática que 

incorporasse dados meteorológicos e da paisagem natural. 

Somente no início da séc. XXI o IBGE (2002) produziu a classificação dos climas do 

Brasil em que abrangeu tanto os parâmetros analíticos-estáticos quanto da paisagem natural. 

Assim o IBGE determinou que oficialmente a classificação climática para o município de São 

Luís, é na escala zonal um clima do tipo Tropical Zona Equatorial com características de 4 a 

5 meses secos, com um subtipo quente com médias superiores a 18ºC em todos os meses 

do ano, tendo um regime hídrico semiúmido (subequatorial), apresentando influência da 

maritimidade. 

Somente no início da séc. XXI o IBGE (2002) produziu a classificação dos climas do 

Brasil em que abrangeu tanto os parâmetros analíticos-estáticos quanto da paisagem natural. 

Assim o IBGE determinou que oficialmente a classificação climática para o município de São 

Luís, é na escala zonal um clima do tipo Tropical Zona Equatorial com características de 4 a 

5 meses secos, com um subtipo quente com médias superiores a 18ºC em todos os meses 

do ano, tendo um regime hídrico semiúmido (subequatorial), apresentando influência da 

maritimidade.  

Utilizando-se de um modelo que utiliza da sistematização climática dos índices 

climáticos conjugado com a paisagem natural, Köppen (1936) desenvolveu seu modelo em 

que o clima é definido a partir da tipologia do regime termo-pluviométrico interpolado aos tipos 

vegetativos da paisagem. Assim, o clima de São Luís na classificação de Köppen, enquadra-
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se na classificação regional como sendo do tipo Tropical Típico Aw' - Tropical com chuvas 

de verão e outono. Apesar de ser um dos primeiros modelos de classificações do mundo, 

ainda hoje é muito utilizado, como também é uma das classificações climáticas que mais são 

encontradas nos livros didáticos para determinar o clima regional. 

Outro método analítico-separativo de classificação climática de destaque é o modelo 

de Thornthwaite e Mather (1955) que tem como variável principal o índice de umidade e 

evapotranspiração potencial, representa uma estimativa da demanda hídrica em relação à 

temperatura efetiva e a pluviosidade anual, muito utilizado para a agricultura e ecologia e em 

estudos voltados para os recursos hídricos. Na classificação adaptada ao Maranhão, através 

da UEMA (2002), o tipo climático de São Luís apresenta-se como sendo B1WA’ a’ - Clima 

úmido do tipo B1.  

 

3. Classificação Climática de São Luís por modelos genéticos 

Observa Mendonça e Danni-Oliveira (2007) que com o advento da Segunda Guerra 

Mundial a meteorologia e a climatologia tiveram uma repercussão paradigmática e que dela 

surgiu uma concepção de climatologia moderna, dinâmica ou genética. Influenciados por esta 

concepção, foram desenvolvidos novos modelos de classificação climática que levavam em 

conta os novos conceitos surgidos a partir das massas de ar e frentes. No âmbito da geografia 

destaca-se as contribuições de Maximilian Sorre (1943) e Pierre Pédelaborde (1970) no 

desenvolvimento de uma climatologia geográfica em uma perspectiva dinâmica, nela como 

afirma Mendonça e Danni-Oliveira (2007) a circulação e a dinâmica atmosférica constituem a 

base genética dos climas, pois têm a origem dos fenômenos climáticos como fundamento do 

critério classificatório.    

Desenvolvido por Strahler (1984), surge um dos modelos climáticos mais utilizados 

e difundidos de classificação climática genética. É considerado descomplicado e eficaz e 

representa uma proposta baseada nos controles climáticos que envolvem as massas de ar, 

os centros de ação e suas frentes, conjugando com as características de precipitação que 

ocorrem nos lugares. 

Para a região onde se encontra o município de São Luís, utilizando-se do modelo 

desenvolvido por Strahler (1984), sua classificação climática apresentou resultados como 

sendo do Tipo Tropical alternadamente úmido e seco exposto à convergência dos 
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alísios. Esta classificação preconiza a forte influência que a ZCIT (Zona de Convergência 

Intertropical) e o domínio dos ventos Alísios exercem sobre o município. 

A partir também de uma concepção genética do clima, Mendonça e Danni-Oliveira 

(2007) propõe uma classificação Tropical-equatorial para São Luís, afirmam os autores: 

“Em São Luís (MA) observa-se uma expressiva regularidade térmica ao longo 
do ano, com efeito da maritimidade. Todavia, a pluviosidade apresenta dois 
períodos bem distintos: verão e outono chuvosos (principalmente março e 
abril, com 450 mm cada mês) e inverno e primavera poucos chuvosos ou 
secos (destacam-se outubro e novembro, com 5 mm cada mês)” p.159. 
 

Observa-se ainda, que existem vários outros modelos de classificações climáticas de 

modelos estáticos, genéticos ou conjugados, tais como as produzidas por: De Martone (1926), 

Holdrige (1947), Flohn (1950), Budyko (1956), Bagnouls e Gaussen (1957), Troll e Paffen 

(1964), Rivas-Martinez (2001) e outros. Porém como o objetivo inicial é de permitir uma 

compreensão geral de como é classificado o clima de São Luís, o foco principal da análise 

será a sua dinâmica climática. 

 

4. Dinâmica Climática de São Luís 

Tendo como parâmetro a perspectiva de produzir uma análise mais detalhada da 

dinâmica climática de São Luís, numa concepção onde são identificados tanto os fatores 

geográficos da paisagem, também chamados por Monteiro (1990) de aspectos geoecológicos, 

como os elementos atmosféricos que determinam a sua gênese atmosférica, desenvolvemos 

estudos da atuação geral de suas principais características para a determinação de sua 

configuração climática.  

A cidade de São Luís por estar localizada geograficamente em baixa latitude - 

especificamente a 2° 30’ S, sofre a influência direta da maritimidade, localiza-se em uma ilha 

costeira e a uma altitude que no seu ponto mais elevado alcança 70 metros (SILVA, 2012), 

proporciona uma configuração climática que associado às condições de atuação regional das 

massas de ar quente e dos mecanismos atmosféricos tropicais, produz a existência de médias 

térmicas relativamente iguais tanto nas variações diárias, quanto nas variações ao longo de 

todo o ano. A perpendicularidade dos raios solares atuantes na superfície do município, faz 

predominar a pouca variabilidade térmica e a ausência dos ciclos sazonais das estações 

climáticas de primavera, verão, outono e inverno. Estabelecendo como afirma Pinheiro (2015) 
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uma classificação da existência de apenas duas estações, uma estação chuvosa e uma 

estação seca ou de estiagem. A inexistência de uma estação fria (inverno), determina que as 

maiores variações nos valores da temperatura encontradas nos registros do município são 

influenciadas pela nebulosidade e pela variação sazonal da radiação solar sobre a região, 

mesmo que pequena. Portanto, os menores valores de temperatura registrados pela Normal 

Climatológica de São Luís (1981-2010), foram obtidos no período chuvoso (maior 

nebulosidade) (Figura 1). 

 
Figura 01 – Normal Climatológica (1981-2010) para São Luís – MA. 

 
Fonte: INMET – Org.: Pinheiro (2020) 

 

Importante também a identificação da incidência da radiação solar para a latitude da 

cidade ao longo do ano, para isto foi produzido o gráfico (Figura 2) de radiação solar incidente 

gerado através do programa Excel utilizando-se da seguinte equação: 

 

Qo = 37,6 (d/D)2 [/180 hn sen  sen  + cos  cos  sen hn] 

 

Onde: 

Qo = Radiação no topo da atmosfera 

 = latitude (0 a 90o)      

sen = declinação solar (0 a 23,45o) 

cos =  23,45 sen * [(360/365).(NDA – 80)] 
h = ângulo horário = [(Hora local – 12).15] 
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hn = arccos [ -tan  tan  ] 

 
Figura 2 - Radiação solar incidente no topo da atmosfera para a latitude de São Luís – MA. 

 
Fonte: Pinheiro, 2020. 

 

Através do gráfico podemos identificar que ocorre uma diminuição da incidência da 

radiação solar nos meses de junho e julho o que explica a diminuição da temperatura mesmo 

com a diminuição da nebulosidade para a região.  

Importante registrar que a diferença na variabilidade de temperatura anual para o 

município de São Luís - MA é de apenas 1,3°C. Isto é, com os dados fornecidos pela Normal 

Climatológica o mês de maior temperatura média é novembro com 26,9 °C e o mês de menor 

temperatura média é julho com 25,6 °C. Como também e conjuntamente pela sazonalidade 

de intensidade da radiação solar no topo da atmosfera e da declinação solar que ocorre para 

a latitude onde se localiza São Luís (Figura 3).
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Figura 3 - Declinação da incidência solar para a latitude de São Luís – MA. 

 

 
Fonte: Pinheiro, 2020. 

 

Sua pluviosidade é bem demarcada por períodos de intensa ocorrência entre os 

meses de janeiro a junho e de quase total estio nos meses de julho a dezembro (Figura 1). 

Identifica-se também que parte da ocorrência de pluviosidade no município de São Luís é 

ocasionada por sistemas convectivos, isto é, quando o ar quente e úmido da superfície 

ascende a certa altitude, o efeito de expansão adiabática provoca seu rápido resfriamento, 

ocasionado pelas diferenças de temperatura na coluna vertical da troposfera. A rápida 

mudança de estado físico da água com a condensação do vapor d’água, através da passagem 

do calor sensível para calor latente, provoca chuvas intensas e isoladas por todo o município 

de São Luís. Sua ocorrência é episódica e causa grande volume de precipitação em 

determinados locais e em curto espaço de tempo. 

Com relação a sua topografia, ela é caracterizada como suave, e por toda a ilha do 

Maranhão onde está localizado o município de São Luís apresenta-se com um relevo 

aplainado de baixas altitudes, sempre inferiores a 70 metros (SILVA, 2012) (Figura 4).
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Figura 4: Mapa de Hipsometria da Ilha do Maranhão 

 
Fonte: Silva (2012). 

 

As características fitogeográficas da Ilha do Maranhão é o reflexo do caráter 

transicional entre o clima semi-árido da Região Nordeste e os climas úmidos e subúmidos da 

Região Norte com forte influência da maritimidade. Segundo Bezerra (1997) na Ilha do 

Maranhão, onde se localiza o município de São Luís, é caracterizado pela ocorrência de três 

principais unidades vegetativas, a floresta ombrófila aberta de terras baixas, que se apresenta 

com porte médio a alto e suas espécies principais são: o Babaçu, a Imbaúba, a Tabebuia, o 

Tucum e outros. A vegetação com influência fluvial, também chamada de mata galeria ou 

mata ciliar que é constituída por plantas higrófilas e hidrófilas ocupando áreas isoladas, 

margeando rios e riachos, e a terceira formação que é a vegetação com influência 

fluviomarinha, que se caracteriza pela presença de mangue, que segundo Damázio (1980) 

são encontrados três tipos espécies na ilha a Rhizophora mangle, a Lagungulária racemosa 

e a Avicennia nitida.   
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Outra característica para compreender a dinâmica climática de São Luís, está na sua 

localização geográfica, por ser uma ilha costeira, sofre a influência direta da maritimidade, que 

através da relação oceano-continente-atmosfera, age para determinar as diferenças 

barométricas diurnas e noturnas dinamizadoras do vento por sobre a cidade, que atuam para 

amenizar as temperaturas, e assim agem na redução das amplitudes térmicas diárias e na 

dinamização do conforto térmico humano, principalmente nas áreas mais urbanizadas.  

Em uma perspectiva de escala regional, observa Degola (2013) que o perfil médio 

do vento associado a Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), tem predominância de SE 

(Sudeste) na costa oriental do Brasil, porém nas proximidades do litoral norte do Nordeste o 

vetor tem predominância nas direções NE/E (Nordeste e Leste). Os ventos em São Luís 

possuem predominância de direção NE, com intensidade variável de acordo com os meses 

do ano, INMET/BDMEP (2017). (Figura 5). 

 

Figura 5 - Normal Climatológica (1960-1991) da intensidade dos ventos em São Luís 

 

Fonte: INMET/BDMEP - Org.: Pinheiro (2020) 

 

Em São Luís as maiores intensidades do vento são registradas nos meses de 

setembro, outubro e novembro que alcançam uma velocidade média de 3,81 m/s e o trimestre 

de menor intensidade dos ventos são março, abril e maio com uma velocidade média de 1,66 
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m/s. Novembro é o mês em que são registradas as maiores velocidades do vento e em abril 

o mês de menor velocidade. Segundo Menezes (1995), os maiores valores de intensidade de 

ventos são registrados no segundo semestre do ano para São Luís, porque é a ocasião em 

que a ZCIT está mais ao norte no Atlântico, portanto, mais afastadas da costa maranhense, 

dando lugar à circulação associada à ASAS (Alta Subtropical do Atlântico Sul), cujo 

escoamento à superfície é intensificado próximo ao litoral do nordeste brasileiro. 

 

5. Circulação atmosférica e sistemas sinóticos 

Dentre todos os sistemas atmosféricos que exercem influência no clima de São Luís, 

o de maior destaque é a atuação ZCIT (Zona de Convergência Intertropical), sua sazonalidade 

de migração para latitudes mais ao norte até 14° durante os meses de agosto/setembro e 

para ao sul até 2° de latitude durante os meses de março/abril é decisivo para gerar 

precipitações ou sua ausência. Estudos sobre a atuação da ZCIT realizados por UVO (1989) 

indicaram que a permanência por mais tempo em suas posições mais ao norte ou mais ao sul 

é o que determina a quantidade da estação chuvosa para o Nordeste do Brasil. Também em 

pesquisas realizadas por Nobre e Shukla (1996) sobre a atuação da ZCIT, confirmaram que 

os anos mais chuvosos sobre o norte do NEB e Leste da Amazônia são caracterizados pela 

maior permanência da ZCIT ao sul de sua posição climatológica até abril/maio, enquanto, em 

anos de seca a ZCIT se desloca para o norte já a partir de março. Desse modo, segundo os 

autores, os deslocamentos da ZCIT que determinam a variabilidade pluvial, estão associados 

a influência da TSM (Dipolo) nas bacias norte e sul do Atlântico Tropical. Marengo e 

Hastenrath (1993) observaram também que existe uma relação entre o posicionamento da 

ZCIT no Atlântico Equatorial com a ocorrência do El Niño e mostraram que, durante anos de 

grande aquecimento das águas do Pacífico Equatorial Central, a ZCIT situava-se 

anomalamente ao norte de sua posição climatológica sobre o Atlântico Tropical. 

Destaca-se também estudos que analisaram o comportamento da ZCIT em anos de 

ocorrência de El Niño e La Niña, pesquisas realizadas por Pezzi e Cavalcanti (2001). Os 

autores afirmam que: 

 

Infere-se que a ZCIT posiciona-se ao norte do equador em casos do “dipolo 
quente” (águas mais quentes no Atlântico Norte), em anos de El Niño ou La 
Niña, deixando o NEB com precipitação abaixo da média. Na ocorrência do 
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“dipolo frio” (águas mais quentes no Atlântico Sul), a ZCIT posiciona-se ao 
sul do equador nos anos de El Niño ou La Niña, porém, nos anos de El Niño, 
esse sistema afeta apenas o extremo norte do NEB, com precipitação acima 
da média, enquanto as outras áreas apresentam condições de seca. Nos 
anos de La Niña, toda a área do NEB apresenta anomalias positivas de 
chuva. (p. 209) 

 

Também em estudos sobre a ZCIT realizados por Melo, Cavalcanti e Souza (2009), 

afirmam que a ZCIT quando associado a outros sistemas atmosféricos como a Zona de 

Confluência dos Alísios (ZCA) e as Temperaturas da Superfície do Mar (TSM) do Atlântico e 

Pacífico, podem causar o fortalecimento ou enfraquecimento do papel de atuação da ZCIT na 

determinação da variabilidade da estação chuvosa na região Nordeste.  

Outro destaque apresentado nos estudos de UVO (1989) sobre a ZCIT, é a 

ocorrência da formação de uma banda dupla da ZCIT, afirma o autor, que quando este 

fenômeno ocorre, isto promove mais chuvas para o Nordeste do Brasil.  

A ZCIT em suas mais diversas formas de influência e atuação representa para a 

região e o município de São Luís o mais importante mecanismo zonal de influência na 

configuração de seu clima. Destacamos também neste nível de escala de influência, a 

presença dos Ventos Alísios por sobre a região e o município de São Luís sua presença é 

registrada por todos os meses do ano e possui papel preponderante para amenizar a 

temperatura de superfície e de promover o deslocamento e direcionamento das nuvens.    

Destacamos também a importância de ressaltar a existência de também outros 

sistemas, em escalas diferenciadas de atuação, que são relevantes para o entendimento da 

configuração climática de São Luís. 

Já numa escala regional de influência, destacamos a atuação dos Vórtices Ciclônicos 

de Altos Níveis (VCANs) que podem ser definidos como sendo sistemas meteorológicos que 

se caracterizam por apresentar centros de pressão muito baixos que se originam na alta 

troposfera (entre 5 e 13 quilômetros de altitude) fazendo com que o ar seco desses níveis 

mais altos sofra uma subsidência e alcancem a superfície. Sua atuação segundo Ferreira et 

al (2009) pode levar vários dias e são considerados semi-estácionários em seu deslocamento. 

Ainda segundo os autores, este sistema meteorológico representa importante mecanismo de 

atuação por sobre o nordeste e parte do norte brasileiro, provocando quando da sua 

ocorrência, ausência de nuvens no seu centro e nebulosidade e chuvas na periferia da VCAN.  
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Outro destaque de atuação de sistemas atmosféricos, este também numa escala 

regional, é a influência que a Alta Subtropical do Atlântico Sul – ASAS exerce sobre São Luís, 

quando este se manifesta. Este mecanismo atmosférico se destaca por reprimir a ocorrência 

de chuvas e aumentar ou diminuir a velocidade dos ventos no nordeste brasileiro. Degola 

(2013) conceitua o ASAS como um sistema de alta pressão com seu giro anticiclônico, e em 

níveis médios atmosféricos, determina a subsidência do ar, isto é, o ar desce das camadas 

mais altas da atmosfera para as camadas mais baixas, impedindo a formação de nuvens de 

chuva e influenciando diretamente a velocidade dos ventos. Em seus estudos, Degola (2013) 

identificou que, quando o ASAS está deslocado para oeste da sua posição climatológica, foi 

observada uma intensificação dos ventos alísios em toda a Região Nordeste do Brasil, 

principalmente nos meses de primavera e verão. Em contrapartida, quando o ASAS está 

deslocado para leste da sua posição climatológica, foi observado um enfraquecimento dos 

ventos alísios na Região Nordeste. O autor ainda sugere que nos próximos anos a tendência 

seja que o ASAS se desloque cada vez mais para oeste, fazendo com que a Região Nordeste 

do Brasil seja impactada com a intensificação dos ventos alísios.  

Outro sistema que exerce influência na região e em São Luís é o sistema chamado 

de Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL) ou Ondas de Leste (OL) que é o fenômeno 

meteorológico formado na área de influência da Zona de Confluências dos Alísios (ZCA), 

próximo à Linha do Equador, seu deslocamento ocorre de leste para oeste, do oceano para o 

continente, provocando aumento da pluviosidade. Coutinho e Fisch (2007) em pesquisas 

sobre a atuação dos Distúrbios Ondulatórios de Leste na região da Base de Lançamento de 

Foguetes, em Alcântara – MA, a apenas 18 km de distância de São Luís, identificaram a 

presença deste sistema meteorológico por todo o ano, porém a sua atuação ocorre de forma 

esporádica provocando chuvas ocasionais.   

Em mais um sistema meteorológico secundário de atuação na região identificamos 

as Linhas de Instabilidade (LI) que segundo Cohen et al (1996) são sistemas compreendidos 

como uma estreita faixa de nebulosidade que se formam nas regiões tropicais, em 

mesoescala, geralmente em forma de linhas, gerando intensa pluviosidade quando se 

manifesta. Sua atuação na região em estudos produzidos por Barros e Oyama (2010) quando 

pesquisavam sobre a pluviosidade no Centro de Lançamento de Alcântara indicaram que as 

Linhas de Instabilidade se associam em grande parte com a ZCIT, e que sua ocorrência se 
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manifesta na região somente entre os meses de fevereiro e junho, e que também é apenas 

no mês de abril que o fenômeno atua em sua maior frequência. 

 

6. Considerações Finais 

Podemos assim sintetizar que os principais sistemas atmosféricos presentes e 

atuantes no município de São Luís são em destaque a Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT) responsável pela determinação anual do período chuvoso e de estiagem, a influência 

dos Ventos Alísios responsável pelo transporte de ventos úmidos e a ocorrência de chuvas, 

em nível secundário de atuação os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCANs), gerando 

períodos estabilidade atmosférica com estiagem, a Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), 

os Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL) e as Linhas de Instabilidade (LI) com a geração de 

períodos curtos de chuvas na região e em uma escala local de influência a brisa marítima com 

ventos diários e chuvas ocasionais por sistemas convectivos. 
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MODELAGEM ESPACIAL MULTICRITÉRIOS PARA ANÁLISE DA ILHA DE 

CALOR URBANA 

 

DANIELLE CARDOZO FRASCA TEIXEIRA1 
 

RESUMO 
As ilhas de calor urbanas constituem um dos claros exemplos das alterações climáticas na 
escala local que relacionam-se ao desconforto térmico da população urbana. Assumindo essa 
problemática no escopo teórico-metodológico do Sistema Clima Urbano, no presente trabalho 
o fenômeno foi representado por modelagem multicriterial em cidade de pequeno porte do 
ambiente tropical continental. Pelo procedimento, que considera as características da 
superfície na variação da temperatura do ar, distinguiu- se os fatores mais influentes nessa 
relação. Os dados coletados em campo através de transecto móvel foram combinados com 
imagens das bandas do visível, do infravermelho próximo e do Índice de vegetação por 
diferença normalizada (NDVI) do satélite Landsat 8, pelo qual se fez a estimação por pixel 
considerando a resolução espacial do satélite. Por meio desta técnica foi possível mensurar 
a influência das variáveis independentes (uso da terra e relevo) nos diferentes tipos de tempo 
baseando-se nos coeficientes de correlação e nos testes de significância, comprovando que 
ao menos uma das variáveis explica a variação da temperatura do ar. As intensidades da ilha 
de calor urbana foram moduladas pela influência do relevo e pelas condições atmosféricas 
atuantes nos monitoramentos climáticos. Os modelos atingiram o nível de significância 
adotado (p ≤ 0,05) e estimaram a temperatura com confiabilidade. 
 
Palavras-chave: Ilha de calor urbana; Modelagem multicriterial; Cidade pequeno porte. 
 
ABSTRACT 
Urban heat islands are one of the clearest examples of climate change at the local scale that 
are related to the thermal discomfort of the urban population. Assuming this issue in the 
theoretical and methodological scope of the Urban Climate System, this study represented the 
phenomenon was through multicriteria modeling in a small-sized city in the continental tropical 
environment. The procedure, which considers the surface characteristics in the variation in air 
temperature, was employed to distinguish between the most influential factors in this 
relationship. The data collected in the field through a mobile transect were combined with 
images of the visible, near-infrared and NDVI bands of the Landsat 8 satellite, by which the 
pixel estimation was carried out considering the spatial resolution of the satellite. Through this 
technique, it was possible to measure the influence of independent variables (land use and 
relief) in different types of weather based on correlation coefficients and significance tests, 
proving that at least one of the variables explains the variation in air temperature. The 
intensities of the urban heat island were modulated by the influence of the relief and the 
atmospheric conditions acting in the climatic monitoring. The models reached the significance 
level adopted (p ≤ 0.05) and provided a reliable estimate of the temperature. 
 

 
1 Doutora em Geografia, Pesquisadora de Pós-Doutorado Júnior - CNPq, Faculdade de Ciências e 
Tecnologia, UNESP, campus Presidente Prudente, danielle.frasca@unesp.br 
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Keywords: Urban heat island; Multicriteria modeling; Small-sized city. 
 

1. Introdução 

As ilhas de calor urbanas constituem um dos claros exemplos das alterações 

climáticas na escala local que relacionam-se ao desconforto térmico da população urbana. 

Afetam a saúde e o desempenho humano na medida em que desencadeiam ou agravam 

enfermidades relacionadas às temperaturas mais elevadas (AMORIM, 2017), especialmente 

em climas quentes, onde o estresse térmico é presenciado pela manifestação de “cãibras, 

desmaios, exaustão, insolação pelo calor e morte” conforme relata Gartland (2010, p.179). 

 Trata-se de uma anomalia térmica resultante do clima urbano (MONTEIRO, 1976) 

pelas mudanças da superfície que perturbam os mecanismos atmosféricos de absorção, 

difusão e reflexão da energia solar (CONTI; FURLAN, 2019). Varia no tempo e no espaço em 

função das estruturas urbanas e das condições meteorológicas dominantes, que modulam a 

intensidade e magnitude do fenômeno (FERNANDEZ GARCÍA, 1996).  

Assumindo essa problemática no escopo teórico-metodológico do Sistema Clima 

Urbano, que preconiza que o clima urbano é “um sistema que abrange o clima de um dado 

espaço terrestre e sua urbanização” (MONTEIRO, 2003, p. 19), e que portanto, as cidades 

possuem climas singulares, o presente trabalho dedicou-se à representação da ilha de calor 

atmosférica por modelagem multicritérios considerando Presidente Venceslau, localizada no 

Oeste do Estado de São Paulo (Figura 1), cidade de pequeno porte com população estimada 

em 39.583 (IBGE, 2021).   

O clima regional é caracterizado pelo Aw, ou seja, marcado pela ocorrência de verões 

quentes e chuvosos e uma estação seca (DUBREUIL; FANTE; PLANCHON; SANT’ANNA 

NETO, 2017), onde naturalmente ocorre excesso de calor e as ilhas de calor potencializam o 

desconforto térmico. Diversos estudos de caso comprovam que as ilhas de calor também se 

manifestam em cidades médias e pequenas (MOREIRA, 2017; ORTIZ PORANGABA, 2015; 

TEIXEIRA, 2015, 2019; UGEDA JUNIOR, 2012), demonstrando especificidades que 

caracterizam o clima urbano das localidades. Portanto, estudos dessa natureza se justificam 

pela importância que as cidades médias e pequenas assumiram com a desmetropolização 

(SANTOS; ELIAS, 1996) sendo hoje concentradoras de grande contingente populacional 

conforme a distribuição em arranjos populacionais (IBGE, 2016).  
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Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo 

 

Notadamente no ambiente tropical, as ilhas de calor conduzem ao desconforto 

térmico da população, onde as tecnologias de adaptação pela climatização dos ambientes 

internos não é acessível para toda a população, demandando tanto recursos para aquisição 

das tecnologias como gastos de energia elétrica (TEIXEIRA, 2019; JIN; SCHUBERT; SALIM; 

SCHNEIDER, 2020). Do ponto de vista dos espaços públicos, as áreas verdes são restritas e 

pouco consideradas no planejamento das cidades tropicais e o seu incremento é imperativo 

pois: 

 

• A vegetação tem menor capacidade calorífica e condutibilidade térmica 

que os materiais dos edifícios 

• A radiação solar é, em grande parte, absorvida pelas folhas e a reflexão 

é pequena (albedo baixo) 

• A taxa de evaporação é muito mais alta nas áreas verdes que nas sem 

plantas 

• As folhas podem filtrar a poeira e a contaminação do ar  
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• A vegetação reduz a velocidade do vento e as flutuações próximas do 

solo (ROMERO, 2007, p. 94). 

 

Além de proporcionar conforto térmico, os benefícios da vegetação associam-se 

também a elementos subjetivos ligados à satisfação dos indivíduos (NUCCI, 2008). Isso 

reforça a importância do incremento de vegetação nas superfícies urbanas pois são potenciais 

áreas para a formação de ilhas frias (OKE; MILLS; CHRISTEN; VOOGT, 2017). Também 

proporcionam menores temperaturas do que seus arredores, visto que são os tipos de uso e 

cobertura da terra que condicionam as respostas térmicas das cidades na escala local 

(PITTON, 1997). Assim, neste trabalho, articulou-se a representação das ilhas de calor por 

modelagem multicriterial, pela qual se conheceu as características de superfície mais 

influentes na variação da temperatura do ar, com foco nas feições de construção e de 

cobertura vegetal. 

 

2. Metodologia 

Segundo Oke, Mills, Christen e Voogt (2017), as ilhas de calor se definem pela 

diferença de temperatura entre áreas urbanas e seus arredores rurais, enquanto que as ilhas 

frias correspondem às áreas que possuem menor temperatura do que o seu entorno, 

geralmente identificadas nos parques e florestas urbanas. No escopo do presente trabalho, a 

ilha de calor urbana foi investigada na camada inferior da atmosfera, ou seja, no nível do 

dossel urbano ou urban canopy layer (ICUucl) (OKE; MILLS; CHRISTEN; VOOGT, 2017).  

Para tanto, foram registrados dados primários através de uma rede de transectos 

móveis (OKE, 2004; AMORIM, 2005). A aquisição dos dados da temperatura do ar ocorreu às 

21h, transcorridas aproximadamente 3 horas após o pôr do sol, período mais favorável para 

a detecção das diferenças térmicas entre a área urbana e o rural circundante (AMORIM, 

2017). Utilizou-se de um veículo equipado com sensor fixado à extremidade de uma haste de 

1,5 metros de comprimento que percorreu um trajeto definido para atravessar os extremos da 

malha urbana a uma velocidade de 30 km/h, em um intervalo máximo de 50 minutos, de forma 

que a atmosfera não apresentasse alterações bruscas. Foram definidos os dias 15 de 

setembro e 04 de dezembro de 2017 para o monitoramento climático visando comparar o 

perfil térmico noturno em diferentes condições atmosféricas. 
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Procedeu-se ao tratamento dos dados através da modelagem multicritérios, que 

considera as características da superfície na variação da temperatura do ar, distinguindo-se 

os fatores mais influentes nessa relação (AMORIM, 2020, TEIXEIRA, 2019). Para uma 

abordagem qualitativa e quantitativa do fenômeno, optou-se pela apresentação das diferenças 

da temperatura para se analisar a intensidade das ilhas de calor, através da equação: 

 

∆𝑇°𝐶 = 𝑇°𝐶 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 − 𝑇°𝐶 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 

(1)  

Onde:  

∆T°C é a diferença da temperatura medida em graus Celsius; 

T°C urbana corresponde à temperatura registrada na área urbana; 

T°C rural corresponde à temperatura registrada na área rural.  

 

Dessa forma, a partir da estimação da temperatura por pixel de uma imagem do 

satélite Landsat 8, foram conhecidas as relações entre a temperatura do ar e a cobertura de 

superfície, a distância do centro, o relevo, e/ou a combinação de todas essas variáveis, sendo 

mais confiável a correspondência entre áreas onde se tem registros da temperatura do ar e 

as áreas sem dados.  

Para tanto, utilizou-se do modelo de regressão linear simples e múltiplo, em que a 

função de modelagem de mapas “transformará um mapa-entrada em um mapa-saída com 

base em comandos e módulos analíticos disponíveis no SIG” (FERREIRA, 2014, p. 297, grifos 

do autor). 

Mapas de entrada foram gerados para incorporação no modelo matemático a critério 

dos coeficientes de correlação obtidos entre as variáveis independentes (classes de uso da 

terra, relevo, distância do centro) e a variável resposta (temperatura) pelos quais se conheceu 

o grau de ajuste dos dados num diagrama de dispersão através dos métodos dos desvios 

mínimos ao quadrado (LANDIM, 1998).  
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As classes de cobertura de terra foram geradas por classificação não-supervisionada 

através de analise cluster, combinando-se as bandas do visível (3 e 4), do infravermelho 

próximo (banda 5) e o Indice de Vegetação por Diferença normalizada (NDVI)2.  

Para o recorte territorial de interesse identificou-se as feições de cobertura vegetação 

alta (fragmentos de mata), vegetação baixa (pastagens) e as construções.  Assumindo que o 

relevo é um importante controle climático na escala local (FIALHO, 2021), este fator foi 

incorporado aos modelos matemáticos utilizando-se de imagens SRTM Topodata3 

georreferenciadas na mesma resolução espacial do satélite Landsat 8.  

A validade dos modelos foi verificada mediante a análise do nível de significância 

(FERREIRA, 2014; LONG; GARDES; HIDALGO; MASSON; SCHOETTER, 2018) adotando-

se p-valor de ≤ 0,05, que define um intervalo de confiança de 95% e de 5% da associação 

entre os termos não ser real. A identificação dos sistemas atmosféricos atuantes nos 

episódios fundamentou as análises e a identificação dos padrões térmicos.  

 

3. Resultados e discussão 

O predomínio de vegetação rasteira (pastagem) no rural circundante é um traço 

característico do município, aproveitado para a prática pecuária. A vegetação alta é marcada 

pelo porte arbóreo e arbustivo, presente notadamente nos fundos de vale e em algumas áreas 

restritas da malha urbana. Caracterizando-se as feições de cobertura de superfície e o relevo, 

seguiu-se à etapa de cruzamento destas variáveis independentes com a temperatura do ar 

nos dias das observações.  

Os melhores coeficientes de correlação parcial (r), ou seja, entre os termos isolados 

(classes de cobertura da terra) e a temperatura do ar foram identificados nas janelas 41x41 

(1.230 por 1.230 metros).  A classe urbana (construções) estabeleceu magnitude de 

correlação (r) moderadamente positiva (FERREIRA, 2014) indicando que a temperatura 

aumentou na classe das construções. As magnitudes alcançadas pela classe de vegetação 

 
2 Imagem Landsat 8: Presidente Venceslau (cena 223075 de 1º de abril de 2017) disponibilizada 
gratuitamente pelo sitio eletrônico da United States Geological Survey (USGS). Disponível em: 
https://earthexplorer.usgs.gov/. Acesso em: 22 jun. 2018.   
3 Missão Topográfica Radar Shuttle. Dados Topodata (SRTM) que oferecem o Modelo Digital de 
Elevação, disponibilizados pelo Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil, INPE. Disponível em: 
<http://www.dsr.inpe.br/topodata/> Acesso em: fev. 2018.   
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baixa não foram expressivas e, por isso, não foi incorporada ao modelo. Por outro lado, a 

vegetação alta apresentou melhores coeficientes e, sendo moderadamente negativo, contribui 

claramente para a diminuição da temperatura do ar.  

O relevo é um fator natural fundamental para explicar a variação da temperatura do 

ar em Presidente Venceslau, pois os transectos móveis atravessaram fundos de vale sofrendo 

variações de altimetria. Para ambos episódios a correlação estabelecida entre temperatura e 

relevo foi moderadamente positiva, significando que a temperatura aumentou 

consideravelmente nas áreas de topo e diminuiu nas áreas mais baixas, caracterizando 

inversão térmica (STEINKE, 2012).  

A validade dos modelos foi confirmada pela análise do nível de significância entre as 

variáveis resposta (temperatura) e cada termo (variáveis independentes) conforme o valor-p 

(LONG; GARDES; HIDALGO; MASSON; SCHOETTER, 2018). Para isso, adotou-se α ou 

nível de significância de 0,05 (p-valor ≤ 0,05), que estabelece o intervalo de confiança de 95%. 

Os modelos gerados em 15 de setembro (Tabela 1) e 04 de dezembro (Tabela 2) 

aproximaram-se da realidade estimando a temperatura com confiabilidade visto que o modelo 

global atingiu nível de significância inferior a 0,05 em ambas situações. Contudo, as respostas 

dos termos (variáveis independentes) dependeram das condições atmosféricas 

predominantes em cada observação.  Individualmente, os termos da vegetação alta e o relevo 

atingiram o nível de significância adotado, mas a classe “urbana” apresentou menor 

confiabilidade na associação em ambos episódios não atingindo o nível de confiança. Mesmo 

assim, o conjunto dos termos conferiram ao modelo significância estatística. Supõe-se que a 

classe “urbana” está sujeita a maiores variações e, portanto, a estimação da temperatura 

pressupõe maiores desvios e erros de ajuste.  
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Tabela 1: Coeficientes de correlação r obtidos nas janelas de observação atmosférica para a cidade 
de Presidente Venceslau (SP), 15/09/17. 

Presidente Venceslau 
Modelo com 3 variáveis 

independentes x 
temperatura do ar na 
Janela atmosférica 
41 pixels x 41pixels 

15/09/17 
 

 
 

Coeficiente de 
correlação (r) 

 

 
 

p-valor  

 
 

F de 
significação  

Classe urbana  0,48 0.0983  

Classe vegetação alta  -0.64 0.017 0.00 

Relevo  0,62 0.0003  

Fonte: Teixeira (2019), com adaptações. 

 
Tabela 2: Coeficientes de correlação r obtidos nas janelas de observação atmosférica para a cidade 
de Presidente Venceslau (SP), 04/12/17.  

Presidente Venceslau 
Modelo com 3 variáveis 

independentes x 
temperatura do ar na 
Janela atmosférica 
41 pixels x 41pixels 

04/12/17 
 

 
 

Coeficiente de 
correlação (r) 

 

 
 

p-valor  

 
 

F de 
significação  

Classe urbana  0.38 0.11  

Classe vegetação alta  -0.31 0.26 0.05 

Relevo  -0.003 0.37  

Fonte: Teixeira (2019), com adaptações. 

 

3.1 Espacialização dos resultados 

Em 15 de setembro foi registrada a ICUucl de intensidade 11°C (Figura 2). Neste 

episódio, a região Oeste do estado de São Paulo estava influenciada pela massa Tropical 

atlântica continentalizada (Tac), a umidade relativa do ar era de 35% e não ocorreu 

precipitação4 nos 30 dias antecedentes à coleta dos dados, caracterizando o período seco do 

ambiente tropical continental. No momento da aquisição dos dados (21 h), o céu estava claro, 

os ventos eram fracos (1,3 m/s) e tinham direção nordeste. Tais condições atmosféricas 

favoreceram o registro da ICUucl de magnitude forte. A amenização da temperatura foi notada 

nos fundos de vale, enquanto que as áreas construídas, posicionadas nas maiores altitudes 

 
4 Estação C8-011 do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE).  
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foram os setores mais aquecidos do transecto, informação que o modelo generalizou com 

fidelidade para as áreas afastadas da rede de transectos. 

 
Figura 2 – Modelos multicriteriais gerados para Presidente Venceslau (SP), em 15/09/2017 (destaque 

C) e 04/12/2017 (destaque D). Destaques A e B com os mapas de entrada no modelo. 

 

Fonte: Teixeira (2019), com adaptações. 

 

O monitoramento do dia 04 de dezembro refere-se à análise de um período chuvoso. 

Os cinco dias antecedentes ao trabalho de campo registraram 29,8 mm de precipitação. No 

dia da coleta de dados, a região do Oeste paulista estava sob influência da massa Tac e 

caracterizava-se pela presença de nebulosidade no momento da aquisição dos dados. Essas 

condições meteorológicas extinguiram as influências das condicionantes geoambientais e das 

feições urbanas sobre a variação da temperatura do ar. Foi constatado menor intensidade 

térmica (2°C), predominando a homogeneização entre áreas urbana e rural. Isso corrobora 

os resultados verificados pelo p-valor, pois as variáveis independentes não atingiram o nível 
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de significância (≤ 0.05). Mesmo assim, o modelo global, com todas as variáveis mostrou-se 

confiável para a espacialização da ICUucl pois atingiu o nível de significância adotado.  

4. Considerações finais  

A modelagem multicritérios demonstrou estatisticamente que os modelos de 

regressão atingiram a significância para a associação das classes de uso da terra e do relevo 

com a temperatura do ar em Presidente Venceslau. Por meio desta técnica foi possível 

mensurar a influência das variáveis independentes nos diferentes tipos de tempo baseando-

se nos coeficientes de correlação e nos testes de significância, comprovando que ao menos 

uma das variáveis explica a variação da temperatura do ar.  

Em Presidente Venceslau as maiores temperaturas localizaram-se uniformemente 

nos topos, áreas que também se caracterizam pela maior densidade construtiva. Existe, 

portanto, um aquecimento favorável à malha urbana. O relevo interfere nas respostas térmicas 

pela presença dos fundos de vale, o que favorece maior intensidade da ilha de calor em 

condições de estabilidade atmosférica (sem precipitação, céu claro, vento fraco). As 

informações da temperatura medida nos fundos de vale do percurso foi extrapolada com 

proximidade para áreas semelhantes do rural circundante.  

Comparando os dois monitoramentos, a precipitação e a umidade relativa do ar 

modularam as intensidades das ilhas de calor observadas corroborando a relação do balanço 

de energia das superfícies urbanas e a influência da atmosfera, sobretudo da disponibilidade 

hídrica em modular o teor de aquecimento e resfriamento da superfície e, por conseguinte, da 

intensidade da ICUucl (AMORIM, 2017; TEIXEIRA, 2019).  
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA PRECIPITAÇÃO ESTIMADA PELO CHIRPS 

PARA AS REGIÕES PLUVIOMETRICAMENTE HOMOGÊNEAS DO CEARÁ 

 

ANTONIO FERREIRA LIMA JÚNIOR1 
MARIA ELISA ZANELLA2 

RESUMO 
O presente estudo teve por objetivo avaliar o desempenho da estimativa de precipitação 
gerada pelo Climate Hazards group Infrared Precipitation with Stations (CHIRPS), em relação 
aos dados observacionais de postos pluviométricos da Fundação Cearense de Meteorologia 
e Recursos Hídricos (FUNCEME) distribuídos pelas regiões Pluviometricamente 
Homogêneas do Estado do Ceará, no período de 1981 a 2020. Foi realizado o levantamento 
de dados CHIRPS e de postos pluviométricos representativos das regiões. Os dados foram 
submetidos a testes estatísticos de avaliação de dados como correlação de Pearson (r), 
coeficiente de determinação (r²), erro sistemático (BIAS), e Erro Médio Quadrático (RMSE), e 
foram espacializados através do SIG ArcGIS 10.8. Os testes de correlação comprovaram a 
relação direta entre as variáveis orbitais e de superfície, apresentando valores acima de 0.98 
em todas as regiões do estado. Já os testes de erros sistemáticos revelaram as regiões que 
apresentaram maior ou menor subestimativa/superestimativa de precipitação. O Litoral se 
destacou como a região com maior erro sistemático, uma média de 30%, enquanto as regiões 
de Jaguaribana, Ibiapaba e Baturité foram as com menor porcentagem de erro (Jaguaribe, em 
Jaguaribana com 1% de superestimativa e Tianguá, na Ibiapaba com -2% de subestimativa). 
A espacialização confirmou a validação dos dados orbitais CHIRPS para utilização em 
estudos de cunho ambiental e climatológico, tendo em vista a alta correlação e erro médio. 
 
Palavras-chave: Precipitação pluviométrica; Dados orbitais; CHIRPS. 
 
ABSTRACT 
The present study aimed to evaluate the performance of the precipitation estimate generated 
by the Climate Hazards group Infrared Precipitation with Stations (CHIRPS), in relation to the 
observational data of pluviometric stations of the Ceará Foundation of Meteorology and Water 
Resources (FUNCEME) distributed by Pluviometrically Homogeneous regions from the State 
of Ceará, in the period from 1981 to 2020. A survey of CHIRPS data and representative rainfall 
stations of the regions was carried out. The data were subjected to statistical tests of data 
evaluation such as Pearson's correlation (r), determination coefficient (r²), systematic error 
(BIAS), and Mean Quadratic Error (RMSE), and were spatialized through the SIG ArcGIS 10.8. 
Correlation tests proved the direct relationship between orbital and surface variables, with 
values above 0.98 in all regions of the state. The systematic error tests, on the other hand, 
revealed the regions that presented the highest or lowest underestimation / overestimation of 
precipitation. The Litoral stood out as the region with the highest systematic error, an average 
of 30%, while the regions of Jaguaribana, Ibiapaba and Baturité were the ones with the lowest 
percentage of error (Jaguaribe, in Jaguaribana with 1% overestimation and Tianguá, in 
Ibiapaba with -2% underestimation). Spatialization confirmed the validation of CHIRPS orbital 

 
1 Mestre em Geografia, Universidade Federal do Ceará, juniorgeoufc@gmail.com 
2Doutora em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal do Ceará, elisazv@terra.com.br 
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data for use in environmental and climatological studies, in view of the high correlation and 
average error. 
 
Keywords: Rainfall precipitation; Orbital data; CHIRPS. 

 

1. Introdução 

A precipitação pluviométrica é considerada a variável mais importante do ciclo 

hidrológico, influenciando diversos aspectos físicos do nosso planeta, assim como as 

principais atividades humanas, como agricultura, indústria e dessedentação animal e humana. 

Assim, compreender a dinâmica acerca dos excessos e déficits deste elemento em diferentes 

sistemas ambientais e sociais é fundamental, em decorrência dos diferentes efeitos adversos 

que podem surgir. Para a realização de estudos climáticos com ênfase na precipitação, é 

necessário um conjunto de dados observacionais que possibilitem a compreensão do 

fenômeno em consonância com a realidade dos locais. Cruciani, Machado e Sentelhas (2002) 

enfatizam a importância de um conjunto de dados de precipitação preciso para caracterizar a 

variabilidade temporal e espacial das chuvas em ambientes urbanos e rurais. No entanto, para 

alguns lugares do globo (como África e América Latina), há uma deficiência de informações 

de estações meteorológicas e falta de acesso a dados de precipitação (COSTA et al., 2019), 

ocasionando lacunas espaciais e temporais na amostragem de dados. 

É nesse contexto, que surge a necessidade de utilização de produtos que 

representem com alta eficácia espacial e temporal os dados de precipitação. O sensoriamento 

remoto é uma das principais alternativas para o monitoramento dos diferentes sistemas 

ambientais, dentre eles o monitoramento e estimativa da chuva por sensores orbitais e 

modelos atmosféricos (AIRES, MELO NETO, MELLO, 2016; SILVA et al., 2019), como 

Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM), Climate Research Unit (CRU), Climate 

Prediction Center Morphing Method (CMORPH), e o Climate Hazards group Infrared 

Precipitation with Stations (CHIRPS), este último utilizado nesta pesquisa. 

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo principal avaliar o desempenho da 

estimativa de precipitação gerada pelo CHIRPS, em relação aos dados observacionais de 

postos pluviométricos da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

(FUNCEME) distribuídos pelas regiões Pluviometricamente Homogêneas do Estado do 

Ceará, no período de 1981 a 2020. 
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2. Metodologia 

2.1 Área de estudo 

O estado do Ceará localiza-se entre 02º e 08º de latitude Sul, na região Nordeste do 

Brasil, fazendo fronteira com os estados do Piauí, a leste, Pernambuco, no sul, Paraíba e Rio 

Grande do Norte, na porção oeste, sendo banhado pelo oceano Atlântico em toda sua 

extensão a norte (Figura 01). De acordo com Zanella (2007), o estado está inserido 

predominantemente em clima semiárido, com altas temperaturas e baixos totais 

pluviométricos concentrados na quadra chuvosa. Xavier e Xavier (1999) aplicando a técnica 

dos quantis na quadra chuvosa, delimitam 8 regiões pluviometricamente homogêneas, 

utilizadas para caracterizar o regime pluviométrico no estado, sendo elas: Litoral 1; Litoral 2; 

Litoral 3; Ibiapaba; Sertão Central e Inhamuns; Baturité; Jaguaribara; e Cariri. 

 

Figura 01 – Mapa de localização e delimitação das Regiões Pluviometricamente Homogêneas do 
Ceará 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

2.2 CHIRPS 

De acordo com Funk et al. (2015), o CHIRPS consiste em um conjunto de dados de 

precipitação, desenvolvido pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (United States 
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Geological Survey - USGS) e pelo Grupo de Riscos Climáticos (Climate Hazards Group, 

University of California, Santa Barbara – UCSB). O CHIRPS gera estimativas de precipitação, 

que são compostas por várias fontes de informações (CHPClim3; NOAA4; CPC5; NCDC6; IV7; 

entre outros). 

Os produtos CHIRPS são disponibilizados de forma gratuita através do site 

https://data.chc.ucsb.edu/products/CHIRPS-2.0/. O CHIRPS possui uma cobertura que varia 

de 50° de latitude norte a 50° de latitude sul, tendo uma resolução espacial de 0,05°, 

aproximadamente 5 km. Os dados estão disponíveis a partir de 1981 até os dias atuais, na 

escala diária, em pêntadas e mensais. Os dados CHIRPS foram utilizados para espacializar 

a precipitação no estado do Ceará, avaliando seu desempenho em relação aos dados 

coletados em superfície por postos pluviométricos da FUNCEME.  

 

2.3 Os postos pluviométricos utilizados  

Com o objetivo de avaliar os dados estimados pelo CHIRPS, foram utilizados dados 

de postos pluviométricos disponibilizados pela FUNCEME, adquiridos através do site 

http://www.funceme.br/produtos/script/chuvas/Download_de_series_historicas/DownloadChu

vasPublico.php, na mesma escala temporal do produto de estimativa (de 1981 a 2020). 

A escolha dos postos pluviométricos se deu de acordo com a escala temporal 

disponível, a qualidade dos dados apresentados e a localização do posto de acordo com as 

regiões pluviometricamente homogêneas, sendo escolhidas de uma a duas estações por 

região, de acordo com a dimensão espacial das mesmas. A partir desses critérios, elegeram-

se qualificados 12 postos pluviométricos. Na Figura 02 é possível visualizar a localização dos 

postos pluviométricos em relação a cada região pluviometricamente homogênea, e também a 

espacialização da grade de cobertura do produto CHIRPS no território cearense (5x5km). 

 

Figura 02 – Localização dos postos pluviométricos e distribuição da grade CHIRPS no Ceará 

 
3 The Climate Hazards Group's Precipitation Climatology. 
4 Observações de satélites com espectroscopia de infravermelho termal (Thermal Infrared, TIR), 
geoestacionárias quase globais da National Oceanic and Atmospheric Administration. 
5 Centro de Previsão Climática. 
6 National Climatic Data Center. 
7 Produtos de estações meteorológicas e serviços regionais. 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

 

2.4 Estatística de avaliação dos dados CHIRPS 

Para realizar a avaliação do desempenho da estimativa feita pelo CHIRPS, os dados 

orbitais foram comparados a partir dos seguintes parâmetros estatísticos: coeficiente de 

correlação de Pearson (r); coeficiente de determinação (r²); erro sistemático (BIAS); e Erro 

Médio Quadrático (RMSE). Os cálculos foram realizados para todos os postos pluviométricos 

selecionados, de acordo com as já referidas regiões. 

O coeficiente de correlação de Pearson é representado pela letra r e assume valores 

de -1 a 1. Onde r = 1, representa a correlação perfeita e positiva entre duas variáveis, e r = -

1 representa correlação perfeita negativa entre duas variáveis. 

O coeficiente de correlação de Pearson calcula-se segundo a seguinte fórmula, onde 

x1, x2, ..., xn e y1, y2, ..., yn são os valores medidos de ambas as variáveis. 
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De acordo com Bayissa et al. (2017) o coeficiente de determinação (r²) é utilizado 

para avaliar a associação entre dois fatores. Através da proporção da variabilidade em uma 

variável, o coeficiente está entre 0 ≤ r² ≤ 0, e pode ser expresso pela equação: 

 

De acordo com Costa et al. (2019), o BIAS corresponde à média do erro sistemático 

em cada tempo, sendo que, representa a média dos erros individualizados, servindo para 

identificar se há subestimativa ou superestimativa média de valores estimados. Quando o 

BIAS é igual a zero, é possível afirmar que não há erro sistemático ou tendência no conjunto 

de dados estimados, e valores positivos e negativos significam superestimativas e 

subestimativas, respectivamente.  

Na equação a seguir, é possível visualizar o processo de cálculo do BIAS, onde “s” 

corresponde aos valores estimados (CHIRPS), enquanto “o” representa os dados observados 

em superfície (estações da FUNCEME), e “n” diz respeito ao tamanho da série temporal 

considerada. 

 

O RMSE é utilizado para verificar a acurácia das estimativas de dados orbitais em 

relação aos dados observados em superfície. Na equação seguinte, “S” corresponde aos 

valores estimados pelo CHIRPS, enquanto “O” representa os dados dos postos pluviométricos 

da FUNCEME, resultando no Erro Média Quadrático. 

 

Foi gerada uma tabela síntese com os resultados dos testes para cada uma das 

regiões pluviometricamente homogêneas, tendo como escala temporal o período de 1981 a 

2020, seguindo o período de disponibilidade dos dados orbitais CHIRPS.  
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2.5 Espacialização da precipitação 

Com a utilização do software SIG (Sistema de Informação Geográfica) ArcGIS 10.8, 

foi possível realizar a espacialização dos valores de precipitação. Foi gerado um mapa de 

representação da precipitação dos dados CHIRPS completos, utilizando todos os pontos da 

grade de cobertura (vide Figura 02), no formato raster, com resolução espacial de 5 km por 

pixel. 

Para equiparar a escala de observação dos dados orbitais e observacionais, optou-

se por realizar uma espacialização a partir dos 12 pontos equivalentes, onde foram extraídos 

da grade CHIRPS, os pontos mais próximos dos postos pluviométricos da FUNCEME., 

gerando dois mapas equiparados de precipitação. Para estes mapas utilizou-se a técnica de 

interpolação de dados IDW (Inverse Distance Weighting/Ponderação do Inverso da Distância). 

De acordo com Marcuzzo, Andrade e Melo (2011), para o calculo do IDW, utiliza-se a seguinte 

equação matemática: 

 

Em que, “Z(x)” é o valor do ponto que se deseja interpolar, “n” é a quantidade de 

pontos próximos utilizados na interpolação do ponto “x”; “Z(xi)” é o valor do ponto “xi”, e “ωi” 

é o peso do valor de “xi” sobre o ponto “x”. Através do software ArcGIS 10.8 foi possível 

extrapolar a interpolação, tomando como base os limites do estado do Ceará. Sendo assim, 

foram gerados três mapas: 1 – espacialização dos dados CHIRPS completos; 2 – 

espacialização dos dados CHIRPS utilizando os 12 pontos próximos aos postos 

pluviométricos; 3 – espacialização dos dados de precipitação dos 12 postos pluviométricos da 

FUNCEME. 

 

3. Resultados e discussão 

Para visualizar o regime pluviométrico do estado de acordo com os dados orbitais e 

de superfície, foram gerados gráficos de médias mensais da precipitação acumulada em todos 

os postos pluviométricos representativos das regiões pluviometricamente homogêneas (do 

período de 1981 a 2020). Percebe-se que, no Litoral 1, no posto de Santana do Acaraú, a 
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precipitação estimada pelo CHIRPS apresenta valores mais elevados que os valores aferidos 

em superfície pela FUNCEME. Nota-se também uma similaridade entre os padrões mensais 

em ambas fontes de dados, sendo o período de maiores chuvas de janeiro a maio (Figura 03). 

 

Figura 03 - Média mensal da precipitação para o período de 1981-2000, para as regiões 
pluviometricamente homogêneas do Ceará 

Fonte: elaborado pelo autor. 

No Litoral 2, no posto da cidade de Itapajé, nota-se que há uma repetição do 

comportamento da estimativa em relação à região anterior durante o primeiro semestre do 

ano. A precipitação estimada pelo CHIRPS alcança valores maiores que os dados coletados 

pelo posto pluviométrico durante o período chuvoso (de fevereiro a maio), no entanto, durante 
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o período seco (junho a dezembro) nota-se uma subestimativa do CHIRPS em relação aos 

dados coletados em superfície, como é possível visualizar na Figura 03. 

Ao analisar o gráfico referente ao Litoral 3, do município de Caucaia (Figura 3), 

percebe-se que existe um padrão de estimativa diferenciado em relação aos anteriores, onde 

os dados orbitais alcançam valores muito inferiores aos de superfície. A discrepância é ainda 

mais notória no período chuvoso (de fevereiro a maio), sendo no mês de abril a maior 

diferença, cerca de 140 mm. Todavia, nota-se que em termos de distribuição mensal da 

precipitação, existe uma relação direta, onde os períodos mais chuvosos e secos coincidem 

nas duas fontes. 

Na cidade de Mulungu, região de Baturité, o período chuvoso consiste nos meses de 

fevereiro a maio, enquanto o período mais seco é do mês de julho a dezembro. É possível 

notar (Figura 3) que na maioria dos meses, a estimativa do CHIRPS supera os valores 

coletados em superfície, principalmente no período chuvoso. 

Por se tratar de uma região pluviometricamente homogênea de grande extensão 

territorial (Ibiapaba), foram utilizados dois postos pluviométricos, um na cidade de Tianguá e 

outro em Nova Russas, ambos apresentando período chuvoso de janeiro a maio. O posto de 

Tianguá apresenta pouca discrepância em relação aos dados estimados pelo CHIRPS e os 

coletados pela FUNCEME, sendo no período seco as maiores diferenças de estimativa. Nova 

Russas apresenta maiores diferenças, principalmente nos meses mais secos do ano, com um 

padrão de superestimativa (Figura 3). 

As regiões Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri estão representadas na 

Figura 4, onde foram utilizados dois postos pluviométricos para cada região, devido sua 

extensão territorial. O município de Quixadá apresenta precipitação anual média em torno de 

740 mm, tendo seu período chuvoso entre os meses de fevereiro e maio, meses esses que 

tem uma boa equiparação em relação a estimativa pelo CHIRPS e a coleta da FUNCEME, 

sendo observadas maiores discrepâncias para o período seco. O posto de Tauá apresenta 

características semelhantes no que diz respeito aos períodos mais secos e chuvosos, sendo 

a principal diferença os valores acumulados, que são menores em relação ao posto da mesma 

região, sendo que dos postos analisados, Tauá é o que apresenta os menores volumes de 

precipitação, tento estimadas como aferidas em superfície (Figura 4). 
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Figura 04 - Média mensal da precipitação para o período de 1981-2000, para as regiões 
pluviometricamente homogêneas do Ceará 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O posto pluviométrico de Aracati, representa juntamente com o posto de Jaguaribe, 

a região de Jaguaribana. Os dois pontos apresentam características muito semelhantes, 

ambos têm seu período chuvoso entre os meses de fevereiro a maio, e meses mais secos de 

agosto a novembro. Os dados estimados pelo CHIRPS apresentam valores levemente 

elevados em relação aos valores verificados nos postos da FUNCEME, principalmente nos 

meses mais chuvosos.  

A região do Cariri, representada pelos postos pluviométricos do Cedro e Mauriti, 

apresenta período chuvoso de janeiro a abril e meses mais secos de julho a outubro. No posto 
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do Cedro verifica-se menores diferenças entre a precipitação estimada elo CHIRPS e os 

dados coletados em superfície, principalmente no período chuvoso. Já a estimativa para 

Mauriti está com uma diferença mais acentuada, tendo superestimativa principalmente nos 

meses mais chuvosos de janeiro a abril. 

Na Tabela 01, é possível visualizar a síntese dos resultados dos testes estatísticos 

para cada um dos postos pluviométricos estudados. A região Litoral 1 apresenta alta 

correlação e dependência das variáveis, tendo alcançado valores de correlação de Pearson 

(r) e coeficientes de determinação (r²) elevados entre as variáveis, 0.9970 e 0.9939, 

respetivamente. Analisando o erro sistemático (BIAS) e o erro médio quadrático (RMSE), 

percebe-se que, o produto gerado pelo CHIRPS apresenta superestimação em torno de 27% 

dos dados aferidos em superfície. 

A região Litoral 2 também apresenta alta correlação da estimativa orbital e a 

precipitação medida em superfície (r = 0.9938 / r² = 0.9876), tendo uma relação direta ao longo 

do período analisado (Tabela 01). Diferente da anterior ao analisar os erros sistemáticos, 

percebe-se que a tendência neste caso é de subestimativa, uma vez que o valor de BIAS foi 

de -21%, principalmente devido ao período seco, onde pode se observar maiores 

discrepâncias em relação à precipitação medida na superfície. 

O Litoral 3 apresentou uma subestimativa de -30%, revelando que as precipitações 

podem ser maiores que o estimado pelo CHIRPS. Nessa região as maiores diferenças 

estiveram nos meses mais chuvosos, enquanto o período seco apresentou pouca 

discrepância. No entanto, há uma notória correlação entre os dados orbitais e de superfície. 

Ao observar a tabela 01 é possível notar que tanto r quanto r² alcançaram 0.99. 

Os dois postos da região da Ibiapaba apresentaram resultados bem diferentes em 

relação ao BIAS. O posto de Tianguá obteve subestimativa de -2%, um dos menores índices 

desta pesquisa, enquanto Nova Russas obteve superestimativa de 28%, o que resulta em 

uma média de 13% de superestimativa do produto CHIRPS em relação aos dados da 

FUNCEME. A correlação para esta região está alta, alcançando valores de r e r² maiores que 

0.996, como é possível visualizar na Tabela 01. 

A região do Sertão Central e Inhamuns apresenta alta correlação e coeficiente de 

determinação (média de r = 0.9942 e r² = 0.9885). Em relação aos erros sistemáticos, existe 

uma superestimativa elevada para essa região, o posto Quixadá tem uma superestimativa de 
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33% (o maior índice entre os postos analisados), e Tauá apresenta 22% de superestimativa, 

embora em períodos distintos (Quixadá no período seco e Tauá no período chuvoso). 

 

Tabela 01 – Síntese dos resultados dos testes estatísticos 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A região de Baturité possui uma superestimativa baixa (9%) em relação aos dados 

do posto pluviométrico de Mulungu, apresentando alta correlação entre as variáveis, como é 

possível visualizar na Tabela 01. A região de Jaguaribana, em média possui um r de 0.9964 

e r² de 0.9914, demostrando interdependência entre as variáveis. É importante ressaltar que, 

os dois postos pluviométricos analisados (Aracati e Jaguaribe) demostraram superestimativa 

de baixa importância, sendo que, o posto de Jaguaribe obteve o menor valor de BIAS (1%) e 

Aracati 8%, apresentando média de 4,5% de erro sistemático. 

De acordo com a Tabela 01, a região do Cariri apresentou erro sistemático médio de 

13,5% de superestimativa, sendo que o posto Cedro obteve 8% e Mauriti 19%. Em relação 
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aos valores de correlação e coeficiente de determinação, os valores obtidos foram altos, 

sempre acima dos 0.994. 

Para analisar a distribuição espacial da precipitação, analisou-se as informações da 

seguinte maneira: espacialização dos dados CHIRPS na sua resolução e grade original; 

interpolação dos dados CHIRPS com os 12 pontos representativos mais próximos dos postos 

pluviométricos; e a interpolação dos dados dos 12 postos pluviométricos da FUNCEME 

(Figura 05). 

 

Figura 05 – Espacialização e Interpolação dos dados de precipitação (média anual – 1981 a 2020) 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Ao observar a Figura 05, percebe-se que há na espacialização dos dados CHIRPS 

um detalhamento satisfatório a nível regional, tendo em vista a dimensão do pixel de 5 km, no 

entanto, no litoral norte, principalmente entre as regiões Litoral 1 e 2 nota-se uma mudança 

abrupta nos valores da precipitação pluviométrica, o que justifica os valores subestimados 

apresentados para essa região. Quando comparados os mapas de interpolação, pode-se ver 
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uma semelhança nítida na maioria das regiões, sendo o Litoral 1 e 2 novamente as mais 

discrepantes, com subestimativa de valores. As regiões que apresentaram espacializações 

semelhantes nas duas fontes, foram Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Baturité, e 

Jaguaruana com classes semelhantes na distribuição dos valores de precipitação.  

 

4. Considerações finais 

Em suma, foi possível analisar o desempenho e similaridade da estimativa de 

precipitação do CHIRPS e da precipitação aferida em superfície pela FUNCEME. Nesse 

contexto, todas as regiões pluviometricamente homogêneas apresentaram altos níveis de 

correlação de Pearson e altos valores de coeficiente de determinação, acima de 0.98 para 

todas as regiões (média da região Nordeste, de acordo com Costa et al., 2019), demonstrando 

uma conexão e similaridade dos dados comparados. Em relação aos erros sistemáticos, foi 

possível constatar uma superestimativa ou subestimativa para todas as regiões. As menores 

porcentagens de erros sistemáticos são atribuídas às regiões de Jaguaribana, Ibiapaba e 

Baturité, todas abaixo de 15% de erro médio. Os maiores erros estão nas regiões do Litoral 

1, 2 e 3, e Sertão Central e Inhamuns, com valores médios próximos a 30% de erro. 

Através das interpolações é possível notar as diferenças e semelhanças da 

distribuição espacial nas duas fontes de dados, reforçando a avaliação estatística por região. 

A espacialização da grade original do CHIRPS revela uma densidade de informações a ser 

validada, necessitando de estudos futuros complementares, com uma maior cobertura de 

pontos amostrais e diferenciações de escala temporal, a fim de avaliar quais os períodos de 

maior déficit de estimativa. Por tanto, conclui-se que com base nesse estudo, os dados 

CHIRPS são válidos para utilização em pesquisas de cunho ambiental e climatológicos. 
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RESUMO 
O Brasil é um país de grandes dimensões territorial, por essa razão, sofre a influência de cinco 
massas de ar, sendo que a Equatorial atlântica é pouco considerada nas pesquisas 
climatológicas. Como essa massa de ar atua principalmente na região Nordeste do Brasil, 
cujo clima semiárido do interior é o elemento natural que mais se destaca, aprofundar nas 
investigações, principalmente com relação à área de atuação e o período de máxima 
intensidade desse tipo climático são os objetivos desta pesquisa. A climatologia tem focado 
seus objetivos para os elementos do clima, principalmente a chuva. Abordar as propriedades, 
a espacialização da massa Equatorial atlântica e da massa Tropical atlântica, tendo em vista 
que ambas atuam na região, perfazem os objetivos deste artigo. As participações dessas duas 
massas de ar foram investigadas por meio da análise das Cartas Sinóticas e das imagens de 
satélite para o recorte temporal 2010 a 2017. As participações foram espacializadas em 
Cartas mensais e estacionais. Assim, pôde se ter uma visão ampla das áreas de mais atuação 
e também da estação com a máxima e mínima participação nos estados do tempo.  
 
Palavras-chave: Climatologia geográfica; Dinâmica atmosférica; Massas de ar 

 

ABSTRACT 
The Brazilian country has great territorial dimensions, and accordingly, is under the influence 
of five air masses, with the Equatorial Atlantic little considered in climatological research to 
date. Since this air mass acts mainly in the Brazilian northeast, in which the semiarid weather 
of the interior stands out, the objectives of this paper mainly regard the region of action and 
the period of the strongest intensity of this climatic element. The climatology has been focusing 
its objectives in the elements of the climate, mainly the rain. Exploiting the properties and the 
spatialization of the Atlantic Equatorial mass and the Atlantic Tropical mass, considering that 
both act in the region, complete the objectives of this article. The role of these two air masses 
was investigated through the analysis of the Synoptical charts and satellite images for the 
period from 2010 to 2017. The participations were spatialized in monthly and seasonal charts. 
Accordingly, it allowed us to have a broad view of the areas with strongest action and also of 
the seasons with the higher and the least participations in the weather. 
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1. Introdução 

A Cordilheira dos Andes condiciona a circulação regional, especialmente a de baixo 

nível, ou seja, as elevações andinas barram as correntes de ares, que nessa latitude movem-

se de leste para oeste. Ao deparar com as elevações há o deslocamento de correntes para o 

norte ou para o Sul. Quando o deslocamento for para o Sul, mais frequente na estação do 

verão, para este hemisfério, essas correntes são denominadas de Jato de Baixo Nível 

(MARENGO, 2002). Por outro lado, a grande massa líquida do Atlântico abriga um centro de 

alta pressão, o Anticiclone Tropical do Atlântico Sul, denominado pela climatologia com Alta 

Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) (VIANELLO E MAIA,1986; BASTOS E FERREIRA, 2000). 

Essa macro configuração condiciona a dinâmica das massas de ar no Brasil. 

Nesse estudo, as cinco massas de ar que atuam nos climas do Brasil foram 

quantificadas. Porém o foco foi para a massa Equatorial atlântica e para a Tropical atlântica. 

Essas duas massas de ar são as que mais atuam nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil 

(BORSATO, 2016). 

A massa Equatorial atlântica é a que mais gera incertezas e também é pouco 

referenciada nos estudos climatológicos. As incertezas oscilam quanto a área de atuação e 

quanto às características manifestadas nos estados do tempo. Os limites ou espacialização 

temporal apresentado por Nimer (1966) são um tanto indistintos. Dessa forma, este estudo 

pautou em quantificar e espacializar e as participações dessas duas massas de ar no Brasil. 

A Tropical atlântica foi considerada nesse estudo para que tenhamos mais precisão nos 

limites da espacialização da massa Equatorial atlântica, considerando que, principalmente no 

Nordeste do Brasil, prevalece essas duas massas de ar. Ajustar a área de atuação e as 

características barométrica somam-se aos objetivos deste estudo. 

As porcentagens das participações foram espacializadas em Cartas climáticas do 

Brasil, assim, cumpriu-se o principal objetivo, caracterizar a espacialização da massa 

Equatorial continental e da Tropical atlântica no Brasil e também, delimitar as áreas de 

atuação de cada uma delas. Também se integra aos objetivos, analisar e verificar a estação 

ou período do ano em que elas têm áreas máxima ou mínima de atuação. 
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A série estudada foi de 2010 a 2017. Nesse período, transcorreram anos neutros e 

de El Niño e de La Niña. Essas anomalias influenciam na climatologia do Brasil, assim sendo, 

esses oitos anos são representativos da dinâmica padrão das massas de ar. 

 

2. Metodologia 

As massas de ar que atuam no Brasil foram quantificadas a partir da identificação 

reconhecidas nas cartas sinóticas da Marinha do Brasil (mar mil, 2019), e também nas 

imagens de satélite goes (CPTEC-INPE, 2019). A identificação partiu de 14 locais no Brasil, 

previamente escolhidos, sendo três na região Sul, dois na Centro Oeste, quatro na região 

Norte, três no Nordeste e dois no Sudeste (Tabela 1). Eventualmente, as massas de ar 

também foram quantificadas para locais intermediários, ou seja, pontos escolhidos entre duas 

daqueles pré-definidas. Principalmente para os períodos em que houveram dúvidas com 

relação à qual massa atuava naqueles setores. O período de análise foi de 2010 a 2017. 

 

Tabela 1 - Distribuição espacial, considerando-se a latitude e a longitude das localidades 

selecionadas para as análises das Cartas Sinóticas 

ordem Localidades / Estado Latitude longitude 

01 Chuí - RS  -33.74 -53.37 
02 Uruguaiana - RS  -29.75 -57.08 
03 Campo Mourão - PR  -24.05 -52.37 
04 Diamantino – MT -14.40 -56.45 
05 Tarauacá – AC -8.09 -70.45 
06  Benjamin Constant-AM -4.38 -70.03 
06 Caracaraí-RR 1.83 -61.13 
08 Breves-PA -1.68 -50.48 
09 Fortaleza – CE -3.77 38.55 
10 Natal - RR -5.92 -35.20 
11 Salvador - BA  -13.00 -38.51 
12 Brasília - DF -15.79 -47.93 

13 Vitória  - Es  -20.19 -40.33 
14 São Paulo - SP  -23.50 -46.62 

 

Para cada localidade se organizou planilhas no Microsoft Excel®, com colunas para 

as cinco massas de ar em hora 24 ou 12 para cada massa de ar quando a localidade se 

encontrava na zona de confluência entre duas. Os valores numéricos das participações foram 
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convertidos em porcentagens e plotadas em Cartas do Brasil, por meio do software Qgis®.  

a partir das localidades pré-definidas. 

 

3. Resultados e discussão 

3.1 Caracterização da massa Equatorial atlânticas 

A massa Equatorial atlântica (mEa) é a menos conhecida, considerando sua área de 

atuação e as propriedades básicas, também é pouco citada nos trabalhos climatológicos. Os 

fatores que causam o baixo interessem em investigar essa massa de ar são, de forma geral, 

uma falta de clareza com relação à área de atuação assim como as semelhanças com a 

massa Tropical atlântica, considerando os estados do tempo. 

 

(...) mEa - constituída pelos alísios de SE do Atlântico, compõe-se de duas 

correntes, uma inferior fresca e carregada de umidade oriunda da evaporação 

do oceano, e outra superior quente e sêca, de direção idêntica, mas 

separadas por uma inversão de temperatura, a qual não permite o fluxo 

vertical do vapor, assim barrado, assegurando bom tempo. Entretanto, em 

suas bordas, no doldrum ou no litoral do Brasil, a descontinuidade térmica se 

eleva e enfraquece bruscamente, permitindo a ascensão conjunta de ambas 

as camadas dos alísios. Dêsse modo, a massa torna-se aí instável, causando 

as fortes chuvas equatoriais e a costa leste do continente, estas agravadas 

pela orografia. (NIMER, 1966 p. 43 /44). 

 

Nessa pesquisa, buscou-se estreitar e não delimitar a área de atuação da mEa, até 

porque, em se tratando de área de atuação de qualquer massa de ar não há como estabelecer 

limites fixos. Elas se ampliam, avançam e se modificam. Por isso, a área de atuação se 

ampliam ou se contraem na medida em que as características originais são modificadas. Sem 

considerar a estacionalidade que também influencia nas propriedades e na dinâmica, por isso, 

a área pode ser ampliada ou reduzida ao longo dos meses do ano. 

Nimer (1966) considera que a mEa seja constituída pelos alísios de sudeste, ventos 

que adentram o território do Brasil a partir do litoral do Nordeste. Por outro lado, os alísios são 

ventos imbricados à ASAS, a qual atua como um centro de ação. Dessa forma, é mais 

interessante explorarmos as propriedades desse anticiclone. 
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O ASAS é o centro de ação da mEa e também da mTa, esse anticiclone localiza-se 

entre 25ºS e 45ºS e 10°O e 20°O (SINCLAIR, 1996). A pressão atmosférica oscila, 

frequentemente entre 1021 hPa de dezembro a abril e 1026 hPa em agosto” (ITO E 

AMBRIZZI, 2000, p. 860). Dessa forma, tem-se sobre o Atlântico Sul, esse centro de alta 

pressão cujo ventos, circunda-o em movimento anti-horário. 

Dessa forma, as cristas, isóbaras de alta pressão atmosférica que contornam o seu 

centro, frequentemente, adiantam-se para o interior do Brasil a partir do litoral da Bahia, 

estendendo-se até o litoral sul de São Paulo. Esporadicamente, essa faixa se amplia e pode 

se estender para o norte ou para o sul em consonância com a localização do centro do ASAS. 

As oscilações da localização do centro anticiclonal e os estados da pressão atmosférico, a 

qual decresce de um máximo no litoral de São Paulo para valores de 1016 hPa para o norte 

da Bahia. Por isso, os ventos adentram o continente a partir do litoral de São Paulo, a 

depender o centro do ASAS.  

É interessante acrescentar que frequentemente o anticiclone migratório polar avança 

pelo Atlântico Sul e perturba a localização do centro do ASAS, além das oscilações 

estacionais que são a ela inerentes. Com o deslocamento do centro de alta pressão, a direção 

dos ventos para o litoral do Brasil também se altera, mas sem significância em sua amplitude. 

Sem querer fixar uma latitude e um valor da pressão que defina a mEa. A partir do 

litoral norte da Bahia, sem adotar como fixo esse referencial, a qual, ás vezes oscila, com 

deslocamento para o sul ou para o norte, cujo máximo deslocamento latitudinal norte é até o 

litoral do Rio Grande do Norte. A partir do norte desse limite, as isóbaras mostram que os 

ventos deixam de contornarem o centro da ASAS e seguem para o interior e paralelas à Zona 

de Convergência Intertropical (ZCIT). 

As isóbaras que até essa latitude seguia equidistantes e atrelada às forças 

centrífugas e centrípetas do ASAS, a partir de então seguem-se às forças atrativas exercidas 

pela ZCIT. Dessa forma, os ventos fluem em conformidade com as forças do “gradiente de 

pressão e também às forças de Coriolis”, assim, rumam para a faixa de convergência (ZCIT), 

ou seja, ventos de sudeste para toda essa área. Dessa forma, essa faixa caracteriza a massa 

Equatorial atlântica, cujas características são bastante semelhantes aquelas verificadas para 

a mTa. Úmida na base e de inversão térmica a partir de 500 a 1500 metros, por isso, estável. 

Por outro lado, os ares que permanecem atrelados à ASAS, configuram a mTa. 
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Nimer (1966) observou que à medida que essa massa adentra em território brasileiro 

o aquecimento basal pode, depois de alguns dias se igualar à inversão e essa se 

descaracterizar. Por outro lado, nos meses de inverno essa condição não é contemplada, por 

isso, há períodos em que durante vários dias a mEa domina os estados do tempo no Nordeste 

do Brasil e também no Centro Oeste e o sul da região Norte. As observações diárias para a 

série 2010 a 2017 mostram que essa configuração sinótica é frequente para os meses de 

inverno. 

Parece importante esses esclarecimentos, considerando haver muitas dúvidas e 

incertezas com relação à mEa, veja as considerações de FONZAR (1994). 

 

Adalberto Serra (1942) afirmou que havia duas massas de ar: a Equatorial 

Atlântica e a equatorial Continental. Essas massas teriam sua origem ligada 

à área de convergência. Desde cedo, notamos que não poderia haver duas 

massas de ar Equatorial e uma convergência. Pelo que foi descrito, o ramo 

Nordeste seria uma área típica de convergência e o ramo Amazônico de 

doldruns. Serra descreveu os dois ramos de convergência; porém, não deixou 

claro que as duas massas de ar eram originárias da convergência e que sobre 

o continente ocorre ruptura (FONZAR, 1994 p 24). 

 

As análises das cartas sinóticas mostram que se consideramos as características 

higrotérmicas e a dinâmica, principalmente os movimentos verticais, é possível separar essas 

duas massas de ar e também a terceira, a massa Equatorial do atlântico norte. 

Na caracterização da área de atuação da mEa e da mTa de Nimer (1966) não são 

esclarecedoras o suficiente para que tenhamos com nitidez seus limites. Os esboços das 

áreas de atuação apresentadas pelo autor op. cit., (1966) para as massas de ar que atuam 

no Brasil na estação do verão e do inverno, evidencia-se que ele se preocupou em mostrar 

que há oscilação latitudinal, ou seja, os seus deslocamentos norte sul, ou vice e versa, para 

as estações do ano. 

Dados esses esclarecimentos iniciais, discutiremos então a espacialização e as 

características sinóticas que configuram as massas de ar mEa. 

O centro de ação da mTa e da mEa é o anticiclone “Alta Subtropical do Atlântico Sul” 

cujo centro de alta pressão se localiza entre 25ºS e 45ºS e 10°O e 20°O (SINCLAIR, 1996). 
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Dessa forma, tem-se sobre o Atlântico Sul esse anticiclone, cujo ventos o circundam no 

sentido anti-horário.  

Como as massas de ar preservam as características dos centros de origem, assim, 

pode se afirmar que, para a área de atuação da mEa prevalece a estabilidade atmosférica. 

Os estados do tempo mostram que há o desenvolvimento de nuvens cúmulos de tempo bom, 

essas nuvens se desenvolvem no limite da camada de inversão e para confirmar as 

observações de Nimer (1966), assim que as temperaturas da inversão se neutralizam, as 

nuvens também diminuem ou se reduzem a núcleos esparsos, agora com desenvolvimento 

vertical mais significativos.  

Para as temperaturas também há mudanças, até porque, à medida que os ventos 

avançam ou se interiorizam, o atrito faz-se reduzir a velocidade e como a superfície continental 

absorve mais luz/solar, promove maior aquecimento. Diferentemente da zona litorânea onde 

há mais nebulosidade e a brisa faz diminuir a sensação térmica e às vezes, o relevo e o 

aquecimento basal causam as chuvas orográficas. Na medida em que esses ares avançam 

para o interior do continente, os estados do tempo seguem essas características, estabilidade 

atmosférica, baixa nebulosidade, baixa pressão atmosférica e elevadas temperaturas, com 

grande amplitude diária e baixa umidade relativa, principalmente nas horas mais quentes. 

A intensa irradiação noturna favorece a dissipação do calor. Para os dias em que a 

inversão térmica permanece, a concentração de poluentes próxima à superfície aumenta, 

diminui a visibilidade e piora a qualidade do ar, principalmente para o final do inverno, período 

em que as queimadas aumentam. 

Para o período analisado (2010-2017) constatou-se que essa massa de ar é bastante 

atuante e a participação nos estados do tempo se ampliam para além da região Nordeste do 

Brasil. Na estação do inverno, ela é atraída para o interior e se estende no sentido sudoeste 

e às vezes uma ampla faixa se alonga por toda a área ao sul da massa Equatorial continental, 

não raro, atinge o estado do Acre. Assim, essa faixa de ares com baixa pressão, baixa 

umidade e elevadas temperaturas se estende pelo interior do Nordeste, Sul da região Norte 

e norte do Centro Oeste. 
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3.2 A espacialização da mEa em território brasileiro 

Para as quatorze localidades, pontos de referências para as análises das cartas 

sinóticas, a participação da mEa foi diferenciada. Para as três sulinas, Chuí e Uruguaiana no 

Rio Grande do Sul e Campo Mourão no Paraná, a participação foi zero.  

Em São Paulo a participação foi ínfima, o ano com mais participação foi 2012, no 

mês de dezembro, 14,5% do tempo cronológico. No entanto, a atuação, também foi zero para 

os anos de 2010 e 2013. Embora, no computo geral, a atividade dessa massa de ar é ínfima, 

a média anual para a série foi de apenas 0,8% (Figura 01 e Tabela 02). 

Para melhor interpretar a Figura 01, é interessante se atentar para as 14 localidades 

de referências, considerando que para as áreas de baixa participação o interpolador QGIS® 

faz compensação e isso pode falsear as atuações na medida que se afastam da área 

referencial.  

Para acurar a interpretação da espacialização da mEa no Brasil foram produzidas 

cartas mensais e estacionais. Para essa pesquisa, disponibilizamos somente duas dessas 

Cartas, uma da estação do verão e outra para a estação do inverno (Figuras 02 e 03). 

A participação da mEa se ampliam a partir de São Paulo em direção ao norte. Em 

Vitória, capital do estado do Espirito Santos, embora ainda seja baixa, a participação foi de 

6,0% no ano de 2015, marcando maior presença, em contrapartida, 2010, apenas 2,0%, ano 

de menor participação. A média da série, para essa localidade, foi de 8,9%, o ano com menos 

participações foi 2015, soando 4,8% e o ano com mais foi 2013, com participação de 13,5% 

do tempo cronológico. Para as estações do ano, o outono teve mais participações, 14,7%, 

seguido pelo inverno com 10,6%. As Cartas, nominadas como Figuras 03, 04, 05 e 06 

mostram a espacialização da mEa para as quatro estações do ano. 

Por uma questão de brevidade, as participações para as 14 localidades estão 

expostas na Tabela 01.
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Figura 01 - Carta do Brasil com a espacialização da mEa para a série 2010 – 2017. 

 
Fonte: autores 

 

Tabela 02: Participação da mEa na série 2010 - 2014 para as 14 localidades referenciais. 

Locali -
dades 

2010 
(%) 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

2017 
(%) 

Média 
Série 

01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

04 11,1 14,2 9,9 11,6 9,8 9,9 9,3 11,5 10,9 

05 21,3 21,9 25,6 12,3 18,4 12,1 17,9 12,1 17,7 

06 18,4 22,0 23,5 9,1 13,2 13,9 13,3 7,3 15,1 

07 9,8 28,4 26,0 12,1 15,7 20,2 11,4 17,2 17,6 

08 53,3 54,9 66,2 51,1 59,5 58,3 28,1 47,5 52,4 

09 75,8 68,2 72,8 84,1 80,8 77,8 77,6 78,7 77,0 

10 66,1 61,2 63,7 77,5 68,7 72,8 64,3 87,2 70,2 

11 22,4 18,2 13,7 21,8 16,7 24,9 18,0 35,5 21,4 

12 12,0 7,0 12,1 13,5 9,8 4,8 6,0 12,2 9,7 

13 2,0 5,0 4,8 4,3 2,5 6,0 3,6 6,0 4,3 

14 0,0 0,1 1,3 0,0 0,1 0,3 0,8 0,8 0,4 
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Figura 02 - Carta do Brasil com a espacialização da mEa para a estação do verão (média da série 
2010 – 2017). 

 
Fonte: autores 

 

Figura 03 - Carta do Brasil com a espacialização da mEa para a estação do inverno (média da série 

2010 – 2017). 

 

 

Para a região norte, apesar de ser considerada a região refúgio da massa Equatorial 

continental, também se constata a atuação da mEa, considerando-se que essa região é 

caracterizada pelas abundantes chuvas e elevadas temperaturas. Por isso, tem-se a falsa 

ideia de que ao longo do ano, atua somente a massa Equatorial continental. Por outro lado, é 

importante salientar que há uma ampla faixa ao sul da região Norte que se caracteriza pela 
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transição vegetacional, estacional e climática, que, a princípio, se dá entre a massa Tropical 

atlântica no leste, a Tropical continental no oeste e a Equatorial continental no norte. Por meio 

da análise mais cautelosa verifica-se que há também, a participação efetiva da mEa que se 

amplia a partir do Nordeste do Brasil e frequentemente avança para o interior. 

Nessa análise evidenciou que a mEa avança pelo interior do continente e pode, às 

vezes, atuar até no estado do Acre, impondo suas características, dias ensolarados, elevada 

temperatura e baixas atividades convectivas. Esse fator favorece a concentração da poluição, 

principalmente aquela proveniente das queimadas. 

 

3.3 A espacialização da Massa Tropical Atlântica 

O oceano Atlântico banha a costa brasileira numa extensão aproximada de 8000 

quilômetros (IBGE, 2011). Essa grande massa líquida influência os estados do tempo do 

Brasil, porém o fator massa líquida não é o único elemento das forçantes climático. O principal 

é o ASAS. Esse centro de alta pressão está diretamente imbricado com a massa Tropical 

Atlântica, cujo anticiclone é o seu centro de origem. 

Toda a costa leste do Brasil tem elementos tempo influenciado pelo ASAS. Como é 

um anticiclone, os ventos, movem-se no sentido anti-horário, contornam o centro de alta 

pressão, localizado no Atlântico Sul e se interiorizam a partir do litoral. A força centrífuga 

empurra os ares para fora do centro de alta, enquanto a força centrípeta exerce ação contrária, 

ou seja, mantém os ares atrelados ao anticiclone. Toda a parcela de ar que adentram ao 

continente, e se mantem atrelados à força centrípeta são considerados de domínio da mTa. 

A referida massa de ar preserva as características anticiclonal, alta pressão, 

estabilidade atmosférica e intensa radiação noturna. Embora na medida em que os ventos 

avançam para o interior, os ares recebem as influencias das terras emersas e o aquecimento 

é intensificado, por isso, a camada basal, ou seja, aquela abixo da inversão ganha calor e 

núcleos convectivos se multiplicam, mas, raramente conseguem romper a camada de 

inversão e desenvolver cumulonimbus e chuva, já a orografia tem mais possibilidade de 

manifestar condições para chuvas de encostas ou orográficas. 

A estacionalidade marca modificações substanciais na dinâmica dessa massa de ar. 

Na estação mais fria, além de conservar as características do centro de origem, cristas se 

alargam para o interior do Brasil, aproveitando-se da maior proximidade do centro anticiclonal 
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e também da intensificação. Dessa forma, a área de domínio se amplia para o interior do 

Brasil. Essa persistência contribui para que a camada abaixo da inversão seja diariamente 

carregada pelas poeiras e fumaças provenientes, especialmente das atividades 

antropogênicas.  

A Tabelas 03 mostra como a mTa se espacializa pelo território brasileiro, sendo que, 

a localidade com mais participação foi Salvador na Bahia. O ano com mais participação foi 

2011 com 73.3% e com menos, 2012, com 48.4%. Para a participação mensal, os meses de 

junho, julho e agosto não raro atinge o máximo, 100%, por outro lado, na estação do verão, 

as massas de ar de baixa pressão dominam os estados do tempo a partir do Brasil central e 

a participação cai para menos de 45.0%.  

 

Tabela 03 - Participação da mTa na série 2010 - 2017 para as 14 localidades referenciais. 

Locali -
dades 

2010 
(%) 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

2017 
(%) 

Média 
Série 

01 0.4 1.0 2.4 2.3 1.5 2.8 1.6 3.1 1.9 

02 0.4 2.4 2.4 1.8 1.2 2.9 1.6 2.9 1.9 

03 4.4 2.2 9.9 7.2 4.3 8.2 4.6 11.6 6.5 

04 8.9 5.9 3.6 3.8 4.5 5.2 4.8 2.2 4.9 

05 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 

07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

08 0.0 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 1.6 4.8 0.9 

09 6.6 6.0 2.5 19.4 5.3 4.1 0.0 1.4 5.7 

10 19.9 19.8 6.3 14.6 22.4 15.8 21.5 3.0 15.4 

11 66.0 73.3 48.4 63.6 71.6 68.0 68.7 55.2 64.4 

12 40.5 43.0 34.3 27.0 35.9 40.9 45.3 40.7 38.4 

13 56.0 54.7 43.8 45.1 62.1 58.2 54.6 58.6 54.1 

14 27.3 30.3 30.4 23.6 36.2 29.6 25.6 38.9 30.2 

Fonte: autores 

As Cartas, Figuras 04, 05 e 06, mostram a espacialização média, na estação do verão 

e na do inverno, consecutivamente. Dessa forma, essas Cartas evidenciam o quão a 

participação se amplia na estação do inverno em comparação com a do verão. 
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Figura 04 - Carta do Brasil com a espacialização da mTa para a média da série 2010 – 2017. 

 
Fonte: autores 

 
Figura 05 - Carta do Brasil com a espacialização da mTa para a estação do verão (média da série 

2010 – 2017). 
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Figura 06 - Carta do Brasil com a espacialização da mTa para a estação do inverno (média da série 

2010 – 2017). 

 
 

4. Considerações finais 

Constatou-se que essas duas massas de ar a mTa e a mEa tem o máximo de 

expansão na estação mais fria, período em que as massas de baixa pressão se retraem. 

Razão pela qual, na estação do inverno a mEa atua para além do interior do Nordeste do 

Brasil, da mesma forma a mTa, às vezes atua até no oeste da região Centro Oeste do Brasil 

conforme constatado nas cartas sinóticas. 

As análises das imagens de satélite, das cartas sinóticas e as interpretações dos 

estados do tempo para o Brasil permitiu-nos estreitar as áreas de atuação da mEa e da mTa. 

Porém ainda há muito a ser explorado e interpretados com relação as áreas de domínio 

dessas duas massas de ar. 

Com relação aos estados do tempo, as características se mantém inalterados, 

porém, para a estação do inverno, como aumenta a área de domínio da mEa. Essa estação 

é a do período de preparo do solo para a safra de verão, neste sentido, uma grande proporção 

do espaço brasileiro aumenta-se as queimadas. Razão pela qual, a qualidade do ar na 

camada próxima à superfície se altera sensivelmente pela nevoa seca, prejudicando a 

visibilidades, além de gerar o desconforto gerado pela baixa umidade relativa. É interessante 

que, mesmo com características diferentes quanto aos eventos, esse fenômeno pode ser 

observado para ambas as massas de ar. 
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A DINÂMICA DAS MASSAS DE AR E OS SISTEMAS FRONTAIS  

 

VICTOR DA ASSUNÇÃO BORSATO1 
NAIR GLRORIA MASSOQUIM2 

JULIO RODRIGUES DE OLIVEIRA3 
 
RESUMO 
A Climatologia Dinâmica se fundamenta na circulação atmosféricas, na movimentação das 
massas de ar e nos estados do tempo. Definidas como grandes porções de ares atmosféricos, 
as massas de ar portam características próprias de temperatura, umidade relativa e pressão 
atmosférica. Traçou-se como objetivo contabilizar a participação das massas de ar que 
atuaram em janeiro e em julho de 2010, ano climatologicamente padrão neutro. Janeiro 
representando a estação do verão, na qual, para o Brasil, prevalece a atuação das massas 
de ar de baixa pressão atmosférica e julho, a estação do inverno, na qual prevalece os 
sistemas de alta pressão, liderado pela massa Polar atlântica. Além das massas de ar, atuam 
também os sistemas frontais, mais frequentes no Sul do Brasil. Para a localidade de Campo 
Mourão-PR foi observado os estados do tempo proporcionado pelas quatro massas de ar que 
atuam na região e também pelos sistemas frontais. Para os dois meses estudados foram 
contabilizadas as participações das massas e dos sistemas frontais espacializadas em Cartas 
do Brasil por meio do software Qgis®.  

Palavras-chave: Sistemas atmosféricos; Dinâmica atmosférica; Estados do tempo. 

 

ABSTRACT 
Dynamic Climatology is grounded on the atmospheric circulation, the movement of the air 
masses and the weather conditions. Defined as large portions of atmospheric air, air masses 
have their own temperature characteristics, relative humidity, and atmospheric pressure. The 
aim of this work was to account for the air masses actuating in January and July 2010, a 
climatologically neutral year. January representing the summer, in which the air masses of low 
atmospheric pressure prevail, and July representing the winter, in which the systems prevail, 
led particularly by the Atlantic Polar mass. In addition to the air masses, the frontal systems, 
which are more frequent in southern Brazil, also actuated. For the region of Campo Mourão-
PR, the weather conditions provided by the four air masses and also by the frontal systems 
were observed. For the two months studied, the participation of the air masses and the frontal 
systems were assessed, spatialized in Brazilian charts using the Qgis® software. 
 
Keywords: Atmospheric systems; Atmospheric dynamic; Weather states. 
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1. Introdução 

As massas de ar são grandes células de ar na troposfera, as quais se originam em 

extensas áreas onde há uma certa homogeneidade nos elementos da superfície, dos quais 

elas adquirem suas características higrotérmicas e barométricas. Elas são dotadas de 

movimentos horizontais e verticais, guiados pela mecânica física dos gases e pela dinâmica 

da circulação geral da atmosfera terrestre (BORSATO, 2016). Diante dessas considerações, 

respalda-se que as massas de ar devem ser estudadas na sua escala de grandeza “sinótica”, 

para depois ser compreendida na escala pontual.  

Para a região Sul do Brasil, os estados do tempo na estação do inverno se 

caracterizam pelo amplo domínio dos sistemas atmosféricos de alta pressão e na estação do 

verão, pelos sistemas continentais e de baixa pressão (BORSATO, 2006). Além da sucessão 

das massas de ar com características de pressão, temperatura e umidade contrastantes há 

elementos geográficos como a presença da cordilheira dos Andes no oeste do continente sul 

americano, a floresta Amazônica ao norte e o oceano Atlântico no leste. Eles são capazes de 

influenciarem nas gêneses, na dinâmica e nas características das massas de ar, fornecendo 

calor e/ou umidade.  

Reconhece-se que para a região de Campo Mourão-PR, cidade nas proximidades do 

trópico de Capricórnio e no interior do continente, local onde a dinâmica das massas de ar é 

bastante ativa, considerando a rotatividades entre as quatros massas que habitualmente 

atuam. São elas, a massa Equatorial continental, a massa Tropical continental, a massa 

Tropical atlântica e a massa Polar atlântica. Já houve conjuntura em que no período de uma 

semana, a região perpassou pelas quatro massas de ar. Essa sucessão é habitual para a 

região Sul do Brasil, embora o tempo em que uma massa de ar permanece na região 

raramente extrapola uma semana. Porém, na estação do inverno é habitual que a massa Polar 

atlântica domina os estados do tempo por períodos que sobre-exceda uma semana 

(BORSATO, 2006). 

Os estados do tempo são asserções ou características higrotérmicas proporcionadas 

pelas especificidades das massas de ar. Aquelas de baixa pressão atmosférica, além da 

temperatura oscilar acima da média mensal, as instabilidades atmosféricas é a principal 

consequência. Para as de alta pressão, o ar apresenta-se estável e a amplitude térmica diária 

é elástica, as temperaturas são mais baixas no período noturno, consequência da intensa 
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irradiação ou da advecção de ar frio, elas ganham mais calor no meio da tarde, período da 

máxima irradiação. 

Os dados dos elementos do tempo mensurados na estação climatológica de Campo 

Mourão mostram que as intensidades das massas de ar oscilam para cada evento, sendo que 

as de alta pressão intensificam-se na estação mais fria e as de baixa, na estação mais quente 

(BORSATO, 2016). 

O principal objetivo desse ensaio foi quantificar as participações das massas de ar 

em dois meses, janeiro e julho de 2010, considerando um ano padrão neutro. Janeiro foi o 

mês referência para a estação de verão e julho para a do inverno. Os referenciais obtidos na 

quantificação das participações das massas de ar no Brasil foram espacializadas em Cartas 

climáticas. 

Neste artigo, o foco e o objeto foi Campo Mourão. Para essa localidade, os estados 

do tempo foram observados e confrontados com os dados registrados na Estação 

climatológica do INMET, Campo Mourão. Embora seja pertinente se analisar os estados do 

tempo proporcionados pelas massas de ar para outras localidades do Brasil, considerando-

se que uma massa de ar se modifica na medida que avança para áreas fora da de origem. 

 

2. Metodologia 

A dinâmica e a participação das massas de ar para o Brasil e os estados do tempo 

para Campo Mourão foram investigadas em escalas temporal e espacial. Na escala temporal, 

considerou-se a diária e na espacial, a sinótica.  

As massas de ar foram identificadas a partir da leitura e interpretação das cartas 

sinóticas da Marinha do Brasil das 12h (TMG4), apoiando-se também na interpretação das 

imagens de satélite Goes-10 (CPTEC-IMPE, 2018). Metodologia proposta por Pédelaborde 

(1970). Assim, identificou-se as massas de ar que atuaram naquele dia para as quatorze 

localidades (Tabela 01). 

Para cada uma das localidades foi organizado uma tabela em planilhas do Excel® e 

atribuídos valores numéricos (24), convertidos em porcentagens, os quais foram 

 
4 Tempo Médio de Greenwich (TMG) ou Greenwich Mean Time (GMT) em inglês, também conhecido 
por Hora de Greenwich 
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espacializados em Cartas do Brasil, por meio do interpolador IDW (inverso da distância ao 

quadrado) no software livre Qgis®. 

Os sistemas atmosféricos considerados foram: Sistema Frontal (SF), massa Tropical 

continental (mTc), massa Tropical atlântica (mTa), massa Polar atlântica (mPa) e massa 

Equatorial continental (mEc) (VIANELLO, 2000; VAREJÃO-SILVA, 2000; FERREIRA, 1989). 

 

Tabela 1 - Distribuição espacial, considerando-se a latitude e a longitude das localidades 
selecionadas para as análises das Cartas Sinóticas 

ordem Localidades / Estado Latitude longitude 

01 Chuí – RS  -33.74 -53.37 
02 Uruguaiana – RS  -29.75 -57.08 
03 Campo Mourão – PR  -24.05 -52.37 
04 Diamantino – MT -14.40 -56.45 
05 Tarauacá – AC -8.09 -70.45 
06  Benjamin Constant – AM -4.38 -70.03 
06 Caracaraí – RR 1.83 -61.13 
08 Breves  – PA -1.68 -50.48 
09 Fortaleza – CE -3.77 38.55 
10 Natal – RR -5.92 -35.20 
11 Salvador – BA  -13.00 -38.51 
12 Brasília – DF -15.79 -47.93 
13 Vitória  – Es  -20.19 -40.33 
14 São Paulo – SP  -23.50 -46.62 

Fonte: Autores 

 

3. Resultados e discussão 

Na região Sul do Brasil, habitualmente atuam quatro massas de ar e os sistemas 

frontais, sendo duas de alta pressão atmosférica, a Polar atlântica e a Tropical atlântica e duas 

de baixa, a Tropical continental e a Equatorial continental. Considerando que Campo Mourão 

encontram-se nos prelúdios norte da Região Sul do Brasil, a frequência da atuação da mTa e 

da mEc, cuja participação nos estados do tempo para essa localidade é ligeiramente maior 

do que no restante da região Sul (BORSATO, 2006). 

O professor Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, já no início da década de 1970 

ressalvou que a massa Polar atlântica avançava em dois ramos principais, um pelo interior do 

continente, aproveitando a calha do rio da Prata e outro pelo litoral do Atlântico Sul 
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(MONTEIRO, 1971). Embora essas trajetórias não são nitidamente distintas, ainda são 

aceitas. Hoje, com a disponibilidades de imagens de satélites e a confecção de cartas 

sinóticas que se aportam em recursos dotados de tecnologias avançadas, nos possibilita aferir 

que os deslocamentos do anticiclone polar estão condicionados, num primeiro plano à 

estacionalidade. Da mesma forma que a Zona de Convergência Intertropical oscila em relação 

ao equador geográfico em até 8° para o hemisfério norte e 2° para o Sul (MELO, et al., 2009), 

os centros de ações das massas de ar que atuam no Centro Sul do Brasil também oscilam. A 

Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) aproxima-se de continente no inverno, a Baixa do 

Chaco (centro de baixa pressão que se estabelece na região do Grande Chaco) na estação 

do inverno dá lugar aos avanços do anticiclone Polar (BORSATO, 2016). A corrente de Jato 

de jato de Baixo Nível, mais atuante na estação do verão também influenciam nos estados do 

tempo, principalmente na distribuição da umidade relativa (MARENGO, 2002). 

Sumariamente e sem aprofundar na meteorologia, essas configurações estabelecem 

o itinerário e o compasso do Anticiclone Polar. Por outro lado, para a Climatologia Geográfica, 

o ritmo e principalmente os estados do tempo proporcionado pela massa Polar atlântica é 

mais apreciável dada as influências nos climas do Sul do Brasil. 

Da mesma forma que a regularidade na dinâmica das massas de ar poderão 

proporcionar estados do tempo interessante para alguns setores produtivos, também poderão 

desencadear adversidades. A massa Polar atlântica, quando intensa gera condições para a 

formação de geadas noturnas, dependendo da intensidade e do período do ano, os prejuízos 

são amplos, principalmente nas lavouras e nos cultivares de hortifrutigranjeiros.  

A dinâmica das massas de ar foi analisada, a princípio para o ano de 2010, esse ano 

representa, segundo Tavares (1976) um ano padrão neutro. Borsato (2016) estudou a 

dinâmica das massas de ar para o Centro Sul do Brasil e observou que as participações 

interanuais são próximas, a intensidade é o componente que mais flutua interanualmente e 

também interepisódicos. Considerou-se que a dinâmica e a espacialização para janeiro e julho 

de 2010 foi representativo da participação média.  

A tarefa de caracterizar os estados do tempo para ɳ localidades onde a mPa atua é 

árdua, ela é uma massa de ar que quando avança, a sua opositora apresenta característica 

térmicas opostas. Por isso, na medida em que ela perpassa, insufla suas características e 

absorve aquelas do local. Nessa trajetória, ela se modifica no espaço e também no tempo, 
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considerando que a baixa nebulosidade consequência da estabilidade, proporciona intensa 

radiação solar. Por isso, quando se mantiver estagnada no interior do continente, em poucos 

dias, ela se torna uma massa de ar modificada. 

Na estação do inverno é mais comum que a mPa permaneça por mais tempo sobre 

o continente. Para as estações de transição, outono e primavera, há episódios de avanços 

pelo interior do continente em que ela se mantem ativa por períodos até superior a sete dias. 

Também há episódios em que ela avança pelo interior do continente e brevemente se desloca 

para o interior do Atlântico Sul (BORSATO, 2016). Para a estação do verão, ela raramente 

avança pelo interior do continente. Na grande maioria dos episódios, ela segue pelo litoral e 

interior do Atlântico. Às vezes crista estendem-se para o interior da região Sul e gera 

estabilidade atmosférica. 

Para a região de Campo Mourão, como já foi adiantado, a mPa raramente atua na 

estação mais quente. O levantamento para janeiro de 2010 mostrou que a participação foi 

menor de 10% do tempo cronológico. Nessa estação, os estados do tempo mais comuns 

propiciado por ela são, dias com baixa nebulosidade, principalmente para as nuvens baixas e 

médias. Nessa condição, a temperatura se eleva rapidamente durante o dia. Por outro lado, 

a intensa irradiação noturna favorece a queda da temperatura, cuja média das mínimas 

podem oscilar de 17° a 22°C. 

A participação da mPa em Campo Mourão foi bem menor do que no extremo Sul do 

Brasil (Figura 01 “A"). A espacialização também mostra que o interpolador IDW (software 

Qgis®), precisa de ajustes. A participação em Uruguaiana e Chuí foram próximas e toda a 

área deveria ter sido considerada. Para minimizar esse problema será necessário ampliar os 

locais de análises. 

Para a estação do inverno, a participação da mPa superou 50% do tempo cronológico 

(Figura 1 “B”). A principal consequência é a estabilidade atmosférica, a baixa nebulosidade 

ou ausência de nuvens, proporciona dias ensolarados e queda acentuada na temperatura 

durante o período noturno. 

 

 



 
 

 

 

www.xivsbcg.com                                                              ISSN: 2764 - 1805 

1488 

 

Figura 1 – Carta climática do Brasil. Em “A” a espacialização da mPa em janeiro de 2010 e em “B” 
para o mês de julho. 

 
“A” 

 
“B” 

Organização: autores 

 

Essa massa de ar avança a partir do Sul do Brasil, os contrastes térmicos e a pressão 

atmosférica gera as frentes5 que dependendo da umidade relativa, causam as chuvas frontais, 

principalmente no Sul do Brasil e às vezes, no Sudeste. Na Região Sul, os sistemas frontais 

podem evoluir e perpassar pelos três estágios (frontogêneses, frente estacionária e frentes 

oclusas).  

A passagem da frente pelo local é o momento da menor pressão, também é aquele 

com maior possibilidade de chuva, a nebulosidade é ampla e densa. Nos momentos que 

antecede a passagem da frente, a pressão atmosférica decresce de forma acentuada e atinge 

seu menor valor no ápice da passagem. Depois, a pressão acresce mais pronunciadamente, 

no imediato, e gradativo, depois de algumas horas, até o máximo que habitualmente ocorre 

depois de 24 a 48 horas. 

Os ventos é um dos elementos que se destaca nas frentes. Para Campo Mourão, a 

intensidade pode variar de moderado a forte. Nos momentos antecedentes à passagem ele 

 
5 Frentes Frias: São bem caracterizadas em bandas com várias camadas de nuvens, atingindo largura 
entre 200 e 300 km. Pode-se diferenciar, também as frentes ativas das inativas. Nas ativas, em altos 
níveis os ventos são paralelos às frentes, que apresentam uma banda de nuvens estratiformes e 
cumuliformes, com cirrus nos topos. Já nas frentes inativas as nuvens do tipo cirrus deixam de existir 
e a banda de nuvens citadas apresenta maior fragmentação. Ao contrário do que ocorre nas correntes 
de jato, as bandas dos sistemas frontais curvam-se ciclonicamente de oeste para leste.< 
http://www.masterantiga.iag.usp.br/historico/labfotoint.html> 

http://www.masterantiga.iag.usp.br/historico/labfotoint.html#jato
http://www.masterantiga.iag.usp.br/historico/labfotoint.html#jato
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soprar de nordeste, norte e noroeste com rajadas que se intensificam até a transição da frente. 

As rajadas oscilam em até 12 m/s., no momento da passagem, ele volteia para sudoeste e/ou 

sul, quando acompanhada de nuvens cumulonimbus as chuvas são intensas e às vezes com 

queda de granizo, podem desencadear também, rajadas de ventos e até microexplosões 

(microbursts). Segundo Fujita (1985), os microbursts são correntes de ar descendente que se 

desprendem do interior dos cumulonimbus e estendem-se por áreas inferiores a 4 km de 

diâmetro e seus ventos duram de 5 a 15 minutos podendo atingir uma velocidade máxima de 

75 m/s. 

Depois da passagem do sistema frontal, as chuvas, gradativamente diminuem e 

cessam. O tempo cronológico, da passagem até o cessar das chuvas varia para cada 

episódio, em alguns a chuva é efêmera, por isso, cessa em minutos, em outros, dura até 20 

horas. Com a mudança na direção do vento, as rajadas cessam e a intensidade diminui até 

reinar calmarias. Com o deslocamento do centro de alta pressão para o interior do Atlântico 

que habitualmente ocorrem após o terceiro dia a contar da passagem da frente, os ventos 

passam a soprar do rumo sudeste ou leste e eventualmente de nordeste. 

Pode também, a frente estacionar sobre o norte do Paraná, esse é um estágio em 

que há inúmeros estados do tempo. Como não se tratar da análise específica de um caso e 

também porque nos dois meses analisados não se verificou essa situação, limitaremos a 

discorrer as possibilidades mais comuns, verificadas quando um sistema frontal estaciona 

sobre o norte do Paraná. Dadas as condições de umidade relativa elevada ao longo da zona 

frontal, tem-se para alguns episódios, o desenvolvimento de linhas de instabilidades e também 

podem ocorrer o desenvolvimento dos Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM), 

segundo Borsato (2016) os CCM podem se desenvolver ao longo da zona frontal e também 

durante o período de atuação da massa Tropical Continental.  

As linhas de instabilidades têm suas gêneses na da zona frontal e avançam de 

sudoeste para nordeste. Há também linhas de instabilidades que, para essa região surgem 

nos sistemas de cavados6. Nas primeiras horas, as chuvas se intensificam e as correntes 

ascendentes e descendentes potencializam os cumulonimbus. As características do tempo 

 
6  Região da atmosfera em que a pressão é baixa, relativa às regiões circunvizinhas do mesmo nível. 
Na carta sinótica é representado pelo sistema de isóbaras paralelas que apresentam uma forma 
semelhante a um V. (disponível em < 
http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home/page&page=glossario#C>. 
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assemelham-se as de uma frente. Depois de quatro a oito horas, ela evolui para o estágio de 

dissipação e se limitam a alguns núcleos convectivos. Também há episódios em que o ar frio 

da retaguarda da frente estaciona e a faixa de instabilidade é alimentada pelo ar quente que 

sopra do rumo norte. Nesses casos, as chuvas são duradouras e os acumulados em 24 horas 

podem ser superior a 50 mm. 

O comportamento térmico para a região de Campo Mourão é igual aquele que 

caracteriza os estados do tempo em toda a região Sul do Brasil, antes e após a passagem de 

um sistema frontal. Com o deslocamento do ar polar ou subpolar, porém mais frio, em 

contrastes com o ar mais quente sobre a região, esse ar é ligeiramente comprimido pelo 

avanço ou pela convergência dos ares, considerando as direções opostas, ou quase opostas 

na linha frontal. Essa compreensão promove a elevação da temperatura nessa faixa sem 

qualquer alteração na energia total. A meteorologia denominada esse aumento da 

temperatura como aquecimento pré-frontal. 

O aumento na temperatura pode ser de até três graus para a região de Campo 

Mourão, tanto para o mês de janeiro como para o de julho, o diferencial se verifica na 

nebulosidade. Para janeiro a umidade relativa é elevada e a pressão atmosférica reinante é 

baixa, o que contribui para o aumento da nebulosidade, principalmente a presença de cúmulos 

que para o meio da tarde evoluem para cumulonimbus e os aguaceiros são comuns. Para 

julho também há nebulosidade, consequência do aquecimento pré-frontal, mas a densidade 

de nuvens é baixa, só se intensifica com a aproximação da frente. As nuvens do tipo cirros, 

os quais aparecem até 48 horas antes da passagem da frente, os cúmulos e os estratos até 

seis horas antes da passagem. Para janeiro é impreciso, a região apresenta alta cobertura, 

principalmente de nuvens cúmulos.  

A oclusão para as frentes que avançam pelo Sul do Brasil ocorre no núcleo da 

depressão, ou seja, no extremo oriental da frente. Nesse núcleo depressivo o vento atinge a 

maior velocidade, considerando a força centrípeta, também as chuvas são intensas (BARRY 

e CHORLEY, 2013). Como se dá no interior do Atlântico, os reflexos são manifestados na 

superfície do mar, gerando ondas que se avolumam, consequência do atrito dos ventos 

intensos na superfície das águas oceânicas. 

Para o mês de julho, a queda na temperatura é imediata à passagem do sistema 

frontal e segue em queda até 48 horas depois. Esse tempo é relativo à intensidade da massa 
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Polar e também ao seu percurso. Para os episódios em que ela avança pelo interior do 

continente, o resfriamento é mais acentuado. Mesmo em julho, há episódios em que a mPa 

desvia-se para o interior do Atlântico antes de avançar até a latitude do Trópico de Capricórnio. 

Para esses casos, a queda na temperatura é de três a cinco graus centígrados para o interior 

do Paraná.  

A insolação intensa durante o dia favorece a elevação da temperatura, outrossim, a 

irradiação noturna contribui para a queda, por isso, a amplitude diária supera 10°C, 

frequentemente. 

Depois da passagem do sistema frontal e do cessar das chuvas, a nebulosidade 

diminui e 24 horas depois se dissipam, às vezes há nuvens do tipo cirros. Por isso, durante 

os dias de atuação da mPa, a nebulosidade é baixa ou inexistentes. 

A Figura 2 ”A” e “B” mostram as participações dos sistemas frontais para os meses 

de janeiro e julho de 2010 para o Brasil. A espacialização evidencia a participação mais efetiva 

para o mês de julho. É no inverno que a mPa avança na retaguarda do Sistema Frontal e pelo 

interior do continente. 

Do primeiro dia de atuação até o recuo ou dissipação total, os estados do tempo se 

sucedem diariamente. A partir do momento que a temperatura atinge o seu menor valor, a 

região, gradativamente ganha calor e as características térmicas se alteram, da mesma forma 

a umidade relativa. O movimento do ar na área tomada pelo anticiclone, na horizontal é no 

sentido anti-horário, considerando o centro de alta pressão. Na vertical as correntes são 

descendentes, o que causa a compressão adiabática e a principal consequência é a 

estabilidade atmosférica. A baixa nebulosidade favorece o aquecimento diurno, a temperatura 

se eleva e a umidade relativa cai, e pode se aproximar dos valores de alerta, ou seja, 30% ou 

menos. 
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Figura 2 – Carta climática do Brasil. Em “A” a espacialização da Sistemas Frontais em janeiro de 
2010 e em “B” para o mês de julho. 

 
“A” 

 
“B” 

Fonte: Autores 

 

Em consonância com o escoamento zonal, depois de alguns dias a massas polar 

encontra-se sobre o Atlântico sul, a qual é assimilada pelo Alta Subtropical do Atlântico Sul 

(ASAS). Esse anticiclone é o centro de ação da massa Tropical atlântica, essa massa de ar 

atua mais intensamente a partir do litoral do Sudeste do Brasil, porém, frequentemente as 

cristas avançam para o interior do continente e atuam no Centro Oeste e também no Sul do 

Brasil.  

A mTa mantém as características da região anticiclonal, alta pressão, estabilidade 

atmosférica e intensa irradiação noturna. Embora na medida em que os ventos avançam para 

o interior a partir da costa e para a região de atuação, os ares recebem as influências das 

terras emersas e o aquecimento se intensifica, por isso, a camada basal, ou seja, aquela 

abaixo da inversão se amplia e núcleos convectivos se multiplicam, mas, raramente 

conseguem romper a camada de inversão e desenvolver cumulonimbus e chuva, já a 

orografia tem mais possibilidade de manifestar condições para chuvas de encostas ou 

orográficas. 

Para as estações mais frias, essa massa de ar conserva, assim, suas particularidades 

que se ampliam para o interior do Brasil. Essa persistência contribui para que a camada abaixo 

da inversão seja diariamente carregada pelas poeiras e fumaças provenientes, especialmente 

das atividades antropogênicas. Na estação do inverno, verifica-se a ampliação da área de 



 
 

 

 

www.xivsbcg.com                                                              ISSN: 2764 - 1805 

1493 

 

atuação para o inteiro do Brasil, considerando que além do recuo dos sistemas de baixa 

pressão em circunstância do menor aquecimento, também em altitude, o centro de alta se 

inclina para o oeste e a alta pressão atmosférica se amplia para o interior do Brasil, gerando 

um sistema de bloqueio aos avanços dos anticiclones migratórios e frentes. Por isso, durante 

esse período tem-se estados do tempo que refletem a sazonalidade do clima tropical. 

As Figura 3 “A” e “B” mostram a espacialização da mTa para os meses de janeiro e 

julho de 2010. 

Figura 3 – Cartas climáticas do Brasil. Em “A”, a espacialização da mTa, para janeiro de 2010 e “B” 
para julho. 

 
“A” 

 
“B” 

Fonte: Autores 

 

No Sul do Brasil, o escoamento atmosférico é de oeste para leste, desta forma, a 

massa Polar tende a se deslocar para leste. Esse deslocamento favorece o surgimento de 

uma ampla depressão térmica na borda leste da cordilheira dos Andes, Região do Grande 

Chaco que dá origem à massa Tropical continental.  

A mTc é de baixa umidade, embora, durante o período em que a Corrente de Jato 

de Baixo Nível estiver configurada, a umidade aumenta. Essa corrente arrasta ares úmidos 

da Amazônia para o interior do cone sul da América (MARENGO E SOARES, 2002). 

A quantificação das participações mostrou que a mTc atuam nas estações do verão 

e do inverno. Os resultados mostram que em janeiro ela é mais atuante para o extremo Sul 
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do Brasil (Figura 4 “A”). Para a estação do inverno, com a ampliação da mPa, a participação 

diminui para o Sul e aumenta para o oeste do Centro Oeste do Brasil (Figura 4 “B”). 

Figura 4 – Cartas climáticas do Brasil. Em “A”, a espacialização da mTc, para janeiro de 2010 e “B” 
para julho. 

 
“A” 

 
“B” 

Fonte: Autores 

 

Para janeiro, a região de Campo Mourão também recebe as influências da massa 

Equatorial continental cuja participação nos estados do tempo oscilou na faixa de 20 a 30% 

do tempo cronológico. Ela é uma massa de ar de alta temperatura, baixa pressão atmosférica 

e elevada umidade, responsável pelos principais episódios de chuvas convectivas na região. 

Para a estação do inverno, essa massa de ar se limita ao extremo norte do Brasil, por isso, 

não há participação para a região (Figura 5 “A” e “B”). 
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Figura 5 – Cartas climáticas do Brasil. Em “A”, a espacialização da mEc, para janeiro de 2010 e “B” 
para julho 

 
“A” 

 
“B” 

Fonte: Autores 

 

4. Considerações finais 

Constatou-se que para janeiro, a participação da mPa para Campo Mourão foi abaixo 

de 10%, prevalecendo a atuação das massas de ar de baixa pressão, especialmente a mEc 

e a mTc, cujos estados do tempo são caracterizados pelas elevadas temperaturas, alta taxa 

de umidade e frequentes episódios de chuvas convectivas.  

Para o mês de julho prevaleceu a atuação da mPa, cujos estados do tempo 

prevalecem a baixa nebulosidade, queda acentuada da temperatura, principalmente durante 

o período noturno. Com relação à temperatura, a mínima foi de 4,6°C e a máxima 28,3°C, em 

uma amplitude de 23,7°C, e, em janeiro, a mínima foi de 17,5°C e a máxima 32,8°C, com uma 

amplitude térmica de 15,3°C. Esses dados refletem as principais características das massas 

de ar. Amplo domínio da Polar atlântica no inverno e da Equatorial continental ou a Tropical 

continental no verão. 

Averiguou-se que os mapas produzidos pelo interpolador software Qgis, com 14 

pontos, não foram suficientes para uma cobertura homogênea da área de atuação de 

determinadas massas de ar, sugere-se que mais pontos sejam alocados para melhor 

espacialização.  
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ANÁLISE DE SÉRIE TEMPORAL DE PRECIPITAÇÃO MENSAL, ESTAÇÃO 

CAIXA DE AREIA - BELO HORIZONTE/MG, 1962-2018 

 

EDUARDO PETRUCCI1 
LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA2 

 

RESUMO 
O objetivo desse trabalho é modelar a série temporal de precipitação da estação Caixa de 
Areia (Belo Horizonte/MG) e aplicar o método da decomposição clássica para estimar os 
índices de tendência (T), sazonalidade (S) e componentes cíclicos e irregulares (C.I.). Para 
isso, foram utilizados dados mensais de precipitação, período de 1962 a 2018, 
disponibilizados pelo INMET. Foi utilizado o Microsoft Excel para tabulação e tratamento 
estatístico da série temporal. O modelo que melhor se ajustou os dados foi o Aditivo, que 
apresentou menores valores de Erro aritmético médio (7), Erro quadrático médio (124,3) e 
Erro percentual médio (-51,87). As medidas de acurácia mostraram que, para a tendência, o 
modelo que melhor se ajustou foi o Ajuste Exponencial, com α = 0,9; a Sazonalidade revela 
padrão de elevação dos valores das chuvas mensais entre setembro a dezembro, e redução 
entre janeiro a agosto, incremento máximo de 14,6 mm na média mensal de novembro e 
mínimo de -13,7 mm em fevereiro; o ciclo máximo foi de 7 meses consecutivos, no ano de 
1984, com alternância entre ciclos de alta e ciclos de baixa; para os componentes irregulares, 
com máximos superiores a 60 mm (1968, 1991 e 2003) e o mínimo foi de -49,3 mm em 1979. 

Palavras-chave: Séries temporais; Decomposição clássica; Estatística de dados. 
 
ABSTRACT 
The objective of this work is to model the precipitation time series of the Caixa de Areia station 
(Belo Horizonte / MG) and apply the classical decomposition method to estimate the trend (T), 
seasonality (S) and cyclical and irregular components (CI). For this, monthly rainfall data from 
1962 to 2018 were used, provided by INMET. Microsoft Excel was used for tabulation and 
statistical treatment of the time series. The model that best fit the data was the Additive, which 
had lower values of average arithmetic error (7), Average square error (124.3) and average 
percentage error (-51.87). Accuracy measures showed that, for the trend, the model that best 
fit was exponential adjustment, with α = 0.9; Seasonality reveals a pattern of rising monthly 
rainfall values between September and December, and a decrease between January and 
August, with a maximum increase of 14.6 mm in the monthly average in November and a 
minimum of -13.7 mm in February; the maximum cycle was for 7 consecutive months, in the 
year 1984, with an alternation between high and low cycles; for irregular components, with 
maximums greater than 60 mm (1968, 1991 and 2003) and the minimum was -49.3 mm in 
1979. 

Keywords: Time series; Classical decomposition; Data statistics 
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1. Introdução 

A pressão exercida pelas atividades antrópicas sobre o meio natural nunca foi tão 

intensa como atualmente. A despreocupação com a sustentabilidade das práticas ou das 

ações empregadas na apropriação ou na transformação do bem ambiental têm comprometido 

a manutenção dos ecossistemas diversos nas distintas esferas onde se desenvolve a vida. 

Neste cenário caótico, mais do que nunca as pesquisas envolvendo as diversas temáticas 

ambientais assumem importância ímpar, quer seja para o entendimento das transformações 

em decurso, quer seja para embasar medidas mitigadoras que visem atenuar os efeitos 

danosos advindos dessas transformações. 

Não resta dúvida que as consequências advindas da mudança do clima são as mais 

perceptíveis e ainda as que mais preocupam a sociedade. Resultados de estudos mundo 

afora têm evidenciado as alterações anormais das condições de clima e a que isso tem levado. 

Neste sentido, Back (2000), ressalta a importância das pesquisas relacionadas às mudanças 

climáticas e as consequências para a humanidade, sobretudo nas últimas décadas. 

Análise em séries temporais consiste em buscar a relação de dependência temporal 

dos dados em função do tempo, com isso, entender como são geradas essas séries 

temporais, extraindo informações importantes das séries de dados, como as oscilações, a 

amplitude, os ciclos, a tendência, os erros, para que se possam fazer previsões (BAYER e 

SOUZA, 2010). Morettin e Toloi (1981) apontam que, os objetivos em se trabalhar com séries 

temporais são: a descrição, a explicação, o controle de processos e a previsão. 

Levando em consideração que uma série temporal é definida como uma sequência 

de dados a uma dada posição fixa no espaço e a variação sendo apenas sobre o tempo de 

coleta dos dados (MORETTIN e TOLOI, 1981; EHLERS, 2009; CASTRO, BAYER 2012), 

então, os valores de uma variável Y, sendo eles: Y1, Y2 ... Yn é observada nos tempos (T) T1, 

T2... Tn, pode ser estabelecida uma relação, em que, os dados (Y) variam em função do tempo 

(T) e, apenas em função do tempo, sendo ela: Y = f (t). O conjunto do tempo (T) para as séries 

contínuas é T = {t1, . . . , tn}, e será denotada por {Xt : t ∈ T} e, o conjunto do tempo (T) para 

as séries discretas é T = {t : t1 < t < t2} e será denotada por {X(t) : t ∈ T} (EHLERS, 2009) 

O resultado de análise de séries temporal permite extrair informações sobre o padrão 

de ocorrência dos dados de comportamento do fenômeno representado no dado, tais como a 

sazonalidade, ciclos, eventos fortuitos, tendências e ainda possibilita gerar previsões, que 
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nada mais são de que projeções de como será o comportamento dos dados com base nas 

características de ocorrências dos dados no período selecionado (BECKER, 2010). 

A previsão dos dados climatológicos é imprescindível no contexto de incertezas 

sobre as mudanças climáticas. O International Panel of Climate Change (IPCC), em seu 

relatório síntese de 2015, modelou as variáveis climatológicas e criou cenários de projeções. 

No pior cenário, modelo RCP8.5, as projeções para o período 2046-2065 são de aumento da 

temperatura média global em 2°C e, para o período 2081-2100, esse aumento é de 3,7°C 

(IPCC, 2015, p. 61). Sobre a Precipitação, o referido relatório comunica que, o incremento de 

temperatura a fará aumentar nas regiões tropicais e os eventos extremos, com potenciais 

desastres. 

Dito isso, as tendências de incremento ou de redução dos valores das variáveis 

climáticas irão alterar o padrão de ocorrência dos fenômenos. Além das mudanças previstas 

no padrão climático, Bouzada (2012) cita as influências externas sobre dados de uma série 

temporal, tais como, mudanças no meio ambiente, como alteração na superfície, impactando 

diretamente no albedo e na refletância da radiação incidente, que acarretaria menor ou maior 

entrada calor no sistema, alterando dados de temperatura e evapotranspiração, por exemplo. 

Ao longo dos anos, os métodos de previsão foram sendo aprimorados, sobretudo na 

área das ciências ambientais, a fim de prever eventos adversos (FARIA et al., 2008). A 

previsão sobre dados climatológicos torna-se muito relevante, por causa da intensificação dos 

eventos extremos pois, a partir de análise das séries temporais aplicada a fatores 

climatológicos, estão diretamente relacionadas ao sucesso ou fracasso dos empreendimentos 

(SILVA, GUIMARÃES E TAVARES, 2008). 

Entre os métodos mais consolidados e utilizados para previsão de dados a partir de 

séries temporais, é a da Decomposição Clássica. Este, parte do pressuposto que os valores 

das séries temporais são resultados a partir de uma relação entre quatro componentes ou 

padrões de distribuição, são eles: Tendência (T), Sazonalidade (S), Ciclicidade (C) e 

Aleatoriedade (A). 

A decomposição clássica admite a relação entre essas variáveis de duas formas: 

aditiva ou multiplicativa. O modelo aditivo é construído a partir da adição dos valores dos seus 

componentes e, o modelo multiplicativo, por meio da multiplicação dos valores dos seus 
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componentes, Bouzada (2012). O método aditivo é representado matematicamente pela 

equação 1, e o multiplicativo pela equação 2: 

𝑍𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝑆𝑡 + 𝐶𝑡 + 𝐴𝑡 Equação 1 

𝑍𝑡 = 𝑇𝑡  𝑥 𝑆𝑡  𝑥 𝐶𝑡  𝑥 𝐴𝑡 Equação 2 

 

Onde: Zt é o valor da série no tempo t; 𝑇𝑡 é a tendência no tempo t; 𝑆𝑡 é movimento 

sazonal no tempo t; 𝐶𝑡 é o movimento cíclico no tempo t; e 𝐴𝑡 é o movimento aleatório no 

tempo t. Sendo que, t = 1, ...N, que é o tamanho da série temporal. 

A escolha do melhor modelo a ser aplicado para realizar as previsões depende dos 

erros de previsão, ou seja, o modelo que apresentar menor erro entre os dados previstos e os 

originais, será o mais adequado para descrever a série temporal.  As medidas de acuracidade 

amplamente aplicadas são: Erro Absoluto Médio (EAM), Erro Quadrado Médio (EQM), Erro 

Percentual Médio (EPM) e Erro Percentual Absoluto Médio (EPAM). 

Dito isso, o objetivo do trabalho é modelar os dados mensais de precipitação da 

estação Caixa de Areia, no município de Belo Horizonte, de 1962 a 2018, e aplicar o método 

de decomposição clássica para a previsão de dados. 

 

2. Metodologia 

Foram utilizados dados mensais de precipitação no período de 1962 a 2018, da 

estação Caixa de Areia (código 1943022) localizada no município de Belo Horizonte/MG entre 

as coordenadas S 19° 56' 42' S e 43° 54' 45'' W, a uma altitude de 950 m. Os dados foram 

obtidos por meio do portal Hidroweb3, da Agência Nacional das Águas (ANA). A tabulação dos 

dados e tratamento estatístico foram realizados no software Microsoft Excel 2016. 

Foram identificadas falhas na série temporal, no período de fev/abr de 1966, fev/jun 

de 1982, mai/jun de 1994, jun/1997, mai/nov de 2015 e nov/dez de 2018, totalizando 19 meses 

não consecutivos sem dados, que representam 2,8% dos dados totais. Foi utilizado método 

de Correlação Linear Simples, por meio do coeficiente de correlação de Pearson. 

Para a aplicação do método de decomposição clássica de, é necessário isolar as 

variáveis Tendência (T), Sazonalidade (S), Ciclicidade (C) e Ala (A) que compõem as séries 

temporais. Na determinação da Tendência, foram utilizadas as equações das retas de 

 
3 Portal Hidroweb: http://www.snirh.gov.br/hidroweb/. Acesso em julho de 2020. 

http://www.snirh.gov.br/hidroweb/
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regressão dos modelos: linear, polinômio 2º grau, logarítmico, potência e exponencial, e das 

médias móveis e alisamento exponencial. A escolha do melhor modelo de tendência foi 

escolhido por meio das medidas de acuracidade, para encontrar o menor erro entre os dados 

reais e os dados estimados, são elas: Erro Absoluto Médio (EAM), Erro Quadrático Médio 

(EQM), Erro Percentual Médio (EPM) e Erro Percentual Absoluto Médio (EPAM), sendo que, 

o que apresentar o valor mais próximo de 0 será o modelo escolhido. 

Para a determinação da Sazonalidade foram aplicados os modelos Aditivo e 

Multiplicativo, que consiste na diferença entre o valor observado e as médias móveis 

centradas. A sazonalidade é medida em forma de índice mensal, em que, no modelo aditivo 

é medido na mesma unidade dos dados e, no modelo multiplicativo é medido em 

porcentagem. A soma dos índices sazonais anuais tem de ser 0 (aditivo) e 1 (multiplicativo), 

se esse valor for diferente de 0 ou 1, tem-se se realizar a correção do excesso. 

 

Modelo aditivo:                 S= Y − MMC Equação 3 

Modelo Multiplicativo               S= 
𝑌

MMC
 Equação 4 

Em que: S é a Sazonalidade; Y é o dado observado; e MMC é a média móvel centrada de 12 

períodos. 

Os componentes Cíclicos e Irregulares foram determinados a partir da relação entre 

o valor observado, o valor de tendência e o valor do índice sazonal, encontrado na etapa 

anterior. No modelo aditivo subtrai-se do dado original, o fator sazonal mensal e o valor de 

tendência. No modelo multiplicativo, é a razão entre o dado original e o produto entre a 

tendência e o fator sazonal. 

Modelo aditivo:                 CI = T − S Equação 5 

Modelo Multiplicativo            CI =  
Y

(T∗S)
 Equação 6 

Em que: CI é a componente Cíclica e Irregular (ou aleatória), T é a tendência definida pela 

equação da reta, S é o fator sazonal mensal. 

Após determinar as variáveis, aplica-se novamente as medidas de acurácia EAM, 

EQM, EPM e EPAM para verificar qual modelo apresentou menor erro entre os dados 

previstos e os dados originais. Depois de selecionado o modelo de dados (aditivo ou 

multiplicativo), é possível fazer a recomposição da série temporal e previsão de dados futuros. 
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3. Resultados e discussão 

A estação Caixa de Areia está localizada 19°56'42'’S 43°54'45’'W, nas proximidades 

do Parque Municipal das Mangabeiras, a leste da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. De 

acordo com a classificação climática de Köppen, a cidade de Belo Horizonte é classificada 

como Aw, que é clima megatérmico tropical, com verão quente e chuvoso e inverno ameno e 

seco (MARTINS et al., 2018). No gráfico 1 é apresentado o climograma da referida cidade, 

utilizando as Normais Climatológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), no 

período de 1981 a 2010. 

 

Gráfico 2 - Normais Climatológicas de Belo Horizonte/MG, de 1981 a 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INMET (2020) 

 

Analisando o gráfico 1, verifica-se o padrão climático Aw, com concentração das 

chuvas entre os meses de primavera/verão, com máximo de 358,9 mm no mês de dezembro, 

além de registrar temperaturas elevadas nesse período, com pico de 23,8°C no mês de 

fevereiro. No outono/inverno, a precipitação mensal é baixa com apenas 190,7 mm entre os 

meses de abril a setembro, e temperatura média mínima de 19,1°C em julho. A temperatura 

média anual é de 21,8°C e a precipitação anual média é de 1.602,6 mm. 

O preenchimento das falhas nos dados foi realizado por meio do método da 

Correlação Linear Simples (Coeficiente de Correlação de Pearson) com a estação Caeté, 
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localizada nas coordenadas 19°54'10.08''S e 43°39'59.04''W, a 26 km de distância. O 

coeficiente de determinação (r²) foi de 0,8381 e o Coeficiente de Correlação (r) foi de 0,9154, 

portanto, o preenchimento das falhas nos meses com dados faltantes é justificado.  

O teste de normalidade Shapiro-Wilk aplicado a série temporal de Caixa de Areia 

retornou d = 684 e p-valor de 5,48E-27, com significância de 95%. Como o p-valor é menor 

que 0,05, concluindo que os dados não pertencem a uma distribuição normal. Na tabela 1 e 

gráfico 2 serão apresentadas as estatísticas descritivas e os percentis que caracterizam a 

precipitação da estação Caixa de Areia. 

 

Tabela 4 – Estatísticas descritivas e percentis da precipitação da estação Caixa de Areia, 1962-2018 

Estatísticas 
descritivas  

Média Mediana Variância Mínimo Máximo Amplitude Assimetria Curtose 

147,7 81 28259,2 0 994,7 994,7 1,569 2,605 

Percentis 
5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% Máximo 

0,1 0,5 20,5 81,0 240,8 386,5 489,6 994,7 

Fonte: Autores (2020) 

 
Gráfico 3 - Série temporal da precipitação na estação Caixa de Areia (MG), entre 1962 e 2018 

Fonte: Autores (2020) 

Pela tabela 1, a média geral dos dados de precipitação é de 147,7 mm e a variância 

é de 28259,2. A amplitude dos dados é de 994,7 mm, sendo o mínimo de 0 mm e o máximo 

de 994,7 mm. O coeficiente de assimetria foi de 1,569, indicando uma assimetria positiva ou 

à direita, fato esse comprovado visto que a média é maior que a mediana. O coeficiente de 

curtose foi de 2,605, indicando que os dados estão espalhados, caracterizando uma curva 

Platicúrtica. 

O gráfico 2 apresenta os dados originais de precipitação da estação Caixa de Areia 

juntamente com a linha de tendência. Pelo valor do coeficiente angular, percebe-se uma 
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tendência negativa, que significa que ao longo do tempo o volume pluviométrico mensal está 

com ligeira diminuição. Os picos de precipitação ocorrem no intervalo entre os meses de 

primavera/verão, com mínimos no outono/inverno. A precipitação máxima ocorreu em janeiro 

de 2003, quando foram registrados 994,7 mm na referida estação. 

3.1 Tendência (T) 

Para determinar qual o melhor modelo que explique a tendência nos dados de 

precipitação da estação Caixa de Areia, foi aplicado os modelos de equações da reta de 

regressão, modelos: Linear, Exponencial, Logarítmica, Polinomial (2º grau), Potência, além 

do método das Média Móveis e Alisamento Exponencial. Após reconstruir a série temporal a 

partir das equações geradas, foram aplicados os testes de acuracidade para verificar qual o 

modelo apresentou menor erro de previsão. Os resultados estão sumarizados no quadro 1. 

 

Quadro 1 - Medidas de acurácia dos modelos de Tendência (T) 

 Linear Exponencial Logarítmica Polinomial Potência Média Móvel 
Alisamento 
Exponencial 

EAM 139,8 127,2 144,4 137,6 124,0 26723,8 10,9 

EQM 30695,4 39776,7 32093,0 30191,9 39380,4 14190,2 264,0 

EPM 16426,8 3853,0 19847,2 16007,1 2091,5 608,3 343,4 

EPAM 16460,1 3941,7 19881,2 16040,0 2091,5 2116,7 343,4 

Fonte: Autores (2020) 
 

O quadro 1 mostra os resultados das medidas de erro dos modelos testados. O valor 

que mais se aproxima de 0, indica que houve menor erro de previsão de tendência. No caso, 

o método do alisamento exponencial foi o que apresentou o menor erro em todas as medidas 

de acurácia, sendo, portanto, o melhor ajuste de tendência. O fator de ajuste (α) utilizado no 

Alisamento Exponencial foi de 0,9. 

3.2 Sazonalidade (S) 

Com os valores de tendência, foi possível encontrar o efeito da sazonalidade. O 

índice sazonal evidencia as flutuações dos valores do mês em relação às médias mensais da 

série, com isso, terá um índice sazonal para cada mês. A soma dos doze índices sazonais 

mensais deve ser 0 para o modelo aditivo e 12 para o modelo multiplicativo. 

Na análise dos resultados, para o modelo aditivo, as flutuações próximas de 0 até 

um percentual de -5% ou +5%, são consideradas sem influência sazonal ou baixa influência 
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sazonal (pois o 0 em uma adição não influencia no resultado) e, os valores maiores que 5% 

e menores que -5% indicam influência sazonal. No modelo multiplicativo, as flutuações 

próximas de 1 (pois o 1 em uma multiplicação é a neutralidade). Os resultados dos índices 

sazonais dos modelos aditivos e multiplicativo estão dispostos nos gráficos 3 e 4. 

 

Gráfico 4 – Índice Sazonal mensal no modelo aditivo 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2020) 

 

Análise do gráfico 3 mostra desvios positivos e negativos nos valores de precipitação 

mensal da estação Caixa de Areia, indicando influência da sazonalidade. Há um predomínio 

das variações negativas em relação às variações positivas. Os índices positivos ocorreram 

entre os meses de setembro a dezembro, significa que a precipitação mensal está acima da 

média para esses referidos meses, com máximo de 14,6 mm acima da média no mês de 

novembro. Ou seja, ao longo dos anos a precipitação do mês de novembro vem ocorrendo 

acima da média em relação à média do próprio mês. 

Os índices negativos ocorrem entre os meses de janeiro a agosto, indicando uma 

redução na precipitação mensal ao longo da série histórica. Nos meses de fevereiro e abril, 

ocorrem os desvios negativos mínimos, com variação de -13,7 mm e -12mm, 

respectivamente. 
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Gráfico 5 - Índice Sazonal mensal no modelo multiplicativo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autores (2020) 
 

No gráfico 4, que representa o índice sazonal para o modelo multiplicativo, revela 

que houve mais influências negativas do que positivas. Os índices positivos ocorrem entre os 

meses de abril a agosto, com máximo de 38% em junho e 29,7% em julho, que significa que 

os acumulados mensais nos meses de junho e julho estão aumentando em relação à média 

dos referidos meses. 

Os índices negativos ocorrem entre os meses de setembro a março, com mínimo nos 

meses de setembro e novembro, variando negativamente 20,8% e 20,5% respectivamente. 

Isso significa que, no mês de setembro, no período de 1962 a 2018 a precipitação está 20,8% 

abaixo da média e, no mês de novembro 20,5% abaixo da média. 

Considerando a Normal Climatológica, nos referidos meses em que está indicando 

aumento percentual de precipitação, é considerado como a estação seca na cidade de Belo 

Horizonte então, está havendo um aumento de chuvas no período das secas. Por outro lado, 

está havendo uma redução das chuvas no período chuvoso, o que é um problema, pois as 

chuvas durante o período chuvoso são as responsáveis pelo excesso e acúmulo de água nos 

reservatórios, garantindo assim, a distribuição de água ao longo do ano na cidade de Belo 

Horizonte. 

 

3.3 Componentes Cíclica e Irregular (CI) 
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As componentes cíclicas e irregulares são calculadas com os valores dos índices de 

Tendência e Sazonalidade anteriormente descobertos. Pelo método aditivo, os valores de S 

e T são subtraídos dos valores de precipitação da série original. Pelo método multiplicativo, 

os valores de T e S são multiplicados e posteriormente divididos pelo dado original. Nos 

gráficos 5 e 6 são apresentados os resultados dos componentes cíclicos e irregulares nos 

modelos aditivo e multiplicativo, respectivamente. 

 

Gráfico 6 - Componentes Cíclicas e Irregulares para a precipitação da estação Caixa de Areia (MG), 
método Aditivo, período 1962-2018 

Fonte: Autores (2020) 

Gráfico 7 - Componentes Cíclicas e Irregulares para a precipitação da estação Caixa de Areia (MG), 
método Multiplicativo, período 1962-2018 

Fonte: Autores (2020) 
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Pelos gráficos 5 e 6 é possível verificar que houve variação significativa dos 

movimentos irregulares, alternando entre positivo e negativo em meses consecutivos. Para o 

modelo aditivo, o valor de referência é 0 e, para o modelo multiplicativo, a referência é 1. 

No gráfico 5 (modelo aditivo) os movimentos cíclicos não ultrapassaram o período de 

12 meses consecutivos, sendo o ciclo mais extenso de 7 meses, ciclo de baixa, entre fevereiro 

a agosto de 1984. As variações irregulares foram mais expressivas que os movimentos 

cíclicos. Os picos dos ciclos de alta foram mais significativos que os vales dos ciclos de baixa. 

Nos ciclos de alta, os picos foram superiores a 60 mm nos anos de 1968, 1991 e 2003. Nos 

ciclos de baixa, o mínimo foi registrado em 1979, valor de -49,3 mm. 

As irregularidades são verificadas em toda a série temporal, com alternância de 

períodos curtos de alta sucedidos de períodos curtos de baixa. As maiores variações 

ocorreram entre os anos de 1968, 1979, 1991 e 2003. Em 1968 houve variação de 95,4 mm, 

passando de 64,8 mm em março para -30,6 mm em abril. No ano de 1979, a variação foi de 

94,8 mm, passando de 45,5 mm em janeiro para -49,3 mm em fevereiro. No ano de 1991 a 

variação foi de 107,2 mm, passando de 63,5 mm em janeiro, para -43,7 mm em fevereiro. O 

ano de 2003 foi caracterizado por apresentar a maior variação mensal da série temporal, no 

total de 125,2 mm, passando de 61 mm em janeiro para -64,2 mm em fevereiro. 

No gráfico 6 (modelo multiplicativo) a componente cíclica é mais evidente, sendo que 

os ciclos de alta/baixa permaneceram por um período superior a 12 meses. As maiores 

durabilidades dos ciclos foram sobre os ciclos de baixa, de 20 meses e 19 meses 

consecutivos, respectivamente entre setembro/2009 a abril/2011 e setembro/1990 a 

março/1992. De modo geral, os ciclos de baixa foram mais permanentes que os de alta. 

Com relação à componente irregular, as variações mais significativas, alternando de 

alta para baixa ocorreram nos anos de 2016 e 1989. Em 1989, houve variação mensal de 

107,5%, passando de 0,7 em maio/1989 para 1,78 em junho/1989. A variação mais 

discrepante foi de 175,4%, passando de 1,78 em junho/2016 para 0,03 em julho/2016. A série 

temporal pelo modelo multiplicativo terminou em um ciclo de baixa. 

Depois de realizar os cálculos e identificar os períodos de baixa e de alta 

(movimentos cíclicos), é necessário calcular o Índice Cíclico, para isso, calcula-se a mediana 

dos ciclos de alta e a mediana dos ciclos de baixa para a recomposição (tanto no modelo 
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aditivo quanto no multiplicativo) e, para a previsão, utiliza-se a mediana do último período de 

alta ou baixa. Os valores dos índices estão sumarizados na tabela 2. 

 

Tabela 5 - Índices Cíclicos para recomposição e previsão da série temporal de precipitação mensal da 
estação Caixa de Areia (MG), 1962 a 2018 

  Modelos 

  Aditivo Multiplicativo 

Recomposição 
ciclo de alta 4,6 1,2 

ciclo de baixa -5,4 0,9 

Previsão 
ciclo de alta 19,0 0,9 

ciclo de baixa -12,2 1,3 

Fonte: Autores (2020) 

 

Os ciclos são um dos componentes utilizadas na decomposição das séries 

temporais. Então, para cada mês, foi identificado se correspondia à um ciclo de alta ou de 

baixa. A identificação dos ciclos é fundamental para aplicarmos esses índices. 

 

3.4 Acurácia entre os modelos aditivo e multiplicativo 

Depois de aplicado método da decomposição clássica de Holt-Winters e isolado as 

variáveis de tendência (T), sazonalidade (S), Ciclicidade (C) e componente irregular (I), foi 

realizada a recomposição da série temporal, empregando os valores encontrados das 

variáveis. Com isso, foi possível calcular as medidas de erro para verificar qual o melhor 

modelo que explique os dados de precipitação mensal da estação Caixa de Areia (MG). No 

quadro 2 estão sumarizadas as medidas de acuracidade entre os modelos. 

 

Quadro 2 - Medidas de acuracidade entre os modelos Aditivo e Multiplicativo 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autores (2020) 

 

Pelo quadro 2 pode-se verificar que o modelo Aditivo apresentou os valores de EAM, 

EQM e EPM mais próximos de zero, que significa que representa menor erro de previsão, 

portanto é o modelo que melhor se ajusta aos dados. 

Medidas de Acurácia Aditivo Multiplicativo 

EAM 7,0 10,3 

EQM 124,3 312,0 

EPM -51,87 151,25 

EPAM 379,77 158,6 
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4. Considerações finais 

Pelo desenvolvimento do trabalho conclui-se que a aplicação do método da 

decomposição clássica foi eficiente para analisar a série temporal da estação caixa de Areia, 

sendo o modelo aditivo o que melhor se ajustou nos dados, apresentando menor erro.  

Com relação à tendência, o ajuste exponencial, α = 0,9, todas as medidas de acurácia 

baixas em relação às demais. A linha de tendência apresenta suave inclinação negativa 

(coeficiente angular), que significa pequena variação em torno da média pluviométrica anual, 

evidenciando sensível redução nos volumes pluviométricos anuais. 

O efeito da sazonalidade foi marcante, que evidenciou redução dos acumulados de 

precipitação no primeiro semestre e incremento de precipitação no segundo semestre. Isso 

pode significar que sistemas atmosféricos de primavera/verão estão contribuindo para 

aumentar a frequência das chuvas nos meses entre setembro a janeiro, que acarreta uma 

tendência de aumento e concentração das chuvas nos referidos meses. 

Não houve padrão regular de ocorrências de ciclos de alta ou de baixa na 

precipitação. Entretanto a série terminou com ciclo de baixa. isso deve ser levado em 

consideração na previsão dos dados. 

Componente irregular: na última década foi verificado que as ocorrências das 

irregularidades foram menos acentuadas que nas décadas passadas. Precisa de melhor 

investigação para avaliar o impacto dos eventos extremos de precipitação na série temporal. 
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RESUMO 
As propostas de classificações climáticas buscam estabelecer uma organização das 
características do comportamento dos elementos do clima de um dado local. São sistemas 
que, a partir de critérios definidos, permitem identificar, diferenciar e agrupar áreas levando 
em consideração o clima. A maioria das propostas de classificações climáticas utilizadas no 
Brasil acabam generalizando o clima em escalas geográficas menores, não revelando com 
clareza as particularidades locais do comportamento dos elementos climáticos. O presente 
estudo teve como objetivo, a partir da Classificação Climática de Novais (2019), delimitar 
domínios e subdomínios climáticos para o município de Ponte Nova. Foram verificadas a 
existência dos climas Tropical Seco e Tropical Semiseco no município, representando uma 
nova classificação para área, diferenciando-se de outras classificações que indicavam apenas 
um tipo climático para todo o município.  
 
Palavras-chave: Classificação climática; Temperatura média do mês mais frio; Ponte Nova. 
 
ABSTRACT 
The proposals for climatic classification seek to establish an organization of the characteristics 
of the behavior of the elements of the climate of a given location. These are systems that, 
based on defined criteria, allow the identification, differentiation and grouping of areas taking 
into account the climate. Most of the climate classification proposals used in Brazil end up 
generalizing the climate on smaller geographical scales, not clearly revealing the local 
particularities of the behavior of climatic elements. The present study aims to elaborate a 
proposal for the delimitation of climatic domains and subdomains for the municipality of Ponte 
Nova and, in this sense, we opted for the use of the Novais Climate Classification proposal 
(2019). The existence of Tropical Dry and Tropical Semi-dry climates was verified in the 
municipality, representing a new classification for the area, differing from other classifications 
that indicated only one climatic type for the whole municipality. 
 

Keywords: Climate classification; Average temperature of the coldest month; Ponte Nova.
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1. Introdução 

As propostas de classificação climática buscam estabelecer uma organização das 

características do comportamento dos elementos do clima de um dado local. São sistemas 

que, a partir de critérios definidos, permitem identificar, diferenciar e agrupar áreas, levando 

em consideração o clima. As classificações climáticas fornecem informações relevantes sobre 

as condicionantes ambientais, favorecendo o planejamento das ações humanas mediante a 

natureza.  

A maioria das propostas de classificações climáticas utilizadas no Brasil acabam 

generalizando o clima em escalas geográficas menores, não revelando com clareza as 

particularidades locais do comportamento dos elementos climáticos. Desse modo, a busca 

por novos métodos e até mesmo o aprimoramento dos recursos metodológicos existentes é 

uma necessidade para os avanços no escopo de abordagens da Climatologia Geográfica. 

Dentre os sistemas de classificações climáticas mais utilizados em território nacional, 

podemos citar o de Köppen (1936) que em sua proposta, segundo Mendonça e Danni-Oliveira 

(2007), baseia-se, simultaneamente, nos valores de temperatura e precipitação, fixando 

limites ajustados a distribuição da vegetação. Reforçando tal perspectiva sobre a 

Classificação Climática de Köppen, Torres e Machado (2008) destacam que embora utilizando 

critérios numéricos na definição dos tipos climáticos, a vegetação natural é considerada como 

melhor expressão do clima.  

O sistema de Classificação Climática de Thornthwaite (1948), assim como o sistema 

de Köppen, também é amplamente utilizado na classificação climática do Brasil. Essa 

classificação tem como base os dados mensais de temperatura e precipitação para o 

estabelecimento dos índices de evapotranspiração potencial, de balanço hídrico e de um 

índice de umidade. Segundo Mendonça e Danni-Oliveira (2007), assemelha-se ao sistema de 

classificação proposto por Köppen por ser uma classificação quantitativa e utilizar símbolos e 

fórmulas, contudo, sem adotar os valores absolutos de umidade e temperatura como critérios 

para delimitar os tipos climáticos. 

No desenvolvimento do presente estudo, que tem como objetivo a elaboração de 

uma proposta de delimitação de domínios e subdomínios climáticos para o município de Ponte 

Nova, optou-se pela utilização do Sistema de Classificação Climática de Novais (2019). Nesse 

sistema, a classificação é hierarquizada e pode ser dividida em climas zonais, domínios, 
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subdomínios, tipos, subtipos e meso/topoclimas, permitindo ajustar a análise a diferentes 

escalas geográficas, tornando possível a superação do generalismo recorrente em outras 

propostas de abordagem.  

 

2. Metodologia 

2.1 Apresentação da área de estudos  

O município de Ponte Nova (Figura 1) está localizado a, aproximadamente, 200 

quilômetros de Belo Horizonte, na Mesorregião da Zona da Mata do estado de Minas Gerais. 

Possui uma população estimada de 59.875 pessoas, revelando um incremento em relação ao 

último censo demográfico realizado em 2010, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), que registrou uma população de 57.390 pessoas.  

 

Figura 1 - Localização do município de Ponte Nova, Minas Gerais 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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O relevo local (Figura 2) é classificado como Domínio Morfoclimático dos Mares de 

Morros Florestados (AB’ SABER, 2003), apresentando inúmeros morros mamemolares e 

vales dissecados pela ação fluvial, com variadas dimensões.  

 

Figura 2 - Hipsometria do município de Ponte Nova, Minas Gerais 

 

Fonte: ALLOCCA (2018). 

 

Segundo Marchi et al. (2005), em Ponte Nova o relevo apresenta uma distribuição 

de feições que pode ser caracterizada por uma composição com 20% de áreas planas, 60% 

de áreas com formas onduladas e 20% de áreas montanhosas, considerando toda a extensão 

do município (~ 470 Km2). Ainda segundo Marchi et al. (2005, p. 43), “[...] nas cabeceiras, os 

vales são encaixados, embora sejam mais comuns vales abertos com fundos planos”. A 

topografia, não somente do sítio onde se encontra o município, mas de toda a Região Sudeste 
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do Brasil, segundo Nimer (1989), configura-se como um fator estático de influência no clima 

na escala regional, que também influencia nas diferenciações climáticas nas escalas 

topoclimáticas na região do Alto Rio Doce, conforme estudos realizados por Fialho et al. 

(2018), Prado et al. (2018) e Fialho (2021). 

 

2.2 Delimitação dos domínios e subdomínios climáticos  

Para a delimitação dos domínios e subdomínios climáticos para o município de Ponte 

Nova, optou-se pela utilização do Sistema de Classificação Climática de Novais (2019), que 

permite uma abordagem das características climáticas em múltiplas escalas. O autor organiza 

o sistema de uma forma hierarquizada, subdividindo a classificação em climas zonais, 

domínios climáticos, subdomínios climáticos, tipos climáticos, subtipos climáticos e 

meso/topoclimas. No presente trabalho serão contemplados o terceiro e o quarto nível dessa 

hierarquia. 

O processo de delimitação das diferentes unidades climáticas utiliza dados 

climatológicos obtidos junto ao banco de dados das estações oficiais do Instituto Nacional de 

Metorologia (INMET), da Agência Nacional das Águas (ANA) e, também, dados de reanálise 

do algoritmo Climatologies at high resolution for the earth’s land surface areas (CHELSA), 

elaborado por Karger et al (2017). A utilização dos dados de reanálise é uma importante 

ferramenta para o desenvolvimento dessa proposta, pois o município de Ponte Nova não 

possui uma estação meteorológica oficial, não dispondo, portanto, de um banco de dados 

climáticos em escala local, conforme apontado por Allocca (2018) e Allocca e Fialho (2019). 

Nesse sentido, a reanálise permite estimar dados e informações para locais desprovidos de 

uma base oficial, otimizando a cobertura do monitoramento para todo território nacional. 

Os domínios climáticos, na proposta de Novais (2019), são definidos tendo como 

referência a temperatura média do mês mais frio (TMMMF), a atuação dos sistemas 

atmosféricos e a possibilidade de ocorrência de geadas. Os subdomínios, por sua vez, são 

delimitados com base na quantificação dos meses secos 1 através da realização do balanço 

hídrico, de acordo com a proposta de Thorntwaite e Mather (1955). Uma síntese dos critérios 

 
1 São considerados secos os meses em que a Precipitação (P) é menor que a Evapotranspiração 

Potencial (ETP).  
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de delimitação dos domínios e subdomínios climáticos de acordo com a Classificação 

Climática de Novais (2019) pode ser verificado no Quadro 1. 

 

Quadro 3 - Critérios para a delimitação dos domínios e subdomínios climáticos da Classificação 
Climática de Novais (2019) 

DOMÍNIOS CLIMÁTICOS CARACTERÍSTICAS 

EQUATORIAL 
✓ TMMMF acima de 22,5°C;  
✓ Influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). 

EQUATORIAL AMENO 
✓ TMMMF entre 18°C e 22,4°C;  
✓ Influência da ZCIT. 

TROPICAL 

✓ TMMMF igual ou acima de 18°C;  
✓ Atuação de Zona de Convergência do Atlântico Sul 

(ZCAS), Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), 
Anticiclone Polar Sul (APS); 

✓ Sem influência da ZCIT. 

TROPICAL AMENO 

✓ TMMMF entre 15°C e 17,9° C;  
✓ Atuação de ZCAS, ASAS, APS;  
✓ Sem influência da ZCIT; 
✓ Resfriamento adiabático do ar (altitude); 
✓ Possibilidade de ocorrência de uma geada (Temperatura 

Mínima absoluta <3,5°C) em 30 anos. 

SUBTROPICAL 

✓ TMMMF entre 10°C e 14,9°C, por influência da passagem 
de frentes frias;  

✓ Resfriamento adiabático do ar (altitude);  
✓ Possibilidade de ocorrência de geada (Temperatura 

Mínima absoluta <3,5°C) pelo menos um dia no ano. 

SUBTROPICAL FRIO 

✓ TMMMF entre 0° e 9,9°C, por influência da passagem de 
frentes frias;  

✓ Resfriamento adiabático do ar (altitude);  
✓ Possibilidade de ocorrência de geada (Temperatura 

Mínima absoluta <3,5°C) pelo menos um dia no ano. 
✓ Diferencia-se do Domínio Temperado por estar próximo 

dos trópicos (o Temperado está próximo dos Subtrópicos 
– 46°54’). 

SEMIÁRIDO ✓ 12 meses secos, com precipitação média anual > 500 mm. 

ÁRIDO ✓ 12 meses secos, com precipitação média anual < 500 mm. 

SUBDOMÍNIOS CLIMÁTICOS CARACTERÍSTICAS 

ÚMIDO ✓ De 0 a 3 meses secos. 

SEMIÚMIDO ✓ De 4 a 5 meses secos. 

SEMISECO  ✓ De 6 a 7 meses secos. 

SECO ✓ De 8 a 11 meses secos. 

Fonte: Novais (2019). Organizado pelos autores. 

 

O primeiro passo para a delimitação das unidades climáticas é a organização do 

banco de dados. Nesse sentido, foram baixadas as imagens do CHELSA referentes as médias 

de temperatura e de precipitação na escala temporal que vai do ano de 1979 ao ano de 2013.  
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As imagens referentes aos valores de temperatura do ar foram analisadas em 

ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG) para que pudesse ser iniciada a 

definição dos domínios climáticos. Nesse processo, foi identificado o mês que apresentou os 

menores valores térmicos médios e, assim, as classes de temperatura foram redefinidas 

obedecendo a delimitação utilizada na definição da TMMMF dos domínios climáticos 

estabelecidos no sistema elaborado por Novais (2019). Após a espacialização dos valores da 

TMMMF, seguiu-se uma análise da atuação dos sistemas atmosféricos, além do levantamento 

da possibilidade da ocorrência de geadas na área de estudos, estabelecendo assim, os 

domínios climáticos para a área de estudo. 

Para definir a quantidade e a espacialização dos meses secos, foram estabelecidos 

209 pontos de controle na área do município (Figura 3), dos quais foram extraídos os valores 

médios mensais de temperatura e precipitação. Essas informações foram utilizadas para a 

realização do balanço hídrico, com base em Thorntwaite e Mather (1955). 
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Figura 3 – Pontos de coleta de dados. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A quantificação dos meses secos em cada ponto, foi organizada em uma tabela e, 

posteriormente, os valores foram interpolados utilizando a técnica de Spline do software 

ArcMap 10.5. Como produto, foi gerado um raster (Figura 4) que, após um refinamento com 

base no relevo local, serviu como referência para a elaboração de um mapa síntese dos 

domínios e subdomínios climáticos do município de Ponte Nova, Minas Gerais. 
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Figura 4 – Raster gerado pela interpolação dos dados de meses secos 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3. Resultados e discussão 

A espacialização dos parâmetros climáticos observados em Ponte Nova, de acordo 

com a proposta de Classificação Climática de Novais (2019), permitiu a elaboração de um 

mapa de domínios e subdomínios climáticos para a área estudada.  

A TMMMF foi o principal elemento de caracterização para os níveis hierárquicos 

adotados nesse trabalho. Por apresentar valores térmicos iguais ou superiores a 18°C, sem 

sofrer a influência direta da Zona de Convergência Intertropical, houve predomínio do Domínio 

Tropical em toda a área analisada. A região onde o município se encontra, é influenciada pela 

atuação de sistemas atmosféricos como a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), a 

Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) e o Anticiclone Polar Sul (APS), confirmando, assim, 

seu enquadramento no domínio mencionado, seguindo os critérios da proposta de sistema de 

classificação estabelecida por Novais (2019). 

O mapa síntese (Figura 5) foi elaborado pela associação das informações dos valores 

de TMMMF e a espacialização dos dados da quantidade dos meses secos, definido os 
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Subdomínios Climáticos. A partir da visualização do mapa, é possível verificar a existência de 

dois subdomínios.  

O Subdomínio Seco foi verificado nas porções mais baixas do município, seguindo, 

em grande medida o vale do Rio Piranga, um dos afluentes do Rio Doce, que corta a área no 

sentido sul-norte. Também é possível verificar a ocorrência desse subdomínio em extensões 

de vales nas porções centro-oeste e norte-leste, iniciando-se a partir da calha principal do rio. 

Tal caracterização, demonstra a complexidade do relevo local e sua interferência nas 

dinâmicas climáticas locais. O subdomínio semiseco, por sua vez, pode ser verificado em 

áreas mais elevadas, nas porções noroeste, sudoeste, leste e nordeste da área de estudos.  

De acordo com Valverde (1958), Reboita et al. (2015) e Martins et al. (2018), na área 

onde encontra-se Ponte Nova, a partir da aplicação da Classificação Climática de Koppen-

Geiger para o estado de Minas Gerais, tem-se a predominância do clima Cwa que 

corresponde ao Clima temperado quente com inverno seco (média das temperaturas mínimas 

inferiores a 18°C) e verão quente (média das temperaturas acima de 22°C). Segundo Martins 

et al. (2018), com base na Classificação Climática de Thornthwaite, na Zona da Mata é 

verificado um clima mesotérmico com variações quanto à umidade.  

Considerando as duas propostas de classificação climática citadas acima e levando 

em consideração suas respectivas escalas de abrangência espacial, é possível perceber que 

ocorre uma certa generalização na definição das características climáticas verificadas no 

município, não sendo possível observar variações em escalas geográficas menores. Nesse 

sentido, a utilização da proposta de Classificação Climática de Novais (2019) possibilitou uma 

abordagem mais detalhada, contribuindo para uma melhor compreensão das características 

climáticas na escala municipal.
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Figura 5 – Proposta de domínios e subdomínios climáticos para o município de Ponte Nova, MG. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4. Considerações finais 

Na delimitação das unidades climáticas para o município de Ponte Nova, a utilização 

da proposta de Classificação Climática de Novais (2019) possibilitou um maior refinamento 

das características locais do comportamento dos elementos do clima em comparação as 

propostas de Classificação Climática de Koppen-Geiger e de Classificação Climática de 

Thorthwaite, aplicadas ao estado de Minas Gerais.  

Como resultado do trabalho foi possível mapear o domínio climático e seus 

respectivos subdomínios para a área de estudo, ficando estabelecido para o município a 

existência de áreas de clima Tropical Seco e Tropical Semiseco, delimitadas segundo os 

critérios de Novais (2019). 
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O método de classificação aplicado encontra-se em construção, não tendo 

contemplado ainda todo o território nacional e esse trabalho, por se tratar de um estudo local, 

contribui no processo de consolidação da proposta de uma classificação climática para o país. 

Cabe ressaltar que existem ainda outros níveis hierárquicos a serem explorados e, portando, 

a possibilidade de um maior aprofundamento. 

No desenvolvimento da pesquisa ficou evidenciado que o uso dos dados de reanálise 

do CHELSA é uma solução extremamente viável para a obtenção de dados climáticos em 

localidades que não apresentam cobertura da rede de monitoramento dos órgãos oficiais, 

tornando possível gerar informações sobre qualquer localidade do planeta. Nesse sentido, a 

partir da utilização desse recurso, a proposta de Novais (2019) torna-se acessível e aplicável 

na maioria dos cenários de análise, refletindo sua versatilidade metodológica. 

A proposta de delimitação dos domínios e subdomínios climáticos para o município 

de Ponte Nova, embora um estudo inicial abre precedentes para novas análises do clima na 

escala local. Espera-se que a partir dos resultados alcançados possam ser desenvolvidas 

outras pesquisas sobre a aplicação da Classificação Climática de Novais (2019), ampliando 

o uso de novos métodos de análise no escopo da Climatologia Geográfica. 
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A INTENSIDADE DAS ILHAS DE CALOR DE SUPERFÍCIES NA ESTAÇÃO SECA 

E CHUVOSA NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS-MT 

 

WASHINGTON PAULO GOMES1 
 

RESUMO 
A utilização do sensor infravermelho termal por meio das imagens de satélites se configura 
como uma técnica importante para conhecer a temperatura intraurbana e auxilia na 
compreensão da forma como o desenho das ilhas de calor de superfícies ocorrem no espaço, 
em relação ao uso e ocupação da terra. Os sensores remotos para a detecção das 
temperaturas de superfícies apresentam vantagens, pois fornecem dados frequentes da 
superfície terrestre e possibilitam o estudo do ambiente térmico urbano em diferentes escalas 
espaciais e temporais. O trabalho teve como objetivo analisar a intensidade das ilhas de calor 
de superfícies, em episódios da estação seca e chuvosa, na cidade de Rondonópolis-MT. 
Para tanto, foram utilizadas as imagens do satélite Landsat 8, canal infravermelho termal/TIRS 
1 (banda 10) para identificar as ilhas de calor e os canais do vermelho (banda 4) e 
infravermelho próximo (banda 5), para a verificação dos níveis de vegetação pelo Índice de 
Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI).  Os resultados mostraram que a ilha de calor 
de superfície foi bem definida e apresentou forte magnitude no período chuvoso, atingindo 
10ºC de intensidade. Durante a estação seca a intensidade foi maior nas áreas que ocorreram 
queimadas (14ºC), devido ao aumento da capacidade de absorção da superfície (cor preta 
das cinzas). Estes resultados são atribuídos aos efeitos combinados de maior exposição do 
solo, aumento da absorção da radiação pela vegetação carbonizada e redução da 
evapotranspiração.  
 
Palavras-chave: Ilha de calor de superfície; Índice de vegetação; Rondonópolis-MT. 
 
ABSTRACT 
The use of the thermal infrared sensor by means of satellite images is an important technique 
to know the intra-urban temperature and helps to understand how the design of the surface 
heat islands occur in space, in relation to the use and occupation of the land. Remote sensors 
for detecting surface temperatures have advantages, as they provide frequent data on the 
Earth's surface and enable the study of the urban thermal environment at different spatial and 
temporal scales. The work aimed to analyze the intensity of the heat islands of surfaces, in 
episodes of the dry and rainy season, in the city of Rondonópolis-MT. For this purpose, images 
from the Landsat 8 satellite, thermal infrared channel / TIRS 1 (band 10) were used to identify 
the heat islands and the red (band 4) and near infrared (band 5) channels, to check the levels 
of vegetation by the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). The results showed that 
the surface heat island was well defined and had a strong magnitude in the rainy season, 
reaching 10ºC of intensity. During the dry season, the intensity was greater in the areas that 
burned (14ºC), due to the increased absorption capacity of the surface (black color of the 

 
1 Doutorando do Programa de Pós-graduação em Geografia, Universidade Estadual Paulista - Campus 
de Presidente Prudente, wpgomes2@gmail.com 
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ashes). These results are attributed to the combined effects of increased soil exposure, 
increased radiation absorption by carbonized vegetation and reduced evapotranspiration 
 

Keywords: Surface heat island; Vegetation index; Rondonópolis-MT. 

 

1. Introdução 

As populações que vivem nas cidades tropicais já são acometidas por elevadas 

temperaturas que ocorrem naturalmente devido a sua posição latitudinal e apresentam 

vulnerabilidade a eventos extremos de calor. Como os ambientes urbanos, que estão em 

constante crescimento, são mais quentes que os ambientes não urbanizados, os impactos na 

saúde humana são cada vez mais notados.  

O espaço construído é a natureza modificada pelos agentes sociais e econômicos 

que se apropriam dos recursos naturais, modificando-os para atender as suas necessidades. 

Quando o espaço é construído por diversos indivíduos que passam a ocupá-lo, ele se torna 

um espaço urbano (BRANDÃO, 2009). Neste contexto, as cidades apresentam diferentes 

ritmos de urbanização, à medida que a expansão dos equipamentos urbanos se consolida, 

ocorre um intenso processo de substituição das superfícies naturais por materiais artificiais, 

levando a alteração das paisagens, e consequentemente, a geração de um clima próprio, o 

clima urbano. 

A utilização do sensor infravermelho termal por meio das imagens de satélites se 

configura como uma técnica importante para conhecer a temperatura da superfície 

intraurbana e auxilia na compreensão da forma como o desenho das ilhas de calor de 

superfícies ocorrem no espaço, em relação ao uso e ocupação da terra. Os sensores remotos 

para a detecção das temperaturas de superfícies apresentam vantagens, pois fornecem 

dados frequentes da superfície terrestre e possibilitam o estudo do ambiente térmico urbano 

em diferentes escalas espaciais e temporais. 

A ilha de calor de superfície representa um aumento da radiação de onda longa, 

gerada por diferentes fluxos de energia durante o dia e a noite. A ilha de calor de superfície 

diurna é amplamente atribuída a redução na radiação solar refletida e no fluxo de calor latente, 

o que aumenta o calor sensível e a radiação térmica recebida pelos sensores térmicos. O 

fluxo de calor antropogênico pode aumentar a ilha de calor de superfície ampliando a radiação 

térmica ascendente e o armazenamento de calor (VOOG e OKE, 1997; ZHOU et al. 2019). 
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O município de Rondonópolis está localizado na porção sudeste do estado de Mato 

Grosso, com a população de 236.042 habitantes (IBGE, 2020) e está inserida no contexto das 

cidades médias brasileiras (Figura 01). Devido a sua posição estratégica passou a exercer 

papel significativo no cenário econômico regional com as atividades ligadas ao agronegócio 

que atua como mola propulsora para o setor de serviços e indústrias, sobretudo, as 

agroindústrias para o processamento de grãos. 

 

Figura 01 – Localização do munícipio de Rondonópolis-MT 

 

Fonte: Autoria própria 
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A extensão territorial do estado de Mato Grosso, localizado na porção central da 

América do Sul, impõe características específicas dos climas continentais das latitudes 

intertropicais. Uma das principais propriedades climatológicas dessa realidade é estar 

justamente situado em uma área de transição entre os climas tropicais continentais, 

compostos com cerrado, e os climas equatoriais continentais, integrados com a Floresta 

Amazônica. Da mesma maneira, a localização continental, distante entre 1.400 a 2.000 Km 

do Oceano Atlântico, lhe confere padrões climáticos sazonais com alternância em uma 

estação úmida (novembro a março), e outra estação seca (maio a setembro), com os meses 

de outubro e abril sendo considerados períodos de transição entre as estações (SETTE e 

TARIFA, 2002). 

 

2. Metodologia 

A evolução das técnicas e a facilidade de acesso às imagens orbitais, tem tornado o 

sensoriamento remoto um importante instrumento para o monitoramento de processos 

ambientais, e tem sido usado com grande frequência nos estudos de climatologia, 

contribuindo para a elaboração de diagnósticos das ilhas de calor de superfície e identificação 

dos níveis de vegetação (RAMOS et al., 2010).  

Os avanços, métodos, aplicações e limitações das técnicas do sensoriamento remoto 

aplicado aos estudos do clima urbano foram explorados em diversos estudos no Brasil e no 

mundo (VOOGT e OKE, 1997 e 2003; PÉREZ GONZALEZ e GARCÍA RODRIGUES, 2002; 

MENDONÇA e DUBREUIL, 2002; ARNFIELD, 2003; CHEN et al. 2006; WENG, 2009; 

AMORIM e MONTEIRO, 2011; HUANG et al. 2016; ZHOU et al. 2019). 

A verificação da temperatura dos alvos e o diagnóstico das ilhas de calor urbana de 

superfície na cidade de Rondonópolis, ocorreram por meio da utilização das imagens do 

Satélite Landsat 8, canal infravermelho termal/TIRS 1 (banda 10), com resolução espectral de 

10.60 - 11.19 μm e resolução espacial de 100 metros, tratadas e disponibilizadas com pixel 

de 30 metros pela USGS (United States Geological Survey)2.  

Foram selecionados dois episódios para a elaboração das cartas das intensidades 

das ilhas de calor de superfícies e Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), 

 
2 Disponível em <http://earthexplorer.usgs.gov>. 
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sendo um referente ao período chuvoso (15 de janeiro de 2019) e outro na estação seca (13 

de agosto de 2020). As imagens foram capturadas às 9h39min (horário local). 

Os procedimentos para o mapeamento da temperatura da superfície foram 

realizados no aplicativo ArcGis3. Utilizaram-se as constantes de calibração do sensor do 

satélite para a conversão dos números digitais em energia radiante, representados em tons 

de cinza. A conversão dos níveis de cinza para informações de radiância foi realizada da 

seguinte forma: 

 
 𝐿𝜆 = 𝑀𝐿𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝐴𝐿 (1) 

 
Onde4: 

Lλ  é a radiância do topo da atmosfera (Watts/(m2 * srad * μm)); 

ML é o fator multiplicativo de redimensionamento de cada banda presente nos 

metadados (Radiance_Mult_Band_x, onde x é o número da banda); 

Qcal são os valores de pixel quantificados e calibrados do produto padrão (DN); 

AL é o fator aditivo de redimensionamento de cada banda presente nos metadados 

(Radiance_Add_Band_x, onde x é o número da banda). 

 

Em seguida, a partir da energia radiante foi possível obter a temperatura dos alvos 

em Kelvin:  

 
 

𝑇 =  
𝐾2

ln (
𝐾1
𝐿𝜆

+  1)
 

(2) 

 
Onde5: 

T é a temperatura no satélite em Kelvin; 

K2 é a constante de calibração 2; 

K1 é a constante de calibração 1; 

 
3 Arc GIS é marca registrada da ESRI. 
4 Os valores de radiância espectral correspondentes aos elementos da fórmula são encontrados no 
arquivo metadados adquirido em conjunto com os arquivos das imagens: ML = 0.0003342; AL = 0.10000. 
5 Os valores das constantes de calibração correspondentes na fórmula são encontrados no arquivo 
metadados que está em anexo em conjunto com os arquivos das imagens: K1 = 774.89; K2 = 1321.08; 
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Lλ é a radiância espectral, em Watts / (metro quadrado ster * * mm). 

 

Após esses procedimentos, aplicou-se a fórmula para converter a temperatura Kelvin 

em graus Celsius, subtraindo os valores de temperatura de cada pixel da imagem por 273,15:  

 

 °𝐶 = 𝐼𝑚𝑔𝐾 − 273,15 (3) 

  
Onde: 

°C é a temperatura da imagem em graus Celsius; 

Imgk é a temperatura da imagem em Kelvin; 

 
A análise das ilhas de calor superficiais ocorreu a partir das intensidades das 

temperaturas, para tanto, foram calculadas as diferenças das temperaturas intraurbanas em 

relação à área com alta densidade de cobertura vegetal localizada a sudeste da malha urbana 

na Reserva Indígena Tadarimana (Figura 02). Esta área possui grande quantidade de 

cobertura vegetal arbórea e se caracteriza por apresentar as menores temperaturas dos alvos 

e foi considerada como ponto “0”. A partir dela foram calculadas as diferenças de temperatura 

dos por pixel.  

A verificação dos níveis de vegetação por meio do NDVI foi realizada no aplicativo 

ArcGis e trata-se do modelo resultante da combinação dos níveis de reflectância das bandas 

espectrais do vermelho (banda 4) e infravermelho próximo (banda 5). A aplicação gera um 

índice que varia de (-1) a (+1), neste caso, quanto maior o valor do índice (próximo de +1), 

maior a presença de vegetação no período analisado. A equação resolve-se da seguinte 

forma: 

 
 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
𝐼𝑉𝑃 − 𝑉

𝐼𝑉𝑃 + 𝑉
 (4) 

 
Onde: 

IVP é o valor de reflectância da banda no Infravermelho próximo; 

V é o valor de reflectância da banda no vermelho. 
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Figura 02 – Localização da Reserva Indígena Tadarimana a sudeste da malha urbana, utilizada como 

ponto “0” para o cálculo da intensidade das ilhas de calor de superfícies 

 

Fonte: Imagem do satélite Sentinel 13/04/2019 

 

3. Resultados e discussão 

A ilha de calor de superfície é causada essencialmente por alterações no balanço de 

energia superficial após a substituição da cobertura da terra de vegetação natural por 

superfície artificial (OKE, 1978; ARNFIELD, 2003). As cidades possuem estruturas complexas 

e as superfícies apresentam diferentes capacidades de absorção da radiação solar. Essas 

características contribuem para as diferenças térmicas (GARTLAND, 2010). 

O primeiro episódio analisado se refere ao período chuvoso e a imagem foi capturada 

no dia 15 de janeiro de 2019.  Dois dias antes da captura da imagem ocorreu precipitação de 

50,1 mm. As diferenças térmicas entre a área urbana e a área da Reserva Tadarimana foram 

de 10ºC, configurando ilhas de calor de muito forte magnitude na cidade de Rondonópolis. 

Percebe-se a ilha de calor bem desenhada e delimitada em toda a área urbana, com algumas 

diferenças no intraurbano de acordo com os tipos de materiais construtivos. Na Figura 03 

foram destacados seis pontos principais que apresentaram diferentes intensidades de acordo 

com as suas características do uso e ocupação da terra. 
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Figura 03 – Distribuição espacial da intensidade da ilha de calor superficial e do NDVI (15/01/2019) 

 

 

Fonte: Imagem do Satélite Landsat 8 
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De acordo com as cartas sinóticas disponibilizadas pela Marinha do Brasil e com as 

imagens do satélite GOES 16 disponibilizada pelo CPTEC/INPE, pode-se constatar que no 

dia de captura da imagem no primeiro episódio (15 de janeiro de 2019) a cidade esteve sob 

atuação da Massa Equatorial Continental (mTc). No episódio da estação seca houve atuação 

da Massa Tropical Continental (mTc), o que propiciou o aumento da radiação solar direta 

sobre a superfície dos alvos.  

Os pontos foram detalhados na Figura 04, sendo três pontos que apresentaram 

grandes intensidades das ilhas de calor: Conjunto Habitacional São José (Ponto A), Distrito 

Industrial (Ponto B), Rondon Plaza Shopping (Ponto C); um ponto que apresentou intensidade 

média: Condomínio Jardim Village do Cerrado (Ponto D); dois pontos que apresentaram 

baixas intensidades: Horto Florestal (Ponto E) e Área verde localizada nas proximidades do 

Hospital da Unimed e do Residencial Jardim da Mata II (Ponto F).  

O ponto A se refere a um conjunto habitacional de baixo padrão construtivo criado 

no final da década de 1990. Com terremos pequenos e sem presença de vegetação, 

apresentou ilhas de calor de muito forte magnitude, com intensidades de 9ºC em relação ao 

ponto zero. O ponto B está localizado no Distrito Industrial na margem esquerda da rodovia 

BR-163 e conta com aproximadamente 85 empreendimentos instalados. Além dos materiais 

construtivos utilizados nos equipamentos industriais que retém e armazenam calor, a própria 

atividade produz calor, o que deixa a área com grandes intensidades de temperatura, 

chegando a 10ºC. O ponto C (Shopping) também apresentou intensidade de 10ºC devido ao 

tipo de material construtivo do telhado e por apresentar uma área totalmente impermeável no 

estacionamento coberto por asfalto (Figura 04).  

O ponto D está localizado no Condomínio fechado Jardim Village do Cerrado de alto 

padrão construtivo, com a ampla área de lazer, lago artificial e grande presença de vegetação 

arbórea (Figura 04). As intensidades das temperaturas foram de 5ºC, evidenciando que o 

clima pode ser tratado como insumo no processo de produção do espaço e que as áreas mais 

desenvolvidas economicamente, habitadas pela população de maior poder aquisitivo, 

possuem mecanismos para amenizar as intensidades das ilhas de calor.  

Os pontos E e F se destacaram por serem áreas verdes no intraurbano e 

apresentaram pequenas intensidades de ilhas de calor entre 1ºC e 2ºC. Neste caso, pode-se 

afirmar que a presença de vegetação de grande porte nas áreas urbanas é muito importante 
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para a redução da temperatura de superfícies. Áreas como essas, fundos de vales, parques 

e praças são fundamentais para minimizar os efeitos das ilhas de calor de superfícies e 

também as ilhas de calor relacionadas a temperatura do ar (Figura 04).  

 

Figura 04 – Características dos pontos destacados na Figura 03 (15/01/2019) 

(Ponto A - Conj. Hab. São José) 

 

(Ponto B - Distrito Industrial) 

 
(Ponto C - Shopping) 

 

(Ponto D - Cond. Vil. do Cerrado) 

 
(Ponto E - Horto Florestal) 

 

(Ponto F – Vegetação arbórea) 

 
Fonte: Google Earth Pro - Imagem de 06/12/2018 - Altitude do ponto de visão 2 km 

 

Outros pontos se destacam com temperaturas mais elevadas, como o Residencial 

Parque Rosa Bororo na porção noroeste da malha urbana, que estava em fase de construção 

e apresentou intensidade de 8ºC; o Parque Industrial Vetorasso, sobretudo, na região da 

fábrica da Nortox, no extremo sul da malha urbana que apresentou intensidade de 9ºC; e a 
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região central da cidade que apresentou intensidades entre 7ºC e 9ºC em relação ao ambiente 

rural.    

O segundo episódio foi registrado no dia 13 de agosto de 2020 (Figura 05), não houve 

precipitação por 90 dias anteriores a tomada da imagem, configurando como um período de 

estiagem em toda a região Centro-Oeste, resultando em milhares de focos de incêndios. O 

município de Rondonópolis também foi atingido por queimadas de grandes proporções nas 

proximidades da Reserva Indígena Tadarimana gerando redução severa na massa vegetal, 

exposição do solo, perda da qualidade do ar e problemas respiratórios graves na população. 

Os resultados demonstraram que o NDVI (Figura 05) apresentou maiores valores nas 

áreas com vegetação densa e menores valores em solo exposto, associados à vegetação 

seca, carbonização ou com completa ausência de vegetação. De acordo com Lotufo et al. 

(2020), ocorre o aumento da refletância após passagem do fogo devido à deposição de cinzas 

brancas. Neste caso, a temperatura da superfície foi maior nas áreas de queimadas 

relacionada ao aumento da capacidade de absorção da superfície (cor preta das cinzas). 

Estes resultados são atribuídos aos efeitos combinados de maior exposição do solo, aumento 

da absorção da radiação pela vegetação carbonizada e redução da evapotranspiração. Outro 

agravante está relacionado ao período de entressafra do plantio de soja e milho na região, 

sendo que nos meses de julho, agosto e setembro a terra está sendo preparada para o novo 

plantio e fica totalmente exposta, reduzindo o albedo e gerando maior retenção de calor. 

Na Figura 06, foram detalhados pontos de maiores intensidades de temperatura, 

sendo que os pontos A, B e C se referem as áreas de queimadas e atingiram 13ºC, 14ºC e 

14ºC, respectivamente. Assim como as áreas de solo exposto, após a passagem do fogo as 

cinzas e os carvões depositados reduzem o albedo e altera de forma direta o balanço de 

energia ao ocasionar maior absorção da radiação solar e consequentemente elevação da 

temperatura de superfície. Essas queimadas podem ocorrer de origem natural, provocada por 

combustão espontânea ou incidência de raios e impulsionado por fatores como a umidade 

relativa do ar baixa, ausência de precipitação e forte velocidade do vento, bem como de 

origem social, neste caso, por causas acidentais ou criminosa. No Brasil, grande parte das 

queimadas estão relacionadas a uma técnica de manejo de “limpeza” do solo, resultando no 

desmatamento de grandes áreas para dar lugar as atividades ligadas à pecuária extensiva e 

ao cultivo agrícola (LOTUFO et al. 2020). 
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Figura 05 – Distribuição espacial da intensidade da ilha de calor superficial e do NDVI (13/08/2020) 

 

 

Fonte: Imagem do Satélite Landsat 8 
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O ponto D, está localizado na região do Parque Sagrada Família, é um bairro 

residencial com população de baixo poder aquisitivo, apresentou intensidade de 8ºC, em 

relação a Reserva Tadarimana. Como pode-se observar na Figura 06, trata-se de uma área 

com a presença de muitos terrenos vazios, sem pavimentação nas ruas, solo exposto e sem 

presença de vegetação arbórea.  

 

Figura 06 – Características dos pontos destacados na Figura 05 (13/08/2020) 

(Ponto A - Área rural - Próx. Res. Rosa Bo.) 

 

(Ponto B - Área rural - Próx. Parq. Indus.) 

 
(Ponto C - Área rural - Próx. Reser. Tadari.) 

 

(Ponto D - Parque Sagrada Família) 

 
Fonte: Google Earth Pro - Imagem de 27/08//2020 - Altitude do ponto de visão 2 km 

 

4. Considerações finais 

Nos dois episódios analisados as imagens termais apresentaram diferenças de 

temperatura acima de 10ºC. As grandes intensidades das temperaturas estão relacionadas 

aos tipos de materiais construtivos no intraurbano em comparação ao ambiente rural no 

período chuvoso e a grande quantidade de solo exposto e as queimadas no período seco. Os 

dados referentes ao NDVI são fundamentais para verificar a variabilidade espacial da 

temperatura da superfície em relação aos episódios secos e chuvosos, sendo que durante a 

estação seca ocorre a diminuição da massa vegetal a partir da perda das folhas e maior 

exposição do solo devido à redução da cobertura vegetal rasteira.  
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De modo geral, foi possível identificar padrões nos dois episódios analisados. A ilha 

de calor de superfície foi bem definida e apresentou forte magnitude no período chuvoso. Nos 

bairros densamente construídos com materiais construtivos de baixo padrão, telhas de 

fibrocimento, loteamentos pequenos, sem cobertura vegetal e nos distritos industriais foram 

registradas as maiores intensidades de temperatura em relação as áreas de maior cobertura 

vegetal arbórea nos fundos de vale, horto florestal e na Reserva Indígena Tadarimana.    

Durante a estação seca o padrão esteve relacionado a diminuição da massa vegetal 

e a presença de solo exposto, gerando grandes intensidades de temperatura na área rural 

devido à redução do albedo que retém mais calor. A presença de solo exposto também 

ocorreu devido a criação de novos loteamentos, vazios urbanos, desmatamento para a 

implantação da agropecuária e ao período de entressafra do cultivo da soja, momento em que 

ocorre a preparação do solo para o próximo cultivo.   

A análise baseada na geografia do clima (SANT’ANNA NETO, 2001), sugere a 

necessidade de se incorporar a dimensão social na interpretação do clima na perspectiva da 

análise geográfica, compreendendo que a repercussão dos fenômenos atmosféricos na 

superfície se dá num território, transformado e produzido pela sociedade de maneira desigual 

e apropriado segundo os interesses dos agentes sociais. Desta forma, considerar a produção 

do espaço de acordo com o uso e ocupação da terra é fundamental para compreender as 

intensidades da temperatura de superfície e a sua repercussão no espaço geográfico. 
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PRECIPITAÇÃO PLUVIAL EM UBERLÂNDIA – MG: DADOS OBTIDOS POR 

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA E REANÁLISES CLIMÁTICAS 
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CARLOS BATISTA DA SILVA3 
 

RESUMO 
O objetivo deste estudo foi realizar análises comparativas entre as séries temporais de 
precipitação pluvial oriundas da estação meteorológica automática (EMA) do município de 
Uberlândia – MG e de três reanálises climáticas (CFSR/CFSV2, NCEP/NCAR e ERA5), no 
período de janeiro de 2009 a dezembro de 2019. Os dados de precipitação pluvial da EMA 
foram obtidos do INMET. As reanálises climáticas foram obtidas para o ponto de grade 
(18°55’01” S e 48°15’18” W) da EMA através do Climate Reanalyzer. Quanto às análises 
comparativas dos dados mensais entre a EMA e as reanálises climáticas, foram executados 
cálculos de diferença, média, desvio padrão, erro médio quadrático, erro absoluto, correlação 
linear, cálculos de tendência linear e coeficiente de determinação. Os resultados mostram que 
todas as reanálises climáticas apresentam valores de correlação linear acima de 0,50 em 
comparação com os dados mensais da EMA. A maior média do erro médio quadrático é 
observado no ERA5 (SME=0,99), enquanto o NCEP/NCAR apresenta o menor resultado 
(SME=0,90). A média do erro absoluto do CFSR/CFSV2 foi igual a 0,81 (maior erro) e do 
ERA5 igual a 0,23 (menor erro). Os ajustes lineares em comparação com a EMA são melhores 
no ERA5 (R2=77%) e piores no NCEP/NCAR (R2=70%). Os desvios foram maiores na 
comparação entre EMA e CFSR/CFSV2 (-66,20%) e menores entre EMA e ERA5 (-5,60%). 
Dessa forma, com os resultados aqui apresentados sugere-se ser viável usar os dados 
mensais da reanálise climática do ERA5 para representar a precipitação pluvial (mm) da EMA 
em Uberlândia. 
 
Palavras-chave: Análises comparativas; Estação meteorológica automática; Reanálises 
climáticas. 
 
ABSTRACT 
The objective of this study was to perform comparative analyzes between the time series of 
pluvial precipitation originating from the automatic meteorological station (EMA) of the city of 
Uberlândia - MG and three climatic reanalysis (CFSR / CFSV2, NCEP / NCAR and ERA5), in 
the period of January from 2009 to December 2019. EMA rainfall data was obtained from 
INMET. Climatic reanalysis was obtained for the grid point (18°55'01” S and 48°15’18” W) from 
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EMA using Climate Reanalyzer. As for the comparative analyzes of the monthly data between 
the EMA and the climate reanalysis, calculations of difference, mean, standard deviation, 
mean square error, absolute error, linear correlation, linear trend calculations and 
determination coefficient were performed. The results show that all climatic reanalysis have 
linear correlation values above 0.50 in comparison with the monthly EMA data. The highest 
mean of the mean quadratic error is observed in ERA5 (SME = 0.99), while NCEP / NCAR 
presents the lowest result (SME = 0.90). The mean of the absolute error of the CFSR / CFSV2 
was equal to 0.81 (greatest error) and of ERA5 equal to 0.23 (lowest error). Linear adjustments 
compared to EMA are better in ERA5 (R2 = 77%) and worse in NCEP / NCAR (R2 = 70%). 
The deviations were greater in the comparison between EMA and CFSR / CFSV2 (-66.20%) 
and smaller between EMA and ERA5 (-5.60%). Thus, with the results presented here, it is 
suggested that it is feasible to use the monthly data from the climatic reanalysis of ERA5 to 
represent the rainfall (mm) of the EMA in Uberlândia. 
 

Keywords: Comparative analysis; Automatic weather station; Climatic reanalysis. 

 

1. Introdução 

A precipitação pluvial é uma das variáveis climáticas que mais influenciam as 

atividades socioeconômicas desde os tempos antigos até a atualidade. De acordo com Costa 

et al. (2012), para aumentar a credibilidade dos resultados nas análises temporais dos estudos 

de precipitação pluvial, é necessário apresentar boa qualidade dos dados estimados, bem 

como boa disponibilidade e distribuição espacial. Para isso, a estação meteorológica e as 

reanálises climáticas colaboram quanto a aquisição desses dados. A estação meteorológica 

automática (EMA), com base nos sensores eletrônicos e no sistema de aquisição de dados 

(Datalogger), coleta os elementos do clima (temperatura e umidade do ar, pressão 

atmosférica, precipitação pluvial, direção e velocidade dos ventos, radiação solar), a cada 

minuto, com relação ao lugar que está localizada. As reanálises climáticas referem-se aos 

conjuntos de dados compreendidos num modelo numérico, para obtenção da interpolação 

física em uma grade regular a ser usada em pesquisas que exijam o cálculo de diferentes 

parâmetros, em particular o cálculo de derivadas espaciais e temporais. A interpolação física 

leva em conta a topografia, a cobertura vegetal e a evolução temporal dos processos como 

radiação solar, turbulência, convecção e os processos de dinâmica de fluídos associados 

(BIAZETO; SILVA DIA e DIAS, 2006). 

Nesse sentido, estudos relacionados à precipitação pluvial são fundamentais para a 

validação dos dados. Carvalho et al. (2012) caracterizaram a precipitação pluvial do Sistema 

de Monção da América do Sul. Para a realização do estudo foram comparadas diferentes 
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fontes de precipitação pluvial diária, que são: Physical Sciences Divison (PSD), Global 

Precipitation Climatology Project (GPCP), Climate Prediction Center (CPC), NCEP Climate 

Forecast System Reanalysis (CFSR), NASA Modern-Era Retrospective Ananlysis for 

Research and Applications (MERRA) e Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) durante 

o período de 1998 até 2008. Todos os conjuntos de dados supracitados indicam que há uma 

região de anomalias positivas de chuva sobre o núcleo da Monção, bem como anomalias 

negativas sobre o norte da América do Sul. Apesar das anomalias positivas sobre a 

Cordilheira dos Andes central serem representadas pelo GPCP, CPC, CFSR, MERRA e 

TRMM, percebe-se que as correlações derivadas do CFSR e MERRA superestimam a 

precipitação da América do Sul. 

Conclui-se, portanto, a importância de estudos relacionados a verificação e validação 

dos dados de precipitação pluvial dos conjuntos de dados em relação a estação meteorológica 

automática (EMA), para possível substituição desta. Desse modo, três reanálises climáticas 

foram utilizadas para realizar análises comparativas de precipitação pluvial com a EMA 

localizada em Uberlândia-MG no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2019. 

 
2. Metodologia 

Foram utilizadas três fontes de reanálise climática, sendo elas: CFSR/CFSV2, 

NCEP/NCAR (National Centers for Environmental Prediction/ National Center for Atmospheric 

Research) e ERA5 (Fifth generation of ECMWF Data Server). As reanálises são construídas 

em uma grade regular: CFSR/CFSV2 (0,5° x 0,5°), NCEP/NCAR (2,5° x 2,5°) e ERA5 (0,25° 

x 0,25°). A resolução temporal utilizada foi a mensal, de janeiro de 2009 a dezembro de 2019.  

A precipitação pluvial das reanálises climáticas foi obtida no site Climate Reanalyzer4. 

O ERA5: Fifth generation of ECMWF atmospheric reanalyses of the global climate 

(HERSBACH et al., 2020) combina modelos com dados de satélites e estações 

meteorológicas de solo para criar um registro consistente a longo prazo das condições 

meteorológicas, geralmente voltando várias décadas ao passado.  

O CFSv2 (Saha et al., 2010) é a segunda versão do NCEP Climate Forecast System 

e representa a interação entre oceanos, atmosfera, superfície terrestre e mares. Essa versão 

 
4 CLIMATE CHANGE INSTITUTE; UNIVERSITY OF MAINE. CLIMATE REANALYZER. MONTHLY 

REANALYSIS TIMESERIES. Disponível em: 
<https://climatereanalyzer.org/reanalysis/monthly_maps/>. Acesso em: 12 de jun. de 2020. 
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possui atualizações com o intuito de aperfeiçoar os dados. Para isso foi feita uma reanálise 

durante 32 anos (1979-2010), que ofereceu uma reformulação dos dados ao longo de 29 anos 

(1982-2010), a fim de obter calibrações consistentes e estáveis, tais como, estimativas de 

habilidade para as previsões operacionais sazonais e subsazonais.  

O NCEP/NCAR produz um registro de 40 anos de análises globais de campos 

atmosféricos em apoio às necessidades das comunidades de pesquisa e monitoramento 

climático (KALNAY et al., 1996). Essa base de dados utiliza o modelo espectral global T62 

(209 km), com 28 níveis verticais. Além disso, o NCEP/NCAR possui uma ampla variedade 

de observações meteorológicas a partir de navios, aviões, radiossondagens, observações de 

satélite, dados de estação, dentre outros. 

Os dados de precipitação pluvial das diferentes fontes foram comparados com os 

dados da EMA localizada no município de Uberlândia, em Minas Gerais, nas dependências 

da Universidade Federal de Uberlândia – Campus Santa Mônica, nas coordenadas 18°55’01” 

S e 48°15’18” W, a uma altitude de 869 m. Os dados das reanálises climáticas foram obtidos 

para o ponto de grade (latitude e longitude) da EMA em Uberlândia. Após essa etapa, foram 

elaboradas planilhas de comparação entre as fontes utilizadas no estudo e a EMA, no período 

de janeiro de 2009 a dezembro de 2019. Em seguida, gráficos comparativos foram realizados 

com base em todo o período de análise do estudo e mês a mês. Com base nessas planilhas 

comparativas foram efetuados os cálculos iniciais dos dados mensais, sendo esses: diferença, 

média e desvio padrão. Todos os cálculos foram realizados em comparação com os dados de 

precipitação pluvial da EMA.  

A quarta etapa constituiu em calcular a correlação linear, erro médio quadrático e 

erro absoluto dos dados mensais e diários no software IBM SPSS. Os desvios entre as fontes 

e a EMA também foram calculados.  

A quinta etapa fundamentou-se em elaborar diagramas de dispersão dos dados 

mensais, com evidência da linha de tendência linear, através de regressão linear simples, e 

do coeficiente de determinação. Os diagramas dos dados mensais foram elaborados a partir 

de todo o período de comparação, de janeiro de 2009 a dezembro de 2019, e com base na 

análise comparativa entre as fontes e a EMA mês a mês. 
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3. Resultados e discussão 

3.1 Comparação entre ERA5 e EMA (2009-2019) 

As análises comparativas entre a precipitação pluvial da EMA e da reanálise do ERA5 

(Figura 1) apresentam alta similaridade, com diferenças mais expressivas nos períodos com 

maiores acumulados de precipitação. Porém, nessa comparação os dados do ERA5 

superestimam os dados da EMA, principalmente nos períodos de maiores acumulados ao 

longo do ano. 

 
Figura 1 - Comparação entre os dados de precipitação pluvial mensal (mm) da reanálise climática do 

ERA5 e da EMA de Uberlândia-MG 

 
Organização: SILVA, J. A. F. (2020). 

 
No primeiro trimestre da comparação (Figura 2a, 2b e 2c), nota-se que de modo geral 

o ERA5 superestima os dados de precipitação pluvial da EMA. Os desvios médios em janeiro 

são iguais a -12,7%, -2,1% em fevereiro e -14,4% em março. O erro médio quadrático e o erro 

absoluto são nulos em janeiro de 2013, fevereiro de 2011 e em março de 2017. Por outro 

lado, os maiores erros são verificados em janeiro de 2009, com valores do erro médio 

quadrático de 8,4 e erro absoluto de 2,9. 

No segundo trimestre (Figura 2d, 2e e 2f), o ERA5 subestima os dados da EMA e por 

vezes apresentam resultados similares. Os desvios resultam em 6% em abril, 37,2% em maio 

e 3,8% em junho. Em abril de 2016, bem como em junho de 2009, 2010 e 2014 não há erro 

absoluto e quadrático nas séries de dados. Os maiores erros encontram-se em maio de 2013, 

em que o erro médio quadrático é de 6,7 e o erro absoluto de 2,6. 
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Figura 2 – Comparação trimestral entre os dados de precipitação pluvial mensal (mm) da reanálise 
climática do ERA5 e da EMA em Uberlândia-MG 

No terceiro trimestre (Figura 2g, 2h e 2i), período seco em Uberlândia, não são 

verificadas grandes variações entre os dados obtidos no ERA5 e na EMA. Os desvios entre 

Organização: SILVA, J. A. F. (2020). 
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as fontes são iguais a -40,8% em julho, 36,8% em agosto e -17,9% em setembro. Nota-se 

que o erro médio quadrático e erro absoluto são iguais a 0,0, em julho de 2009, agosto de 

2010 até 2012, agosto de 2014 e 2015, agosto de 2017 até 2019, setembro de 2012 e 

setembro de 2018. Os maiores erros são observados em setembro de 2010, no qual o erro 

médio quadrático resulta em 0,6 e o erro absoluto em 0,8. 

No quarto trimestre (Figura 2j, 2k e 2l), os dados do ERA5 superestimam de forma 

geral os dados da EMA. Os desvios resultam em -32,0% em outubro, -9,3% em novembro e 

10% em dezembro. O erro médio quadrático e erro absoluto são de 0,0 no mês de novembro 

de 2012. Em contrapartida, os maiores erros são verificados em dezembro de 2018, no qual 

o erro médio quadrático é igual a 22,4 e o erro absoluto igual a 4,7. 

 

3.2 Comparação entre NCEP/NCAR e EMA (2009-2019) 

Na comparação entre a EMA e a reanálise climática do NCEP/NCAR (Figura 3), é 

possível identificar pouca similaridade entre os dados. No geral, os dados do NCEP/NCAR 

superestimam os dados da EMA em todo o período de análise. Essas diferenças são mais 

expressivas nos meses mais chuvosos. 

 
Figura 3 - Comparação entre os dados de precipitação pluvial mensal (mm) da reanálise climática 

NCEP/NCAR e da EMA em Uberlândia - MG 

 
Organização: SILVA, J. A. F. (2020). 

 
De acordo com a análise dos gráficos do primeiro trimestre (Figura 4a, 4b e 4c), 

observa-se que, de modo geral, os dados do NCEP/NCAR superestimam a precipitação 
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pluvial da EMA. Os desvios calculados resultam em -38,8% em janeiro, -57,5% em fevereiro 

e -48,5% em março. Em março de 2012 o erro médio quadrático e erro absoluto são iguais a 

0,0. No entanto, os maiores erros são identificados em março de 2011, com erro médio 

quadrático igual a 3,9 e erro absoluto de 2,0. 

No segundo trimestre (Figura 4d, 4e e 4f) predomina superestimação dos dados da 

EMA pelos dados do NCEP/NCAR. Os desvios são de -72,3% em abril, -65,8% em maio e -

52,4% em junho. Nos meses de maio de 2012, maio de 2017 e junho de 2012 o erro médio 

quadrático e o erro absoluto são iguais a 0,0. Todavia, maio de 2013 apresenta os maiores 

erros, em que o erro médio quadrático é igual a 5,0 e o erro absoluto igual a 2,2. 

No terceiro trimestre (Figura 4g, 4h e 4i), a precipitação pluvial das reanálises do 

NCEP/NCAR e da EMA são semelhantes, com exceção de setembro, mês em que há maiores 

variações. Os desvios resultam em -57,6% em julho, 29,9% em agosto e 8,3% em setembro. 

Em setembro de 2015 não são verificados os erros quadrático e absoluto. Já em setembro de 

2010 nota-se os maiores erros, nos quais o erro médio quadrático é de 2,2 e o erro absoluto 

de 1,5. 

No quarto trimestre (Figura 4j, 4k e 4l), há baixa similaridade entre os dados do 

NCEP/NCAR e da EMA. Na maioria dos anos a precipitação pluvial da EMA é superestimada 

nas reanálises. Os desvios são de -68,0% em outubro, -48,0% em novembro e -20,6% em 

dezembro. Em outubro de 2016 não são constatados erro quadrático e erro absoluto. 

Contudo, os maiores erros são identificados em novembro de 2013, em que o erro médio 

quadrático é de 9,1 e o erro absoluto de 3,0.
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Figura 4 - Comparação trimestral entre os dados de precipitação pluvial mensal (mm) da reanálise 

climática do NCEP/NCAR e da EMA em Uberlândia-MG 

Organização: SILVA, J. A. F. (2020). 

 

3.3 Comparação entre CFSR/CFSV2 e EMA (2009-2019) 

Na comparação entre a precipitação pluvial das reanálises climáticas do 

CFSR/CFSV2 e da EMA (Figura 5) é possível identificar as maiores diferenças entre as fontes 
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nos meses chuvosos, em que os dados do CFSR superestimam os dados da EMA. De forma 

geral, os resultados das duas bases de dados se equiparam nos meses mais secos. Portanto, 

a precipitação pluvial das reanálises do CFSR/CFSV2 apresenta menor similaridade com a 

da EMA em relação as demais reanálises avaliadas (ERA5 e NCEP/NCAR). 

 
Figura 5 - Comparação dos dados de precipitação mensal (mm) entre a reanálise climática  

CFSR/CFSV2 e a Estação Meteorológica Automática de Uberlândia 

 
Organização: SILVA, J. A. F. (2020). 

 
No primeiro trimestre (Figura 6a, 6b e 6c), nota-se que há baixa similaridade entre os 

dados do CFSR/CFSV2 e a EMA, além de ser possível identificar que, de forma geral, os 

dados do CFSR/CFSV2 superestimam os dados da EMA. Os desvios calculados resultam em 

-65,8% em janeiro, -60,7% em fevereiro e -70,5% em março. Nos meses de janeiro de 2012 

e de 2018 não são verificados erros. Os maiores erros são verificados em fevereiro de 2010, 

no qual o erro médio quadrático resulta em 8,3 e o erro absoluto em 2,9. 

No segundo trimestre (Figura 6d, 6e e 6f), os dados do CFSR/CFSV2 continuam 

superestimando os dados da EMA. A importância do conhecimento destes desvios de 

superestimação serve para a melhoria de estudos que se utilizam destas fontes de dados e 

de futuros trabalhos de modelagem numérica. Porém, em junho as fontes começam a 

apresentar maior similaridade. Os desvios são de -70,8% em abril, -31,1% em maio e -71,5% 

em junho. Em abril de 2015, maio de 2014, junho de 2010 e junho de 2019, não são 

identificados erro médio quadrático e erro absoluto. Em contrapartida, nota-se os maiores 

erros em maio de 2011, com erro médio quadrático igual a 1,7 e erro absoluto igual a 1,3. 
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Figura 6 - Comparação trimestral entre os dados de precipitação pluvial mensal (mm) da reanálise 
climática do CFSR/CFSV2 e da EMA em Uberlândia-MG 

 Organização: SILVA, J. A. F. (2020). 

 
No terceiro trimestre (Figura 6g, 6h e 6i), os dados do CFSR/CFSV2 apresentam alta 

similaridade com os dados da EMA, com exceção do mês de setembro, em que a precipitação 

pluvial da EMA é superestimada pelo CFSR/CFSV2, no geral. Os desvios resultam em -62,4% 
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em julho, -12,0% em agosto e -58,5% em outubro. Agosto de 2012 não apresenta erro médio 

quadrático e erro absoluto. Em julho de 2013 nota-se os maiores erros, no qual o erro médio 

quadrático é de 1,6 e o erro absoluto de 1,3. 

No quarto trimestre (Figura 6j, 6k e 6l), os dados do CFSR/CFSV2 superestimam os 

dados da EMA, havendo baixa similaridade entre os resultados. Os desvios calculados 

resultam em -101,2% em outubro, -70,9% em novembro e -49,8% em dezembro. Em 

dezembro de 2018 o erro médio quadrático e o erro absoluto são nulos. Em dezembro de 

2016, o erro médio quadrático é de 2,7 e o erro absoluto de 1,6, sendo os maiores erros 

verificados nessa comparação. 

 

4. Considerações finais 

Neste estudo são apresentadas comparações entre a precipitação pluvial mensal das 

reanálises climáticas (ERA5, NCEP/NCAR e CFSR/CFSV2) e da EMA em Uberlândia - MG, 

no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2019. 

Os resultados mostram que a reanálise do ERA5 é a que melhor representa a 

precipitação pluvial da EMA, possivelmente devido ao maior espaçamento horizontal dos 

dados (0,25° x 0,25°) em relação às reanálises do NCEP/NCAR (2,5° x 2,5°) e do 

CFSR/CFSV2 (0,5° x 0,5°), permitindo uma melhor representação dos meses chuvosos em 

Uberlândia. 

Em relação às medidas de associação entre as diferentes fontes de dados (reanálise 

x EMA), as reanálises do NCEP/NCAR e do CFSR/CFSV2 são as menos adequadas para 

representar a precipitação pluvial mensal da EMA durante o período de estudo, uma vez que 

apresentam as maiores diferenças em relação à EMA (observadas nos gráficos mensais), os 

menores coeficientes de correlação linear e de determinação, altos valores de erro médio 

quadrático, erro absoluto e desvios. Por outro lado, as reanálises do ERA5 representaram de 

forma eficaz a precipitação pluvial da EMA, visto que são identificados baixos desvios, altos 

valores do coeficiente de correlação linear e de determinação, além de apresentarem no geral 

erro médio quadrático e erro absoluto baixos. 

Tal resultado se assemelha com o observado por Limberger e Silva (2018), em que 

foram comparados os dados de redes convencionais com dados da Reanálise I do 

NCEP/NCAR e dos centros de pesquisa CRU e GPCC, com o intuito de observarem a 
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precipitação pluvial na Amazônia brasileira para o período de 1979 a 2010. Nesta 

comparação, os autores identificaram que a reanálise climática do NCEP/NCAR apresentou 

as maiores diferenças e baixo coeficiente de correlação linear em relação aos demais 

conjuntos de dados. No entanto, os dados do CRU e do GPCC apresentaram os maiores 

valores entre si e próximos dos valores das redes convencionais da ANA (Agência Nacional 

de Águas e Saneamento Básico). 

Os resultados aqui apresentados irão contribuir para suprir a falta de dados 

meteorológicos para um período longo em Uberlândia - MG, o que é imprescindível para um 

melhor entendimento da climatologia do município. Assim, será possível traçar estratégias 

que previnam situações de risco à sociedade e elaborar políticas públicas mais eficientes. 
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CLASSIFICAÇÕES CLIMÁTICAS E ANÁLISE DOS ATRIBUTOS CLIMÁTICOS DE 

LENÇÓIS – BA  

 

ANA PAULA MINELLI MOREIRA1 
WELLINGTON LOPES ASSIS2 

 
RESUMO 
As classificações climáticas permitem o agrupamento dos parâmetros meteorológicos de 
forma a facilitar a identificação da relação entre estes atributos e os demais componentes 
espaciais. Desta forma, o presente artigo objetivou a análise dos elementos climáticos e a 
classificação climática do município de Lençóis-BA a fim de compreender o comportamento 
atmosférico da região e sua relação com o meio. A análise considerou valores de temperatura 
média compensada, evapotranspiração e precipitação, resultando na categorização dos 
dados de acordo com os métodos de classificação de Köppen (1918), Strahler (1969) e 
Thornthwaite e Mather (1955) para que posteriormente fosse possível a elaboração de uma 
síntese ambiental da área estudada. Os resultados evidenciaram que a Chapada Diamantina, 
inserida na área de estudo, influencia significativamente o clima do município e guarda intensa 
relação com a cobertura e ocupação do solo da região, do mesmo modo que o clima influencia 
diretamente a distribuição desses fatores no espaço.  
 
Palavras-chave: Classificações climáticas; Chapada Diamantina; Lençóis (BA). 
 
ABSTRACT 
Climatic classifications allow the grouping of meteorological parameters in order to facilitate 
the identification of the relationship between these attributes and the other spatial components. 
Thus, this article aims to analyze the climatic elements and the climatic classification of the 
municipality of Lençóis-BA, in order to understand the atmospheric behavior of the region and 
its relationship with the environment. The analysis considered values of average compensated 
temperature, evapotranspiration and precipitation, resulting in the categorization of the data 
according to the classification methods of Köppen (1918), Strahler (1969) and Thornthwaite 
and Mather (1955) so that it was possible to elaborate an environmental synthesis of the 
studied area. The results showed that the Chapada Diamantina, inserted in the study area, 
significantly influences the climate of the municipality and has an intense relationship with the 
coverage and land occupation of the region, in the same way that the climate directly influences 
the distribution of these factors in space. 
 

Keywords: Climatic classifications; Chapada Diamantina; Lençóis (BA) 
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1. Introdução 

Identificar e organizar as informações acerca de um ambiente, é primordial para o 

entendimento geossistêmico dos processos embutidos na formação do mesmo. Desta forma, 

as classificações climáticas permitem que os elementos do clima possam ser agrupados a fim 

de facilitar a visualização da relação destes atributos com os demais componentes espaciais. 

Assim, mesmo que tenham suas limitações, como por exemplo certa rigidez e 

generalização nos seus limites, os modelos ambientais são ferramentas importantes para o 

conhecimento inicial do clima de um dado local. Com base nestes aspectos é possível dizer 

que “(...) uma classificação conduz, necessariamente, a uma dada compartimentação do 

espaço, que consiste em classificar para regionalizar e regionalizar para facilitar a 

apresentação do conhecimento” (MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2007). 

Segundo Das Virgens et al. (2004), a região de localização do município de Lençóis 

é um centro de grande importância turística do estado da Bahia, fator que impulsiona o 

desenvolvimento socioeconômico desta área. Portanto, compreender a variabilidade dos 

atributos climáticos ao longo do tempo, tendo como base a interação destes elementos com 

os diversos fatores inseridos no ambiente, bem como a dinâmica atmosférica, é fundamental 

para interpretar as relações entre esses componentes do meio. 

Considerando a discussão acima apresentada, esse trabalho teve como objetivo 

principal a análise dos atributos climáticos, em especial temperatura do ar, índice 

pluviométrico e valores de evapotranspiração, tendo em vista uma abordagem sistêmica dos 

elementos envolvidos, a fim de categoriza-los com base nas classificações climáticas de 

Köppen (1918), Strahler (1969) e Thornthwaite e Mather (1955)3, esperando ser possível a 

compreensão dos tipos climáticos de Lençóis e suas implicações locais.  

 

2. Metodologia 

Para construção do artigo foram utilizados dados obtidos através das Normais 

Climatológicas (1961-1990) do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A análise dos 

dados foi feita nas seguintes etapas: (1) Aplicação da classificação climática segundo Köppen; 

 
3 Os procedimentos para as classificações climáticas foram obtidos em Mendonça e Danni-Oliveira 
(2007). 
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(2) Realização da análise climática segundo Strahler; (3) Aplicação da análise climática 

segundo Thornthwaite e Mather; (4) Síntese das características geoambientais de Lençóis. 

Na etapa 1 foram organizadas planilhas no Microsoft Excel (2016) para a elaboração 

de climograma e gráfico comparativo entre a pluviosidade e evapotranspiração mensal. Com 

as auxílio das representações gráficas, foi possível observar de maneira efetiva as variações 

de temperatura e pluviosidade, para posteriormente adequar estas variáveis aos parâmetros 

propostos por Köppen (1918). Este modelo basicamente é composto por um agrupamento de  

letras maiúsculas que compõem características de temperatura, evapotranspiração e 

pluviosidade e letras minúsculas que subdividem as características adicionais destes mesmos 

elementos.  

Na etapa 2 a latitude da área foi o principal fator que orientou a classificação de 

Strahler (1969), que divide o planeta Terra em três grandes grupos climáticos (latitudes 

médias, altas e baixas). Após esse primeiro momento, o clima da área em questão foi definido 

conforme os controles climáticos (massas de ar, centros de ação, frentes) envolvidos na 

dinâmica do sistema.  

A etapa 3 destinou-se aos cálculos do balanço hídrico de Lençóis conforme método 

de Thornthwaite e Mather (1955). Considerou-se o valor do armazenamento residual de água 

no solo em função do valor negativo acumulado para 100 mm de capacidade de 

armazenamento. Inicialmente foi calculada o valor da evapotranspiração potencial (ETP) com 

o auxílio do nomograma de Thornthwaite-Camargo (TUBELIS e NASCIMENTO, 1984, p.288), 

trançando um ponto da temperatura média anual do município em direção ao ponto C (fixo) 

no quadro. Posteriormente foi desenhado uma reta na posição horizontal de acordo com os 

dados das temperaturas médias mensais para se obter os valores aproximados de 

Evapotranspiração Potencial Mensal (ETN). Com os valores definidos, foi feita a correção de 

acordo com a latitude (p) Camargo (TUBELIS e NASCIMENTO, 1984, p.290).  

Após estabelecidos os valores de ETP as etapas do balanço hídrico seguiram a 

seguinte ordem: (a) subtração dos valores de precipitação mensal pelos valores de ETP (P-

ETP); (b) cálculo do negativo acumulado para os meses em que houve mais 

evapotranspiração potencial do que chuva, NEG. Acumulado do mês anterior mais o valor de 

P-ETP do mês em questão. Para os demais meses o valor foi igual a 0. Entretanto, foi 

necessário achar o valor de VAL na Tabela 107,2 para chegar ao valor do NEG. Acumulado. 
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no primeiro mês positivo; (c) cálculo do total de água armazenada no solo de cada mês (VAL). 

Nos meses sem valores negativos acumulados e P é maior do que ETP, o valor de VAL foi 

considerado 100, representado pela capacidade de armazenamento do solo. Nos meses com 

negativo acumulado foi usada a tabela 107.2 (TUBELIS; NASCIMENTO, 1984, p.310) com 

respaldo no valor de NEG. Acumulado para localizar o valor de VAL; (d) cálculo de ALT, 

representado pela subtração do valor de VAL do mês anterior e do VAL do mês em questão. 

Se P > ETP, não há negativo acumulado e VAL = 100, ALT foi considerado 0. Caso o valor 

for negativo, ALT do mês em questão menos o valor armazenado do mês anterior; (e) cálculo 

de evapotranspiração real (ETR), onde P > ETP, ETR é igual a ETP. Nos valores negativos 

ETR foi considerada igual a P do mês em questão menos ALT do mesmo mês (P-ALT); (f) 

calcular a diferença entre Evapotranspiração Potencial e Evapotranspiração Real (ETP-ETR); 

(g) cálculo do valor excedente (EXC) de água (P-ETP) - ALT; (h) cálculo do escoamento (ESC) 

iniciado pelo mês após o menor valor de EXC, onde foi admitido valor de ESC do mês anterior 

igual a 0. Soma de EXC do mês com o ESC do mês anterior multiplicado por 0,5, que é uma 

constante.  

O próximo passo foi a conferência dos cálculos com as seguintes fórmulas: P = ∑ 

ETP + ∑ (P-ETP); P = ∑ ETR + ∑ (EXC); ALT = ∑ = 0; ETP = ∑(ETR) + ∑(DEF); ∑(EXC) = 

∑(ESC). Com os dados aferidos, foi confeccionado os gráficos de excedente, retirada, 

reposição e déficit hídrico, além de gráficos de extrato e balanço hídricos.  

Na etapa 4 do trabalho as classificações climáticas feitas anteriormente, 

concomitantemente às características físicas da cidade de Lençóis, resultou em uma síntese 

geoambiental da cidade, relacionando os elementos climáticos e os fatores envolvidos nas 

suas variações. 

 

3. Resultados e discussão: Aspectos climáticos de Lençóis, Bahia no período de 1961 

a 1990 

A partir de 1872, o Comitê Meteorológico Internacional passou a compilar valores 

médios de dados climatológicos sobre um período uniforme, com a finalidade de 

compatibilizar os dados entre as estações meteorológicas, concluindo que o período de 30 

anos seria o ideal para esses cálculos. Ainda sobre a adequação temporal de mensuração 
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dos dados meteorológicos, Ribeiro (1993) reafirma que 30 anos é o período ideal para se 

classificar o clima a uma escala zonal. 

 

3.1 Conforme a classificação climática de Köppen 

A classificação de Köppen (1918) é um modelo simples de classificação climática 

que enquadra características de temperatura e precipitação, usando como delimitação a 

distribuição dos tipos de vegetação do ambiente (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007). 

Observa-se no gráfico 01 o comportamento da temperatura média compensada e precipitação 

em Lençóis ao longo dos anos de 1961 a 1990. 

 

Gráfico 01 - Climograma de Lençóis-BA (1961-1990) 

Fonte: Normais climatológicas de 1961-1990 (INMET, 2009). 

 

Segundo Köppen, o clima de Lençóis neste período é classificado como megatérmico 

do tipo Aw. A primeira letra “A”, designa o grupo climático ao qual o ambiente está submetido, 

que neste caso são os climas tropicais chuvosos, para se enquadrar nesse grupo, a 

temperatura do mês mais frio tem de ser superior a 18 ºC e a precipitação pluvial anual maior 

que a evapotranspiração anual. Em Lençóis a média de temperatura de todos os meses é 

maior do que 18 °C, sendo que o mês de julho apresentou o menor valor da série temporal, 
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registrando média de 20,7 °C. Já a média de precipitação anual foi de 1413 mm, maior que a 

evapotranspiração potencial marcada por 1137 mm. 

A segunda letra “w” representa a subdivisão de locais onde há ocorrências de chuvas 

de verão. O gráfico 02 mostra as variações dos valores de chuvas e evapotranspiração 

potencial em Lençóis ao longo dos anos.  

 

Gráfico 02 - Comparativo mensal de pluviosidade e evapotranspiração potencial (ETP) 

Fonte: Normais climatológicas de 1961-1990 (INMET, 2009). 

 

Os totais pluviométricos mais expressivos foram os de novembro (197,9 mm) e o de 

dezembro (190,1 mm), marcando início da estação chuvosa que vai até o mês de abril. Os 

menores volumes de chuvas foram registrados em agosto (31,8 mm) e setembro (43,9 mm), 

meses em que a evapotranspiração potencial (ETP) é significativamente maior, com 68 mm e 

74,74 mm respectivamente, embora verificou-se outros meses que os valores de ETP foram 

superiores aos de precipitação como maio, agosto e setembro, os meses mais secos do ano. 
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3.2 Conforme a classificação climática de Strahler 

A classificação climática de Strahler (1969) é de ordem genética, ou seja, tem como 

base os controles climáticos (centros de ação, massas de ar e sistemas frontogênicos), além 

das características pluviométrica dos locais. (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007). 

Baseado na classificação de Strahler, o município de Lençóis se enquadra no 

primeiro grupo nomeado de zona climática das latitudes baixas e no subgrupo do domínio 

climático tropical úmido-seco (Savana Tropical). Este domínio encontra-se nas regiões entre 

5° a 25° de latitude norte e sul, sendo influenciada pelas massas de ar equatoriais e tropicais.  

Lençóis possui um clima úmido-seco, que é caracterizado pela maior umidade no 

verão e período de seca no inverno. Essas características tem como ponto principal a 

localização do município que garante a ação de diversos sistemas atmosféricos, sendo eles 

a massa Equatorial continental (mEc), massa Tropical atlântica (mTa) e a massa Polar 

atlântica (mPa) no período do inverno. A mEc, oriunda do norte do país e carregada de 

umidade, atua nessa região durante a estação mais quente, além de que as altas 

temperaturas favorecem o movimento convectivo e a formação de nuvens de chuva nesse 

período. No inverno essa massa de ar recua e mTa se torna mais atuante, entretanto essa 

massa de ar chega a região de Lençóis com grande perda de umidade, devido ao trajeto no 

continente e além disso, neste período há maior atuação da mPa, que tem caráter frio e seco. 

Vale ressaltar, que embora o inverno marque o período seco deste município, há precipitações 

que podem ser associadas à atuação de sistemas frontais e de chuvas orográficas favorecidas 

pelo relevo.  

 

3.3 Conforme a classificação climática de Thornthwaite e Mather (1955) 

A classificação de Thornthwaite e Mather (1955), é um método que considera os 

índices pluviométricos perante a evapotranspiração potencial, com base em um valor 

predeterminado de capacidade de armazenamento de água no solo (TUBELIS; 

NASCIMENTO, 1984). Esse modelo leva em consideração os variados tipos de 

armazenamentos de umidade do solo, de acordo com a cobertura vegetal e o tipo deste solo.  

Os valores de precipitação média (P) entre 1961 a 1990, foram superiores aos de 

evapotranspiração potencial (ETP), contabilizando 1413 mm e 1137 mm, respectivamente. 
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Nos meses de maio, agosto e setembro os valores de evapotranspiração potencial foram 

superiores que os valores de precipitação, ocasionando déficit hídrico na região (Gráfico 3). 

 
Gráfico 03 - Balanço Hídrico de Lençóis (1961-1990) 

Fonte: Normais climatológicas de 1961-1990 (INMET, 2009). 

 

Com base no gráfico 4 os meses de maio, agosto e setembro apresentaram déficit 

hídrico com variação de 1 mm a 2 mm, desta forma nesses meses os valores de 

evapotranspiração superam os valores de água precipitada.  Os meses de junho, outubro e 

novembro são de reposição de água no sistema da cidade e janeiro, fevereiro, março, abril, 

novembro e dezembro são meses de excedente hídrico em Lençóis, ou seja, quando a água 

precipitada é maior que a evapotranspiração potencial, inteirando o armazenamento de água 

no solo. 
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Gráfico 04 - Valores excedentes, de retirada, de reposição e de déficit hídrico mensal da 
cidade de Lençóis, Bahia 

Fonte: Normais climatológicas de 1961-1990 (INMET, 2009). Normais climatológicas (1961-1990); 
Tubelis e Nascimento (1984). 

 

Baseado no método de Thornthwaite e Mather (1955), nas informações do balanço 

hídrico de Lençóis/BA, o clima desta cidade pode ser classificado como Mesotérmico úmido 

do tipo B1rB’4a', com pouco déficit hídrico no inverno. 

 

3.4 Aspectos geoambientais 

A área de estudo, o município de Lençóis, conta com aproximadamente 11.499 

habitantes, segundo o IBGE (2020) e está localizada nas coordenadas latitudinais 

12°33'41,51''S e longitudinais 41°23'23.38''W, mesorregião do Centro-sul Baiano (Figura 01).  
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Figura 01 - Mapa de localização do município de Lençóis/BA 

 

Fonte: IBGE (2019), ANA (2019), INMET (2021). 

 

Com a descoberta de diamante na região do rio Lençóis em 1845, houve intensa 

migração de garimpeiros destinadas a região da Chapada Diamantina. Com a crescente 

população passa-se a haver a necessidade de criação de moradia para estas pessoas, 

resultando em improvisações de habitações. Com o declínio da exploração de diamantes em 

1871, começa-se o cultivo de café simultaneamente à extração de carbonato, fazendo com 

que estas atividades se tornassem as principais fontes econômicas da área. A partir da 

década de 1980 o turismo se tornou uma importante atividade econômica na área da Chapada 

Diamantina, moldando inclusive os componentes espaciais de cidades locais, como Lençóis, 

que sofreu reformas em seus casarões para que fosse possível transformá-los em pousadas, 

restaurantes e lanchonetes para suprir a demanda turística da cidade (MOREIRA, 2008).  

A Chapada Diamantina, que situada no contexto norte da Serra do Espinhaço, tem 

como gênese dois processos tectônicos, o primeiro é o soerguimento e abatimento do relevo 

a aproximadamente 1,2 bilhões de anos, que se tornou uma grande bacia na qual foi 

depositada ao longo tempo geológico, inúmeros sedimentos que posteriormente formaram 

rochas sedimentares por um período de 700 milhões de anos. O segundo processo diz 
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respeito ao processo orogênico no Ciclo Brasiliano e os falhamentos generalizados originados 

neste período. Essa atividade orogênica conjuntamente às ações exógenas, como ação dos 

atributos climáticos, resultou nas diversas formações geomorfológicas presentes nessa 

região, dentre elas os planaltos, chapadas tabulares, cuestas e outras (MATTOS; DE PAULA, 

2017). As variações altimétricas presentes no município de Lençóis, podem ser observadas 

na figura 02. 

 

Figura 02 - Variações altimétricas em Lençóis, Bahia

 

Fonte: IBGE (2019), ANA (2019), INMET (2021). 

 

O limite ocidental é dotado das cotas altimétricas mais elevadas do município e a 

localização da estação meteorológica do INMET fica na porção oriental da Chapada 

Diamantina. Visto isso, é seguro dizer que o relevo influencia significativamente o clima desta 

região, uma vez que apesar de estar inserida numa área relativamente próxima da linha do 

Equador e sob a influência de alguns sistemas atmosféricos que favorecem o ar quente e 

seco (equatoriais e tropicais), as temperaturas médias são menores que outros locais situados 

no Nordeste (como o sertão por exemplo), efeito obtido pela altitude. As classificações 
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climáticas citadas a seguir (Tabela 01) têm em comum o caráter tropical e o destaque para os 

índices pluviométricos da área de estudo. 

 

Tabela 01 - Classificações climáticas de Lençóis para o período de 1961 a 1990 

Clima de Lençóis (1961-1990) 

Köppen (1918) Megatérmico do tipo Aw (tropicais chuvosos) 

Strahler (1969) 
Zona climática das latitudes baixas e no 
subgrupo do domínio climático tropical 

úmido-seco (Savana Tropical) 

Thornthwaite e Mather 
(1955) 

Mesotérmico úmido do tipo B1rB’4a', com 
pouco déficit hídrico no inverno 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 
 

A geomorfologia deste ambiente é uma das principais causas também do pouco 

déficit hídrico apresentado na série temporal (Gráfico 04). Isso porque a localização da 

estação meteorológica do INMET na parcela leste da vertente, favorece os efeitos das chuvas 

orográficas, já que o ar úmido vindo do oceano, forçado pelo escoamento do ar ascendente, 

encontra na topografia uma espécie de barreira e assim ele flutua e condensa, provocando 

chuvas.  

Gráfico 04 - Extrato do balanço hídrico (1961-1990)

 

Fonte: Normais climatológicas de 1961-1990 (INMET, 2009). 



 
 

 www.xivsbcg.com                                                              ISSN: 2764 - 1805 

1566 

 

O gráfico de extrato do balanço hídrico evidencia que embora Lençóis tenha um 

período de seca, boa parte dos meses há excedente hídrico, no qual os valores de 

precipitação são maiores que o de evapotranspiração potencial e o solo atinge sua máxima 

capacidade de retenção de água.  

Em relação a hidrografia, Lençóis se encontra na microbacia do Rio Lençóis, 

pertencentes a sub-bacia do Rio São José que conflui em direção ao Rio Santo Antônio que 

é um dos principais afluentes do Rio Paraguaçu, um dos mais importantes do estado baiano. 

Vale ressaltar que os rios são relevantes agentes geomorfológicos, uma vez que estes 

moldam o relevo através dos processos de intemperismo (MATTOS; DE PAULA, 2017). 

Outro fator importante da dinâmica entre clima e ambiente, são as vegetações. 

Embora as classificações climáticas apontem o município como Savana (Strahler) ou Tropical 

com seca de inverno (Köppen), o que favorece vegetações que não necessitam de uma 

quantidade maior de água no sistema para sobreviver, é perceptível que na área de estudos 

existem variáveis tipos de cobertura (Figura 03). 

 

Figura 03 - Mapa de uso do solo do município de Lençóis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Fonte: IBGE (2019), ANA (2019), INMET (2021). 
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A vegetação presente no topo da vertente é menor do que no média e baixa vertente, 

uma vez que as baixas temperaturas e falta de desenvolvimento do solo impossibilitam o 

desenvolvimento de uma cobertura vegetal mais robusta. Entretanto é perceptível que a 

vegetação localizada no sopé da encosta é mais densa, possivelmente tendo relação com as 

chuvas orográficas, que introduzem uma quantidade considerável de água no sistema 

favorecendo o desenvolvimento de diversas fitofisionomias.  

4. Considerações finais 

Com base na pesquisa aqui apresentada, é possível concluir que as contribuições 

que as classificações climáticas de Köppen, Strahler e Thornthwaite e Mather trazem às 

pesquisas ambientais é inegável, mesmo com suas limitações. Essas limitações dizem 

respeito a generalização dos espaços e os limites rígidos que os tipos climáticos podem 

apresentar e sabemos que o clima é dinâmico e não possui limites. Entretanto, como já dito, 

as classificações são aliadas ao conhecimento dos ambientes e com esses modelos foi 

possível compreender a dinâmica hídrica de Lençóis, bem como identificar as principais 

variáveis do clima dessa região.   

Conclui-se que além da posição latitudinal de Lençóis, o relevo tem um grande papel 

como controlador do clima da região e que o clima influencia significativamente na cobertura 

vegetal presente nesse espaço.  
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ANÁLISE DE DENSIDADE DA REDE PLUVIOMÉTRICA DA REGIÃO CENTRO-

SUL DE MATO GROSSO DO SUL 
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RESUMO 
Em pesquisas cujo escopo reside na compreensão da variabilidade e do regime pluvial a 
determinação da densidade da rede pluviométrica, sob o ponto de vista espacial e temporal, 
apresenta grande significância. O estudo ora apresentado visa discutir a densidade da rede 
pluviométrica da região Centro-Sul de Mato Grosso do Sul.  Acredita-se que compreender a 
dinâmica das chuvas dessa região ganha importância por estar localizada em uma área de 
transição climática, na qual atuam sistemas polares e tropicais. A área foi seleciona por 
concentrar a produção de monoculturas de Mato Grosso do Sul, uma das principais atividades 
econômicas do estado. São analisadas as estações meteorológicas de superfície, a 
distribuição e a disponibilidade de dados. A metodologia aplicada envolveu a análise 
exploratória do banco de dados das estações pertencentes à área de estudo; a caracterização 
do tipo de medidor presente na estação e a identificação da unidade fisiográfica-climática na 
qual a estação se encontra, segundo a OMM. Fez-se o cálculo da densidade e do raio de 
influência das estações com base nas recomendações de densidade mínima do Guia de 
Práticas Hidrológicas da OMM.  Foi possível verificar a baixa densidade da rede pluvial, o que 
representou uma cobertura de 2.715,26 km² por estação quando observadas as 29 estações 
pluviométricas, sendo que o recomendado é no mínimo 575 km² por estação. 
 
Palavras-chave: Dinâmica pluvial; Estações pluviométricas; Organização Meteorológica 
Mundial. 
 
ABSTRACT 
In research whose scope lies in understanding the variability and rainfall regime, the 
determination of the density of the pluviometric network, from the spatial and temporal point of 
view, it has great significance. The present study aims to discuss the density of the pluviometric 
network in the Center-South region of Mato Grosso do Sul. It is believed that understanding 
the rain dynamics in this region gains importance because is located in an area of climatic 
transition, in which polar and tropical systems operate. The area was selected for 
concentrating the production of monocultures in Mato Grosso do Sul, one of the main economic 
activities of the state. Surface weather stations, data distribution and availability are analyzed. 
The methodology applied involved the exploratory analysis of the database of stations 
belonging to the study area; the characterization of the type of meter present in the station and 
the identification of the physiographic-climatic unit in which the station is located, according to 
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the WMO.  The density and the radius of influence of the stations were calculated based on 
the recommendations for minimum density in the WMO Guide to Hydrological Practices. It was 
possible to verify the low density of the pluvial network, which represented a coverage of 
2,715.26 km² per station when observing the 29 pluviometric stations, the recommended is at 
least 575 km² per station. 
 
Keywords: Rain dynamics; Pluviometric station; World Meteorological Organization 
 

1. Introdução 

Compreender a dinâmica do espaço geográfico é uma questão que envolve a 

humanidade desde os primórdios e ter consciência desta dinâmica fez com que os “grupos 

sociais superassem a condição de meros indivíduos sujeitos às intempéries naturais e 

atingissem [...] a condição de utilizadores e de manipuladores desses fenômenos em 

diferentes escalas” (MENDONÇA, DANNI-OLIVEIRA, 2007, p.11). Com o passar do tempo, 

os “mistérios” dos fenômenos naturais foram “revelados” mediante observações e o avanço 

científico, antes justificado por entidades mitológicas ou a elas ligados, como aponta 

Mendonça e Danni-Oliveira (2007).  

O fenômeno natural a ser enfatizado neste artigo será a precipitação, que diante do 

conhecimento acumulado sobre seu regime e variabilidade é possível utilizá-los para diversos 

fins, propiciando qualidade de vida para a sociedade e informações aos setores produtivos, 

em especial ao setor agrícola. A relação entre a dinâmica pluvial e as atividades agrícolas são 

discutidas e analisadas por diversos pesquisadores, tendo como exemplo temáticas que 

envolvem a influência do regime e da variabilidade das chuvas na produção e produtividade 

agrícola.  

Os regimes estão relacionados com distribuição das chuvas, o que possibilita 

compreender seu comportamento a partir de uma escala temporal e de acordo com Monteiro 

(1999, p. 12), o “clima é algo que se manifesta através da percepção dos “regimes”, ou seja, 

a variação anual”. Desse modo, “todo conjunto de atividade, entre elas a agrícola, das quais 

tantas outras dependem, estão estreitamente associadas ao regime pluvial” (BALDO, 2006, 

p.10). 

Por sua vez, Ferreira (2006) relata que a variabilidade manifesta-se a partir das 

variações meteorológicas, que podem ser persistentes ou prolongadas por vários meses, 

principalmente na atmosfera tropical. Corroborando na compreensão do conceito de 

variabilidade pluvial, Amador (2017, p.93) aponta que: 
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[...] a variabilidade está relacionada a quantidade, ao volume de chuvas (mm) 
em um lugar durante um período específico, preferencialmente mais de um 
ano, [...] que toma como referência padrões pré-estabelecidos, como médias, 
anos-padrão habitual e excepcionais e desvios padrões, tendo sempre como 
base a quantidade precipitada e a série histórica (AMADOR, 2017, p.93). 

 

Outra condição trabalhada na relação entre ambas as variáveis se refere as chuvas como insumo 

agrícola, retratado por Andriucci, Sant’anna Neto, Almeida (2005); Ferreira Keywords: Rain 
Dynamics; Pluviometric Station; World Meteorological Organization 
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envolvem a influência do regime e da variabilidade das chuvas na produção e produtividade 

agrícola.  

Os regimes estão relacionados com distribuição das chuvas, o que possibilita 

compreender seu comportamento a partir de uma escala temporal e de acordo com Monteiro 

(1999, p. 12), o “clima é algo que se manifesta através da percepção dos “regimes”, ou seja, 

a variação anual”. Desse modo, “todo conjunto de atividade, entre elas a agrícola, das quais 

tantas outras dependem, estão estreitamente associadas ao regime pluvial” (BALDO, 2006, 

p.10). 

Por sua vez, Ferreira (2006) relata que a variabilidade manifesta-se a partir das 

variações meteorológicas, que podem ser persistentes ou prolongadas por vários meses, 
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principalmente na atmosfera tropical. Corroborando na compreensão do conceito de 

variabilidade pluvial, Amador (2017, p.93) aponta que: 

 

[...] a variabilidade está relacionada a quantidade, ao volume de chuvas (mm) 
em um lugar durante um período específico, preferencialmente mais de um 
ano, [...] que toma como referência padrões pré-estabelecidos, como médias, 
anos-padrão habitual e excepcionais e desvios padrões, tendo sempre como 
base a quantidade precipitada e a série histórica (AMADOR, 2017, p.93). 

 

Outra condição trabalhada na relação entre ambas as variáveis se refere as chuvas 

como insumo agrícola, retratado por Andriucci, Sant’anna Neto, Almeida (2005); Ferreira 

(2005); Carmello (2013). A partir destas perspectivas, selecionou-se a região centro-sul de 

Mato Grosso do Sul como área de estudo por concentrar as monoculturas inseridas no estado. 

Os municípios que compõem a área em estudo (Figura 1) são: Amambai, 

Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Coronel 

Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Gloria de Dourados, 

Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracajú, Mundo 

Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, 

Ponta Porã, Rio Brilhante, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Vicentina, com 

uma dimensão territorial de 78.742,51 km², o que equivale a 22% da área total do estado de 

Mato Grosso do Sul.
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Figura 1 - Localização da área em estudo 

 

 

Os dados utilizados na compreensão da complexidade das chuvas e, posteriormente, 

relacionados as atividades agrícolas, são adquiridas por meio de satélites meteorológicos, 

radares meteorológicos, estação meteorológica de superfície, dentre outras fontes, sendo 

esta última enfatizada no presente trabalho. Logo, mediante uma série histórica, os dados 

expõem as características climáticas da área a ser estudada. É válido salientar que o elemento 

chuva é apenas um dos elementos climáticos que contribui para tal caracterização, sendo 

utilizados, também, a temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica, velocidade e direção 

dos ventos, radiação solar, tipo e quantidade de nuvens, dentre outros. 

Os instrumentos responsáveis em registrar e medir as precipitações são os 

pluviômetros (Non-recording) e os pluviógrafos (Recording). Segundo Paz (2004), o 

pluviômetro consiste em um recipiente metálico, dotado de um funil com anel receptor, 

geralmente com uma proveta graduada para leitura direta (manual) da lâmina da água 

precipitada. Já o pluviógrafo, ainda de acordo com Paz (2004), se difere do pluviômetro por 

efetuar os registros das chuvas automaticamente, sem a necessidade de um operador, o que 
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possibilita menores intervalos de leitura, se comparado com os pluviômetros, que registram 

os dados pluviais a cada 24 horas.  

Assim, os dados adquiridos pelos instrumentos citados auxiliam na compreensão do 

regime e variabilidade pluvial, construindo-se, assim, o banco de dados, contudo, algumas 

séries históricas se mostram incompletas, sendo necessário aferir, corrigir, gerar e verificar 

seu grau de homogeneidade, submetendo-os aos tratamentos estatísticos. Com isso, “a 

utilização das técnicas estatísticas dependerá dos objetivos do problema de pesquisa que 

está sendo analisado, e da validade de alguns pressupostos necessários aos modelos 

estatísticos aplicados” (SILVESTRE, 2016, p.28). Portanto, para evitar equívocos quanto ao 

uso de dados pluviais é necessário efetuar uma análise preliminar do banco de dados. 

De acordo com Sanches (2013, p. 53), “as falhas existentes nos dados temporais 

ocorrem devido a problemas de ordem técnica (quebra e manutenção de equipamentos) e 

problema de ordem pessoal (férias funcionais sem substituto)”. Além dos destacados, Oliveira 

et al. (2010, p.1187) complementam, “como a perda das anotações ou das transcrições dos 

registros pelos operadores e encerramento das observações”. Para tanto, o preenchimento 

das falhas das séries históricas, quando identificadas, e a avaliação da consistência do banco 

de dados não serão discutidas e aplicadas no presente trabalho. Contudo, as estações 

selecionadas para compor a rede de monitoramento da região centro-sul de Mato Grosso do 

Sul deverão apresentar um recorte temporal de 1990 a 2019 e ativas. 

As redes de estações responsáveis em coletar dados dos elementos climáticos são 

utilizadas em diversos segmentos, isto é, na gestão e no planejamento dos recursos hídricos, 

na construção dos calendários agrícolas, em estudos que visam evitar ou minimizar as 

consequências dos eventos climáticos extremos, dentre outras funcionalidades. “Uma rede 

de monitoramento de dados hidrometeorológicos está baseada em um conjunto de atividades 

e instrumentos de coleta de dados, projetada e operada para atender a um objetivo único ou 

a uma série de objetivos complementares e compatíveis entre si” (DIAS, 2014, p.54).  

Tais redes, quando distribuídas de forma adequada no espaço geográfico, geram 

informações relevantes, contudo, a realidade brasileira não apresenta uma distribuição 

uniforme devido a uma variedade de fatores, como “a grande extensão territorial, a dificuldade de 

acesso as localidades, falta de pessoas tecnicamente qualificadas para a manutenção e operação 

adequada das estações” (ISHIHARA et al., 2013, p.141). Portanto, o objetivo deste trabalho visou 
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avaliar a densidade das estações pluviométricas localizadas na região Centro-Sul de Mato 

Grosso do Sul, tendo como base as recomendações de densidade mínima do Guia de Práticas 

Hidrológicas, da Organização Meteorológica Mundial (2008, p.24).  

 

1.1 Avaliação de densidade das estações pluviométricas da região Centro-Sul de Mato 

Grosso do Sul a partir dos critérios estabelecidos pela Organização Meteorológica 

Mundial (OMM). 

As recomendações da Organização Meteorológica Mundial - OMM visam nortear a 

quantidade mínima de estações a fim de fornecer dados consistentes e capazes de 

compreender e relatar as condições climáticas reais. Segundo o Guia de Práticas Hidrológicas 

da Organização Meteorológica Mundial (OMM, 2008), a densidade das redes recomendadas 

é revisada por meio de estudos da Comissão de Hidrologia, sendo estes estudos 

apresentados no site da instituição, como parte da versão eletrônica do guia. “Dessa forma, a 

OMM estabeleceu regras gerais para o dimensionamento das redes hidrológicas, bastante utilizadas 

desde 1965, segundo suas atualizações e reedições, caracterizadas pela facilidade de aplicação” 

(DIAS, 2014 e p. 66-67), logo, a tabela 1 apresenta estas recomendações. 

 
Quadro 1 - Recomendação de densidade mínima de estações segundo as recomendações da 
Organização Meteorológica Mundial (OMM). 

Unidades Fisiográficas 

Pluviômetro (1) 
(Non-recording) 

Pluviógrafo (2) 
(Recording) 

Km²/estação 

Litoral/Região Costeira 900 9.000 

Montanhas 250 2.500 

Planícies Interioranas 575 5.750 
Ondulada/Montanhosa 575 5.750 

Pequenas Ilhas (< 500 km²) 25 250 

Áreas Urbanas - 10 a 20 

Polar/Árida 10.000 100.000 

Fonte: Organização Meteorológica Mundial (OMM, 2008, p.24). 
 

Como observado no Quadro 1, os intervalos são classificados de acordo com as 

unidades fisiográfica, visto que os elementos da paisagem influenciam os elementos 

climáticos. Todavia, o Guia ora citado desconsidera algumas variáveis, como a distância e o 

alcance de influência entre as estações, “envolvendo como parâmetros somente o número de 

estações e a área da bacia, de modo a promover uma avaliação generalizada” (SALGUEIRO, 
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2005, p.82), contudo, é possível inserir métodos e técnicas que complementem essas 

avaliações, como o método das variáveis regionalizadas. 

 

2. Metodologia 

A análise de densidade da rede de monitoramento pluvial da região centro-sul de 

Mato Grosso do Sul utilizará as estações já estabelecidas, sendo possível verificar se esta 

rede encontra-se em concordância com a estipulada pela Organização Meteorológica Mundial 

(OMM, 2008, p.24), vide quadro 1. O levantamento das estações pluviométricas utilizadas 

neste artigo foi adquirido por meio da ferramenta HidroWeb, no site da Agência Nacional das 

Águas – ANA. 

Ao avaliar este levantamento, constatou-se que Mato Grosso do Sul é composto por 

229 estações pluviométricas, no entanto, na área em estudo foram identificadas 49 estações 

(Figura 2), operadas, em sua maioria, pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de 

Desastres Naturais (CEMADEN); Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato 

Grosso do Sul (CEMTEC-MS); Serviços Geológicos do Brasil (CPRM) e o Instituto Nacional 

de Meteorologia (INMET).  

Em seguida, efetuou-se uma análise exploratória das 49 estações pluviométricas 

pertencentes a região centro-sul de Mato Grosso do Sul, selecionando para a avaliação da 

densidade apenas as estações que registrou volumes pluviais entre 1990 a 2019 e ativas.
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Figura 2 - Localização das estações pluviométricas de Mato Grosso do Sul e a cobertura presente na 

área da pesquisa 

 

 

Após a análise exploratórias do banco de dados das 49 estações pluviométricas 

pertencentes a região, procurou-se identificar a dimensão territorial da área, com isso, foi 

possível determinar a densidade das estações da área em estudo e compara-las aos limites 

recomendados. 

Densidade = 
área total da área de estudo

𝑛º de estações pluviométricas
 

 

Posteriormente, foi calculado, também, o raio de abrangência dos postos 

pluviométricos por meio da fórmula da área do círculo, como aplicado por Corrêa (2013). 

 

𝐴 =  𝜋𝑟2 

A = área da circunferência 

𝜋  = valor aproximadamente 3,1415 

r² = quadrado do raio da circunferência 
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Após a seleção das estações pluviométricas, da avaliação de densidade e do cálculo 

do raio de influência, utilizou-se o software ArcGis 10® (ESRI) a fim de espacializar os dados. 

Os produtos cartográficos elaborados foram georreferenciados para Datum SIRGAS 2000, 21 

S (Sistema de Referencia Geocêntrico das Américas). Segundo o IBGE (2018), desde 25 de 

fevereiro de 2015 o SIRGAS2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas) é o 

único sistema geodésico de referência oficialmente adotado no Brasil. O sistema de 

coordenadas utilizado foi a UTM (Universal Transversa de Mercator), tendo como unidade o 

metro. 

 

3. Resultados e discussão 

Ao explorar o banco de dados das 49 estações pluviométricas da área estudada 

constatou-se que apenas 29 estações cumpriram com as exigências tratadas neste artigo 

(quadro 2). Reforçando o que já foi dito, não foi analisado a presença de falhas e a 

consistência de dados, contudo, preocupou-se em verificar quais foram os medidores 

adotados pela estação, isto é, se as chuvas foram registradas por pluviômetros ou por 

pluviógrafos. Logo, constatou-se que todas as estações pluviométricas trabalhadas são 

compostas por pluviômetros, o que corresponde a uma leitura direta. Ao identificar tal medidor, 

foi possível, então, apontar a densidade mínima de estações de acordo com suas respectivas 

unidades fisiográficas. 

As unidades fisiográficas da região centro-sul de Mato Grosso do Sul foram 

distinguidas como base no mapa hipsométrico, caracterizando a área como planícies 

interioranas e onduladas/montanhosas. Com isso, de acordo com o Guia de Práticas 

Hidrológicas, recomenda-se que a cada 575 km² haja uma estação com pluviômetro. 

 

Quadro 2 - Estações Pluviométricas da região Centro-Sul de Mato Grosso do Sul utilizadas na avaliação 

da densidade. 

Estação/ 
Código 

Tipo de 
Estação 

Período de 
Leitura 

Estação/ 
Código 

Tipo de 
Estação 

Período de 
Leitura 

1 1 

Amambai 
(2355000) 

X 10/1972  a 10/2020 
Itaum 

(2255004) 
X 04/1984 a 08/2020 

Anaurilândia 
(2252000) 

X 10/1972  a 11/2020 
Iguatemi 

(2354001) 
X 05/1972 a 10/2020 
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Antônio João 
(2255002) 

X 04/1984 a 08/2019 
Maracajú 

(02155000) 
X 10/1972 a 08/2020 

Aroeira 
(02154000) 

X 04/1972 a 11/2019 
Naviraí 

(2354000) 
X 05/1972 a 10/2020 

Bataipora 
(02253014) 

X 01/1984 a 10/2020 
Porto 

Pindaíba 
(02153000) 

X 10/1972 a 08/2020 

Bocajá 
(2255003) 

X 01/1984 a 10/2020 
Porto Rio 
Brilhante 

(02154001) 
X 10/1972 a 05/2020 

Caarapó 
(2254000) 

X 10/1972 a 10/2020 
Porto São 
Domingos 
(2355002) 

X 04/1984 a 10/2020 

Capão 
Bonito 

(02154007) 
X 04/1984 a 08/2019 

Porto Uerê 
(02152001) 

X 10/1972 a 11/2020 

Colônia Bom 
Jesus 

(2354004) 
X 03/1984 a 10/2020 

Porto Wilma 
(2254004) 

X 01/1984 a 10/2020 

Coronel 
Sapucaia 
(2355001) 

X 04/1984 a 10/2020 
Retiro 

Guarujá 
(02154006) 

X 01/1984 a 10/2020 

Dourados 
(2254001) 

X 06/1972 a 10/2020 
Sidrolândia 
(02054021) 

X 04/1984 a 08/2019 

Fazenda 
Jangada 

(2253015) 
X 01/1984 a 07/2020 

Tacuru 
(2355003) 

X 04/1984 a 10/2020 

Fazenda 
Vaca Branca 

(2353048) 
X 06/1984 a 10/2020 

Xavante 
(2153003) 

X 04/1984 a 10/2020 

Glória de 
Dourados 
(2254003) 

X 01/1976 a 10/2020 
Val do 

Bálsamo 
(02154002) 

X 01/1973 a 11/2020 

Itaporã 
(2254005) 

X 01/1984 a 08/2020    

Fonte: Agência Nacional das Águas (2021). Organização: Autores (2021). 

 

No bojo dos dados e das informações adquiridas, efetuou-se o cálculo da densidade 

das estações pluviométricas, onde pode-se confirmar que a rede de monitoramento pluvial 

não atende aos critérios estabelecidos pela Organização Meteorológica Mundial (2008), visto 

apresentar 2.715,26 km²/estação, o que poderá acarretar prejuízos em diversos estudos que 

dependem e envolvem os dados dispostos por estas estações pluviométricas. 

 

Densidade = 
78.742,51 𝑘𝑚²

29
= 2.715,26 km2/estação  
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Definido a recomendação da área por estação, calculou-se o raio de influência de 

cada estação com o objetivo de verificar seu grau de atuação, logo: 

𝐴 =  𝜋 ∗ 𝑟² 

575 =  3,1415 ∗ 𝑟² 

𝑟 = √575/3,1415  

𝑟 = 13,5 𝑘𝑚 

 

Com isso, constata-se que do centro do raio à sua extremidade equivale a 13,5 km e 

a área total da circunferência corresponde a 575 km², como consta na figura 3. Desse modo, 

ao avaliar os raios de abrangência dos postos pluviométricos foi possível detectar o déficit de 

cobertura, o que dificulta na análise do regime e da variabilidade das chuvas da área em 

estudo. Assim, a fim solucionar esta deficiência propôs-se a instalação e um melhor 

direcionamento de novos postos pluviométricos.  Com o objetivo de auxiliar nas tomadas de 

decisões para a instalação destas novas estações, a figura 3 nos apresentou, também, áreas 

com a ausência de estações pluviométricas que utilizam o pluviômetro como medidor, o que 

facilita no diagnóstico.
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Figura 3 - Localização das estações pluviométrica selecionadas e o raio de abrangência destas. 

 

 

Santos et al. (2018, p.3) descrevem que tal proposta deve ser efetivada de forma 

racional e que não podem ser locadas de forma aleatória, sob pena de não terem desempenho 

nem produzirem dados consistentes. Logo, ao propor a instalação de novas estações na rede 

de monitoramento pluvial da região centro-sul de Mato Grosso do Sul é necessário avaliar 

algumas variáveis, como a distribuição espacial das estações já instaladas e ativas, o alcance 

e distância destas, a caracterização do relevo e a distância de obstáculos, como retratado por 

Marcuzzo; Melati (2015) e Melati; Marcuzzo (2015), tendo três dessas informações expostas 

neste artigo.  

Todavia, quando estas novas instalações se tornam incompatíveis ao orçamento do 

estado ou não estão inseridas no planejamento dos órgãos gestores, os pesquisadores 

utilizam outras ferramentas a fim de alcançar o objetivo do estudo, que neste caso é 

compreender o regime e a variabilidade das chuvas em uma determinada área, com a 

aplicação de métodos e técnicas geoestatísticas.   

A interpolação é um método muito utilizados nos estudos climáticos, pois ao avaliar 

os dados de seus elementos, adquiridos, em sua maioria, em grade de pontos, possibilita 
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“estimar um valor para o qual não existe informação disponível, considerando-se que os 

pontos próximos no espaço tendem a ter valores mais semelhantes do que pontos mais 

afastados” (SOUZA; ROTUNNO FILHO; MOREIRA, 2020 p.36). 

 

4. Considerações finais 

Este estudo objetivou apresentar a densidade da rede de monitoramento pluvial da 

região centro-sul de Mato Grosso do Sul, tendo como base na análise as recomendações da 

Organização Meteorológica Mundial – OMM. Ao retratar as estações pluviométricas ativas e 

que apresentassem um recorte temporal de 1990-2019, ao verificar o medidor de chuva das 

estações trabalhadas e, por fim, ao identificar a unidade fisiográfica da região estudada, foi 

possível estimar essa densidade e calcular o raio de influência das estações. 

Diante dos cálculos efetuados e das observações por meio da espacialização dos 

dados verificou-se a baixa densidade da rede pluvial da região, o que representou uma 

cobertura de 2.715,26 km² por estação quando observada as 29 estações pluviométricas, 

enquanto que o recomendado pela OMM (2008) é no mínimo 575 km² por estação. Esta 

defasagem poderá acarretar prejuízos aos órgãos e entidades que necessitam e utilizam dos 

dados dispostos pelas estações pluviométricas nas tomadas de decisão ou em estudos que 

objetivam compreender a relação e interação das chuvas com uma variável estabelecida, 

tendo como exemplo na estimativa da produção agrícola.  

Portanto, como retratado por Salgueiro (2005), em qualquer que seja o caso, 

percebe-se a necessidade cada vez maior da obtenção de informações hidrológicas como 

ferramenta de auxílio. Logo, a densidade da rede de monitoramento compatível com a 

dimensão territorial e com as características fisográficas da região é capaz de gerar dados e 

informações suficientes e consistentes para garantir a compreensão da dinâmica pluvial da 

área de estudo, expondo seu regime e sua variabilidade. 
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A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES PARA A 

HOMOGENEIZAÇÃO DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS DO MUNICÍPIO DO RIO 

DE JANEIRO 

 

CAIO GABRIEL SANTANA BACELAR1 
 

RESUMO 
Este artigo visa demonstrar a importância das técnicas estatísticas para a Geografia, em 
especial a Climatologia, a partir de técnica de avaliação de consistência de dados diários, com 
o uso do Software Rhtest, uma técnica de homogeneização (quando necessário) de dados 
pluviométricos. A técnica se resume em uma avaliação da série de dados diários e, a partir 
da variância dos dados, capta sua consistência ou homogeneidade. Em resumo, ela busca os 
erros na sequência de dados já tratados pelo usuário e se necessário, apresenta a opção da 
homogeneização. Constatou-se assim, o potencial da técnica para a aplicação no município 
do Rio de Janeiro, devido ao grande número de estações pluviométricas espalhadas pelo seu 
território e as mesmas apresentarem um grande número de dados. O resultado obtido foi um 
extenso e confiável banco de dados de 1997 até 2018, no qual tem o potencial para ser 
utilizado em outros trabalhos desenvolvidos. 
 
Palavras-chave: Banco de dados; Climatologia estatística; Pluviosidade. 
 
ABSTRACT 
This article aims to demonstrate the importance of statistical techniques for Geography, 
especially Climatology, based on a technique for assessing the consistency of daily data, as 
with the use of the RHtest software, which constitutes a homogenization technique (when 
necessary) daily, monthly and annual rainfall data. The technique is summarized in an 
evaluation of the series of daily data and from the variance of the data it captures its 
consistency or homogeneity. In short, it searches for errors in the sequence of data already 
handled by the user and, if necessary, presents the option of homogenization. Thus, the 
potential of the technique for application in the municipality of Rio de Janeiro was found, due 
to the large number of rain gauges spread over its territory and the same ones presenting a 
large number of data. The results obtained were extensive and reliable database from 1997 to 
2018, in which it has the potential to be used in other works developed. 
 
Keywords: Data bases; Statistical climatology; Rainfall.  

 

1. Introdução 

A análise e compreensão da precipitação não se baseia apenas do interesse em 

estudar o clima de determinado recorte geográfico, mas também visa investigar como a chuva 

 
1 Graduando em Geografia, bolsista de Iniciação Científica da FEPRJ, Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ), caiogabrielbacelar@gmail.com 
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ou ausência dela pode desdobrar danos socioeconômicos, culturais e estruturais. Sendo 

assim, a análise da precipitação em nível diário é de suma importância para a Climatologia 

brasileira, tendo essa como um dos seus principais pilares a análise do tempo atmosférico, 

elegendo a escala temporal diária como a unidade fundamental de análise. Compreendendo 

da mesma forma, Martín-Vide (2004) argumenta acerca da importância da análise diária para 

compreender melhor a pluviosidade de determinada área, levando em consideração os seus 

desdobramentos para as ciências em geral. Contudo, Martín-Vide (2004) finaliza 

argumentando sobre a pouca atenção científica para esta unidade de análise.  

Uma maneira para mudar tal fato, seria a adoção maior de técnicas estatísticas. 

Visando assim, melhorar o uso dos dados diários e ampliar o uso de softwares e técnicas 

estatísticas dentro do meio geográfico e climatológico. Já que, com a utilização de tais 

técnicas temos a maior facilitação do manuseio dos dados coletados.  

Outra justificativa para a utilização de técnicas estatísticas na escala diária, seria para 

o monitoramento dos eventos extremos, pois apesar dos mesmos não ocorrerem com 

frequência, quando ocorrem podem ocasionar impactos que levam a inúmeras perdas de bens 

materiais e de vidas, podendo até mesmo afetar economicamente uma determinada região 

inteira. Segundo Monteiro e Zanella (2014), os eventos extremos podem causar 

consequências graves espacialmente em meio urbano. Estes eventos são os principais 

deflagradores de deslizamentos de terra, fluxos de detritos, erosões, enchentes e inundações. 

A interação desses eventos com a população pode ser ainda mais catastrófica, podendo 

ocasionar mortes, proliferação de doenças, desabrigados, feridos, danos à estrutura urbana 

e prejuízos econômicos. Ainda de acordo com Monteiro e Zanella (2014), as consequências 

dos eventos extremos são mais intensas em áreas habitadas por populações de baixa renda 

e em locais de urbanização precária, muitas vezes áreas suscetíveis do ponto de vista natural, 

tais como encostas íngremes e planícies de inundação fluvial.  

Apesar desses fatos, diversos autores como Nunes (2014) e Baptista (2009) alertam 

que muitas das estações meteorológicas apresentam situações impróprias para coletas de 

dados, reverberando factualidades microclimáticas muito específicas que impossibilitam 

melhores estudos acerca da variabilidade e mudanças microclimáticas. Além disso, podem-

se destacar os erros de coleta e registro devido: as constantes trocas de geolocalização, a 

mudança de instrumentos e cálculos utilizados, a falta de conservação ou manutenção das 
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estações meteorológicas ou postos. E por último, pode-se citar a quebra temporal dos dados 

coletados devido as causas citadas anteriormente.  

Considerando tudo que se foi apresentado, nota-se que muitos são os motivos que 

podem apresentar impactos sobre a série de dados, principalmente em escala diária, e o quão 

relevante são esses dados para as análises da Geografia. Essas implicações podem 

mascarar a variabilidade da série histórica, fato que faz com que os resultados fiquem longe 

do real. Assim, antes de qualquer análise, é necessário identificar e remover tais ruídos, sendo 

esse processo denominado de homogeneização. Este artigo visa apresentar a importância 

das técnicas estatísticas para a Climatologia e para a Geografia. Para cumprir com tal objetivo, 

faz uma pequena explicação da metodologia empregada para a criação do banco de dados e 

também o uso do Software Rhtest, o qual foi utilizado para a constituição do citado 

anteriormente banco de dados pluviométrico diário, e com esses dados podendo ser usados 

como base para outras pesquisas e até mesmo subsidiar políticas públicas. 

 

2. Revisão Teórica 

Devido à possibilidade de ocorrer interferências na coleta de dados, a metodologia 

de homogeneização é de grande valia para pesquisas de variabilidade climática, acarretando 

na eliminação dos ruídos existentes na série selecionada. Segundo Oscar Júnior (2019) os 

testes de homogeneização utilizados em séries temporais podem ser divididos em dois 

grupos: testes absolutos e testes relativos. Os testes absolutos utilizam apenas a própria 

série, já os testes relativos utilizam também as informações de áreas vizinhas (áreas de 

referência).  

Embora pesquisadores como Monteiro (1971) e Martín-Vide (2004) considerarem a 

escala diária de extrema importância para o entendimento dos processos climatológicos, 

poucos são os métodos encontrados para a homogeneização de dados diários. Kemp et al. 

(1983) explica que, devido a maior variabilidade espacial e temporal dos valores diários, os 

métodos que têm um melhor desempenho são aqueles que são avaliados em médias mensais 

e anuais e são mais propícios ao erro quando estão em escala diária e, por isso a 

homogeneização em dados mensais e anuais são mais frequentes. 

Contudo, Wang et al. (2008) desenvolveram uma técnica de homogeneização de 

dados mensais e anuais na qual se possibilita a homogeneização em dados diários, 
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denominada RHtest, que se desdobra de relevante importância para o estudo de eventos 

extremos.  

Segundo Nunes (2008), os eventos extremos são compreendidos como “uma 

construção social, produto da interação conflituosa entre uma organização social e processos 

naturais”. Utilizando o entendimento de Andrade, Pinheiro e Neto (2015), os eventos 

extremos, como define Nunes, são muito comuns na região Sudeste do Brasil ao longo da 

estação chuvosa, os quais são materializados na escala do dia. Desse modo, reveste-se de 

urgência o entendimento de que os eventos extremos apresentam particularidades em relação 

ao volume total acumulado de chuva em um determinado intervalo de tempo, portanto, 

demandando uma análise em escala refinada. Entender as consequências dos eventos 

extremos em relação ao meio ambiente é necessário. Monteiro, 1971) acentua a importância 

da utilização de meios estatísticos para o entendimento destes fenômenos, podendo servir 

para melhorar o ordenamento público, evitando e/ou mitigar os entraves derivados de eventos 

extremos.  

Desse modo, é imprescindível o monitoramento das chuvas, bem como a 

constituição de um banco de dados robusto, longo e detalhado, afinal, é a partir dele que 

serão extraídas informações úteis para fazer frente aos recorrentes impactos socioambientais 

e econômicos. Isso se reveste de importância significativa para o município do Rio de Janeiro, 

cuja principal característica é a elevada variabilidade espacial da chuva em nível diário, bem 

como os impactos socioculturais, ambientais e estruturais decorrentes.  

Como área de estudo, o Rio de Janeiro apresenta uma significativa variação 

geográfica e sazonal das condições atmosféricas; a diversidade do sítio e sua posição 

geográfica permitem a atuação de diversos mecanismos produtores de chuva, uma resposta 

direta da temperatura e do grau de turbulência do ar (MCNIGHT, 1987; OSCAR JÙNIOR, 

2019). 

 

2.1 Variabilidade pluviométrica do Rio de Janeiro 

A cidade do Rio de Janeiro apresenta uma das maiores populações urbanas de todo 

o Brasil, derivado disso, a mesma possui um dos maiores centros econômicos e culturais de 

todo país. Na parte física, o município do Rio de Janeiro três maciços costeiros são 

proeminentes: o da Pedra Branca, Gericinó e da Tijuca, no qual caracterizam diferenças de 
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altitude que se misturam a paisagem urbana. Utilizando-se da classificação de Koppen-Geiger 

a cidade apresenta clima equatorial com inverno seco ou tropical atlântico a mesma possui 

amplitudes térmicas relativamente baixas, com verões quentes e úmidos, sendo um dos 

principais determinantes situar-se em região litorânea (BOUHID et al., 2008) 

Ayoade (2001) observa que em áreas situadas nos trópicos a precipitação concentra-

se durante o período de verão e abrange metade do ano, enquanto o outro período é 

caracterizado por um período de seca, sendo a seca ainda mais abrangente no inverno. 

Os atributos do meio físico são os principais condicionantes do clima da cidade do 

Rio de Janeiro, como dito anteriormente se tem a correlação maritimidade/continentalidade 

as quais influenciam as condições de temperatura e a disponibilidade de umidade, topografia 

na qual apesar de não ser tão elevada, desencadeia turbulências constantes por ser 

acidentada, além de apresentar disposição contrária aos fluxos polares na borda atlântica.  

A variação temporal e espacial da precipitação no município do Rio de Janeiro 

permite identificar padrões de chuvas em função da sazonalidade e usualmente estão 

associadas a diferentes mecanismos de ascensão do ar a partir dos quais foram originadas, 

muitas delas ocorrendo ao mesmo tempo. Devido a tais fatos, se faz necessário o 

entendimento breve das diferentes formas de precipitação, para o melhor entendimento que 

dos dados pluviométricos que as mesmas geram. 

 

2.1.1 Precipitação associada à ascensão convectiva 

Distintamente dos outros processos, este ocorre de maneira espontânea e deriva do 

aquecimento desigual de diferentes áreas da superfície, corroborando com que uma parcela 

de ar se aqueça e se expanda e, consequentemente, ascenda para camadas mais elevadas, 

onde ocorrerá resfriamento adiabático da parcela até que atinja a temperatura do ponto de 

orvalho, possibilitando então a condensação e a formação de nuvens. Em suma, a ascensão 

convectiva se resume ao movimento vertical de uma parcela de ar que se aquece a uma 

temperatura mais elevada que a do ambiente em seu entorno (MCKNIGHT, 1987). 

 

2.1.2 Precipitação associada à ascensão orográfica 

Levando em consideração McKight (1987), este tipo de ascensão, que não é 

espontânea, ocorre a partir de barreiras topográficas que bloqueiam os caminhos de 
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movimentos horizontais do ar, que são então forçados a ascender ocorrerá apenas se a 

parcela de ar ascendente for resfriada até a temperatura do ponto de orvalho.  

Apesar disso, as montanhas em si não são excepcionalmente eficientes em causar 

a retirada da umidade das correntes de ar que as atravessam, e o grau com que a orografia 

irá influenciar a produção de precipitação depende ‘’[...] de seu tamanho e de seu alinhamento 

relativo aos ventos portadores de chuvas’’ (AYOADE, 2001, p. 163), da estabilidade 

atmosférica e da umidade presente na massa de ar.  

 

2.1.3 Precipitação associada à ascensão frontal 

McKnight (1987) assinala que a ascensão frontal ocorre a partir do encontro de 

massas de ar diferenciadas, que não se misturam, estabelecendo entre si uma zona de 

descontinuidade denominada frente, com que o ar mais quente, por ser menos denso, se 

eleva sobre o ar mais frio. Neste mecanismo de ascensão forçada, o ar mais quente pode ser 

resfriado até a temperatura do ponto de orvalho originando então nuvens e precipitação do 

tipo frontal.  

A precipitação por ascensão frontal, geralmente tem duração prolongada e alcança 

áreas extensas, associa-se muitas vezes à precipitação convectiva e é característica das 

latitudes médias, nas quais ocorre encontro de massas de ar polar e de ar tropical, e também 

das áreas transicionais, como é o caso do estado do Rio de Janeiro.  

 

3. Metodologia 

O trabalho iniciou-se na escolha da fonte dos dados, o qual foi escolhido o Sistema 

Alerta Rio e, posteriormente, houve a obtenção dos mesmos ainda brutos. Realizou-se então 

a separação da escala temporal das informações, a qual é de 1998-2018, com a finalidade de 

se criar um corpo para o futuro banco de dados. 

 

1ª Etapa: Seleção das estações. 
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Tabela 1: Informações dos postos utilizados no estudo. 

Localização UTM (SAD69 Zona 23) 

N° Posto Latitude Longitude 
Cota 
(m) 

X Y 

1 Vidigal -22,99250° -43,23306° 85 681138,532 7456241,298 

2 Urca -22,95583° -43,16667° 90 688004,213 7460236,157 

3 Rocinha -22,98583° -43,24500° 160 679831,802 7457041,035 

4 Tijuca -22,93194° -43,22167° 340 682358,108 7462941,416 

5 Santa Teresa -22,93167° -43,19639° 170 684951,792 7462971,838 

6 Copacabana -22,98639° -43,18944° 90 685675,03 7456902,449 

7 Grajaú -22,92222° -43,26750° 80 677639,269 7463809,403 

8 Ilha do Governador -22,81806° -43,21028° 0 683708,659 7475959,609 

9 Penha -22,84444° -43,27528° 111 677059,917 7472757,104 

10 Madureira -22,87333° -43,33889° 45 670409,679 7469665,02 

11 Irajá -22,82694° -43,33694° 20 670692,602 7474733,927 

12 Bangu -22,88028° -43,46583° 15 657403,761 7468956,662 

13 Piedade -22,89182° -43,31005° 50 673344,642 7467452,646 

14 Jacarepaguá/Tanque -22,91250° -43,36472° 73 667541,219 7465482,186 

15 Saúde -22,89606° -43,18786° 15 685875,072 7466833,239 

16 Jardim Botânico -22,97278° -43,22389° 0 682133,53 7458453,116 

17 Barra/Barrinha -23,00849° -43,29965° 7 674262,081 7454520,709 

18 
Jacarepaguá/Cidade de 
Deus -22,94556° -43,36278° 15 667928,198 7461632,847 

19 Barra/Riocentro -22,97721° -43,39155° 0 664879,4 7458100 

20 Guaratiba -23,05028° -43,59472° 0 643972,241 7450214,26 

21 Est. Grajaú/Jacarepaguá -22,92556° -43,31583° 105 672722,551 7463726,025 

22 Santa Cruz -22,90944° -43,68444° 15 634915,936 7465594,315 

23 Grande Méier -22,89056° -43,27806° 25 676628,743 7467665,546 

24 Anchieta -22,82694° -43,40333° 50 663886,431 7474809,856 

25 Grota Funda -23,01444° -43,52139° 11 651526,394 7454108,412 

26 Campo Grande -22,90361° -43,56194° 30 647538,728 7466493,819 

27 Sepetiba -22,96889° -43,71167° 62 632068,601 7459406,612 

28 Alto da Boa Vista -22,96583° -43,27833° 355 676494,085 7459222,483 

29 Av. Brasil/Mendanha -22,85694° -43,54111° 30 649669,378 7471561,078 

30 Recreio dos Bandeirantes -23,01000° -43,44056° 10 659816,802 7454514,151 

31 Laranjeiras -22,94056° -43,18750° 60 685883,625 7462252,656 

32 São Cristóvão -22,89667° -43,22167° 25 682404,96 7466817,174 

33 Tijuca/Muda -22,93278° -43,24333° 31 680136,137 7462851,843 

 

2ª Etapa: Sistematização dos Dados 
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A segunda etapa constituiu-se na organização dos dados no software Excel, com o 

propósito da análise dos mesmos para a correção de ruídos, sendo esses podendo ser 

provocados por troca de equipamentos, conserto dos equipamentos, falha humana, furto das 

estações pluviométricas e troca do local onde se encontrava a estação pluviométrica. 

Ademais, vale resaltar o papel negativo pela opção do gestor das estalçoes em assumir o 

Horário Brasileiro de Verão (HBV), afinal, para a sistematização dos dados, em um período 

de cerca de 6 meses, se dificulta a automação do processo, demandando mais atenção ao 

pesquisador. 

 

3ª Etapa: Rotina de Controle 

A terceira etapa assentou-se na criação de uma rotina de controle. Nela se utiliza o 

software Excel para aplicar a soma horária dos valores pluviométricos para no fim realizar a 

soma diária, com propósito de criar o banco de pluviométricos diários. 

 

4ª Etapa: Utilização do Software RHtest 

A 4ª etapa baseou-se na utilização do Software RHtest para correção dos ruídos, se 

necessário, para uma maior confiabilidade do banco de dados. 

 

Como apresentado anteriormente, a Geografia e, dando como ênfase a 
Climatologia, utiliza-se de programas e Softwares para melhorar a precisão 
em seus estudos sendo um desses programas o Rhtest como explica Oscar 
Júnior (2019) O software RHtest é um método apresentado por Wang e 
utilizado para verificar a presença de pontos de mudança em séries 
temporais, levando em consideração a autocorrelação de primeira ordem. 
Esse método utiliza os testes t máximo penalizado (PMT) e F máximo 
penalizado (PMF). O teste T máximo penalizado (Wang at al. 2007; Wang, 
2008ª) assume que a série temporal que está sendo testada não apresenta 
tendência, enquanto que F maximal penalizado (Wang, 2008ª e 2009b) 
permite que a série tenha uma tendência linear durante todo o projeto. A partir 
dessa checagem de hipóteses, comprova-se a existência de ruídos (ou 
ausência) e a série de dados é homogeneizada (ou não). (OSCAR JÚNIOR, 
2019, p. 168). 
 

Cumpre destacar que, neste artigo, o objetivo não foi o de aplicar efetivamente a 

rotina de homogeneização de dados, apenas identificar aquelas com séries não consistentes, 

para excluí-las como opção para análise. 
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4. Resultados e Discussão  

Na Figura 02, se apresenta a espacialidade dos 33 postos pluviométricos sob 

administração do Sistema AlertaRio, dos quais, para a série supracitada, apenas três postos 

não apresentaram consistência segundo a técnica aplicada, dos tais: Tanque, Sepetiba e 

Vidigal. 

 

Figura 01 - Mapa das estações pluviométricas do município do Rio de Janeiro 

Fonte: Data Rio (2021) e AlertaRio (2021) 

 

O resultado retrata, a priori, a boa qualidade do banco de dados do Sistema Alerta 

Rio. Já em relação as três estações com banco de dados não consistente, foram confrontadas 

com informações técnicas disponibilizadas pelos gestores do Sistema AlertaRio, em que se 

pôde constatar que em nenhum dos três casos a explicação da inconsistência se deve a 

mudanças locacionais, houve apenas uma mudança de nomenclatura do posto Tanque, agora 

denominado Jacarepaguá.  
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As Figuras 03, 04 e 05 apresentam os pontos de ruptura que influenciaram no 

resultado de não consistência da série de dados. O posto Sepetiba e Tanque apresentam 

apenas um ponto de ruptura, em 17/07/2010 e 07/12/2001, respectivamente. Já para o Vidigal 

temos dois pontos de ruptura: 03/12/2009 e 09/04/2010. Vale ressaltar, que para as quatro 

datas supramencionadas, dias antes houve manutenção dos equipamentos dos pontos 

pluviométricos, provavelmente explicando a referida inconsistência e atribuindo eficiência a 

técnica em questão; no entanto, os dados técnicos não detalham exatamente o tipo de 

intervenção realizada nos equipamentos, fundamental para melhor compreensão da relação 

existente entre os resultados estáticos e o grau/tipo de interferência técnica nos postos. 

 

Figura 02 – Análise de rupturas da série de dados de chuva do posto pluviométrico Sepetiba entre 
1998 e 2018 
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Figura 03 - Análise de rupturas da série de dados de chuva do posto pluviométrico Tanque entre 1998 
e 2018 

 

Figura 04 - Análise de rupturas da série de dados de chuva do posto pluviométrico Vidigal entre 1998 
e 2018. 

 

5. Considerações finais  

Com a verificação da qualidade e confiabilidade dos dados meteorológicos, surgem 

novas técnicas teóricos-metodológicos interdisciplinares, com o objetivo de juntos superarem 

barreiras limitantes. Tais barreiras afetam a aquisição dos dados e, derivado a isso, as 
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análises. Em função disso, se faz necessário a utilização de dados confiáveis e consistentes 

e o uso de técnicas para homogeneização de séries de dados. 

Usando como arcabouço a tradição da Climatologia Geográfica com a unidade diária, 

a partir da qual é possível correlacionar os conceitos de tempo e clima, nota-se uma limitação: 

trabalhar com dados que muitas vezes refletem realidades microclimáticas muito específicas 

ou então apresentam dados adulterados por técnicas que acumulam erros e técnicos de 

diversas ordens. Originam-se assim interferências não climáticas de grande ordem nos dados. 

Logo, percebe-se a relevância de avaliar a eficiência do RHtest para superação dessa 

limitação devido a técnica se pautar na homogeneização de dados diários. 

Em virtude do atual artigo, foi possível estabelecer a eficiência da técnica do Software 

Rhtest para a homogeneização dos dados quando necessário, e no auxílio da construção de 

um banco de dados completo e de boa qualidade. Tendo esse apresentado a realidade dos 

dados pluviométricos do município do Rio de Janeiro no intervalo de tempo de 1998-2018 

utilizando a escala diária. 

Por último, é essencial pautar que o referido estudo não apresenta feitio finalístico, 

mas sim de apresentar o software Rhtest e outros programas, como o Excel, meritórios para 

corroborar com a melhoria da ciência geográfica e, concomitantemente, com a climatologia 

geográfica brasileira. 
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CARACTERIZAÇÃO DA PRECIPITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO 
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RESUMO 
A caracterização da variabilidade da precipitação de uma determinada região é uma 
importante ferramenta de suporte à tomada de decisão, seja em áreas urbanas ou rurais. Em 
localidades onde não há históricos climatológicos e, ao mesmo tempo, são densamente 
povoadas, este tipo de análise é essencial diante dos danos que eventos extremos podem 
provocar. O presente trabalho propõe a caracterização do regime de precipitação 
pluviométrica para o município de São Gonçalo, localizado na região metropolitana do Rio de 
Janeiro, pela técnica dos quantis. Para isto, foram utilizados dados mensais de precipitação 
registrados na estação UERJ/FFP/SG entre os anos de 2008 e 2019 de modo a obter uma 
classificação mensal e uma anual para o regime de chuva do município de acordo com cinco 
classes: Muito Seco, Seco, Normal, Chuvoso e Muito Chuvoso. Os resultados apontam para  
importantes informações sobre o regime climático da área em estudo, correlacionado às 
classes extremas (Muito Seco e Muito Chuvoso) o que pode servir de base para outros 
estudos sobre impactos socioambientais bem como estudos de suporte ao planejamento 
hídrico e urbano.  
 
Palavras-chave: Quantis; Climatologia estatística; São Gonçalo  
 
ABSTRACT 
The characterization of the variability of precipitation in each region is an important tool to 
support decision making, whether in urban or rural areas. In locations where there are no 
climatological histories and, at the same time, are densely populated, this type of analysis is 
essential in view of the damage that extreme events can cause. The present work proposes 
the characterization of the pluviometric precipitation regime for the city of São Gonçalo, located 
in the metropolitan region of Rio de Janeiro, using the quantile technique. For this, monthly 
rainfall data recorded at the UERJ / FFP / SG station between the years 2008 and 2019 were 
used to obtain a monthly and an annual classification for the city's rain regime according to 
five classes: very dry, dry, normal, rainy and very rainy. The results point to important 
information about the climatic regime of the area under study, correlated to the extreme classes 
(very dry and very rainy) which can serve as a basis for other studies on socio-environmental 
impacts as well as studies to support water resources studies and urban planning.  
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1. Introdução 

A análise da variabilidade da precipitação de uma determinada região é um 

importante objeto de suporte à tomada de decisão. Os chamados eventos extremos de chuva 

possuem grande importância nas ações de planejamento, tendo impacto direto em áreas 

urbanas e rurais. Brandão et al. (2009) apontam que, em geral, populações urbanas são mais 

atingidas quando as chuvas apresentam anomalias positivas, enquanto nas rurais são 

registrados inúmeros problemas quando as chuvas são escassas. 

Em grandes metrópoles, especificamente, tem sido observado o agravamento de 

problemas de ordem social e ambiental, especialmente em cidades tropicais. Estes, 

normalmente, são gerados pela falta de um melhor gerenciamento dos municípios, que não 

têm os instrumentos adequados (Fialho et al., 2005). Como consequência, é notória a 

vulnerabilidade do espaço frente aos eventos geológicos e atmosféricos, esta última, evidente 

nas localidades intertropicais, que têm como característica as fortes chuvas, durante o verão, 

conforme expõe Hallé (1999). Deste modo, fica evidente que o estudo dos eventos extremos 

de chuva é essencial para a previsão e prevenção de desastres naturais.  

No entanto, para cada região deve-se avaliar qual metodologia é adequada para a 

definição do evento extremo. Para Armond e Sant’anna Neto (2017), é necessário reconhecer 

a diferenciação entre o que é um evento extremo de chuva, caracterizado pela sua origem 

estatística e o que é um episódio extremo, de natureza geográfica, pois envolve a produção 

desigual do espaço que sofre com os impactos causados pelos eventos (alagamentos, 

inundações deslizamentos, entre outros).  

Diversas técnicas estatísticas têm sido usadas para caracterizar eventos extremos 

de precipitação. O mais usual, na literatura, tem sido o uso da técnica dos quantis (Moreira et 

al, 2007; Soares et al, 2007; Brandão et al, 2009; Monteiro et al, 2012; Duarte et al, 2015; 

Wanderley et al, 2018; Gois et al, 2019; Oliveira et al, 2020) para este tipo de classificação. 

No entanto, é possível encontrar trabalhos que utilizam a técnica frequentista (Brandão et al, 

2009) ou ainda a técnica de boxplot (Oliveira e Galvani, 2017; Silva et al, 2017; Santos e 

Galvani, 2019).  
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Deste modo, o presente trabalho traz uma caracterização estatística da precipitação, 

utilizando a técnica dos quantis, para a série histórica da Estação Climatológica Experimental 

da UERJ-FFP, localizada na cidade de São Gonçalo - RJ, em funcionamento desde 2004.  

 

2. Metodologia 

O município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, dista 30 km 

da capital e o segundo município mais populoso do estado. Caracteriza-se pela carência de 

dados primários no que concerne a informações climatológicas, geológicas e 

geomorfológicas, e como consequência, a falta de pesquisas relativas aos problemas 

ambientais presentes na região (Bertolino et al,, 2007).  

Para o desenvolvimento deste estudo, foram utilizados os dados da Estação 

Climatológica Experimental Auxiliar da UERJ/FFP/SG (Estação UERJ/FFP/SG), situada no 

bairro do Patronato no município de São Gonçalo e localizada entre as coordenadas de 

22º49'55,97”S e 43º4'25,52”W, conforme observado na Figura 1. A estação está em atividade 

desde 2004 e esta pesquisa refere-se à análise dos dados de precipitação pluviométrica 

registrados no período de 2008 a 2019.  

Com o objetivo de caracterizar as estações seca e chuvosa para a localidade, foi feita 

uma análise utilizando a técnica dos quantis, tornando possível analisar e classificar a 

distribuição anual das chuvas. Essa técnica é utilizada para classificação e análise da 

distribuição das chuvas, podendo classificá-las nas categorias ''muito seco'', ''seco'', ''normal'', 

''chuvoso'' e ''muito chuvoso''. A metodologia aqui utilizada segue o descrita por Xavier et al., 

(2002) para tratar o problema da classificação e monitoramento da ocorrência de anos secos 

ou chuvosos no Estado do Ceará. 
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Figura 1 – Localização do município de São Gonçalo-RJ e a Estação Climatológica Experimental 
Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Laboratório de Geociências (LabGeo) da UERJ/FFP  

 

Para o cálculo dos quantis, foram utilizadas duas séries distintas: os totais 

pluviométricos mensais e os totais anuais da estação UERJ/FFP/SG. Foram utilizadas as 

ordens quantílicas usadas por Pinkayan (1966): p = 0.15; p = 0.35; p = 0.65 e p = 0.85, com 

a finalidade de permitir a delimitação das categorias, ou faixas de precipitação, conforme 

esquematizado na Figura 2.  

 

Figura 2 - Classificação das categorias das ordens quantílicas utilizadas.  

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Xavier et al (2002).  
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Os percentis 15%, 20% (35%-15%), 30% (65%-35%), 20% (85%-65%) e 15% são as 

frequências esperadas para o evento “muito seco”, “seco”, “normal”, “chuvoso” e “muito 

chuvoso”, respectivamente, durante uma sequência de anos dentro do intervalo de 2008 a 

2019. Deste modo, se Pi é a precipitação anual registrada no ano i, um ano considerado muito 

seco é aquele que no qual o valor de Pi < Q1; para ano considerado seco, Q1<Pi<Q2; foi 

considerado normal aquele que Q2<Pi<Q3; considerado ano chuvoso aquele que Q3<Pi<Q4; 

e um ano considerado muito chuvoso se Pi>Q4, de acordo com a metodologia descrita por 

Xavier et al. (2002).  

Neste estudo foi realizada uma abordagem para classificação mensal e outra visando 

a classificação anual para a estação UERJ/FFP/SG. Na mensal, o objetivo foi encontrar 

intervalos para a precipitação a fim de caracterizar os meses como secos ou chuvosos. Já na 

anual, o objetivo foi classificar os anos como secos ou chuvosos, além de fazer uma 

comparação com a ocorrência dos eventos de anomalia (El Nino e La Nina) nestes mesmos 

anos. Para isto, foram utilizados 144 dados mensais de chuva registrados no período entre 

janeiro de 2008 e dezembro de 2019.  

 

3. Resultados e discussão 

3.1 Análise climatológica da precipitação pluviométrica mensal 

Nesta seção são apresentados os resultados da análise da climatologia da 

precipitação mensal através da técnica dos quantis. A Figura 3 mostra a distribuição temporal 

da precipitação média mensal registrada no município de São Gonçalo, desde o ano de 2008 

à 2019, inclusive. Considerando o período analisado entre 2008 e 2019, a média mensal de 

precipitação é de 86,8 mm. É possível observar, na mesma Figura 3, que os meses de janeiro, 

março, abril, novembro e dezembro apresentaram média mensal superior a 100mm de chuva. 
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Figura 3 - Precipitação mensal média na estação UERJ/FFP/SG no período de 2008 a 2019 

 

De modo a obter uma caracterização mensal para o município de São Gonçalo, foram 

analisados os dados de precipitação pluviométrica mensais registradas entre 2008 e 2019. 

Seguindo a metodologia proposta por Xavier et al. (2002), os 144 registros foram divididos 

nos quantis de 15%, 35%, 50%, 65% e 85% de modo a delimitar os intervalos de precipitação 

que caracterizassem os períodos “muito seco”, “seco”, “normal”, “chuvoso” e “muito chuvoso”. 

É possível destacar que, para esta localidade, meses com precipitação mensal abaixo de 51,8 

mm são considerados meses secos ou muito secos. Por outro lado, meses com precipitação 

mensal acima de 90,6 mm são considerados chuvosos e, acima de 159,6 mm, muito 

chuvosos. Na Tabela 1 é possível observar os intervalos de precipitação mensal obtidos para 

cada categoria da classificação via técnica de quantis. 
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Tabela 1 – Classificação obtida para o regime de precipitação mensal para a estação UERJ/FFP/SG.  

Intervalo de precipitação 
mensal 

Quantil Classificação 

Abaixo de 24,1 mm 15% Muito seco 

Entre 24,1 e 51,8 35% Seco 

Entre 51,9 e 90,5 50% Normal 

Entre 90,6 e 159,5 65% Chuvoso 

A partir de 159,6  85% Muito Chuvoso 

 

Na Tabela 2, é possível observar a classificação para cada mês a partir do intervalo 

apresentado na Tabela 1. Para cada mês foi observado qual o tipo de classificação foi mais 

frequente ao longo dos 12 anos de dados. No mês de maio, houve o mesmo número de anos 

secos e normais. De modo análogo, para o mês de agosto, houve o mesmo número de anos 

seco e muito secos.  

 
Tabela 2 - Classificação do regime de chuva mensal médio pela técnica do quantil para a estação 
UERJ/FFP/SG, com base nos registros de 2008 e 2019.  

Meses UERJ 

Janeiro Muito Chuvoso 

Fevereiro Chuvoso 

Março Muito Chuvoso 

Abril Normal 

Maio Normal/Seco 

Junho Normal 

Julho Seco 

Agosto Muito Seco/Seco 

Setembro Normal 

Outubro Normal 

Novembro Chuvoso 

Dezembro Normal 
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3.2 Análise climatológica da precipitação pluviométrica anual 

Nesta seção são apresentados os resultados da análise da climatologia da 

precipitação anual através da técnica dos quantis. A Figura 4 mostra a distribuição temporal 

da precipitação anual total registrada no município de São Gonçalo, desde o ano de 2008 à 

2019, inclusive. Considerando o período analisado entre 2008 a 2019, a média anual da 

precipitação é de 1034,5 mm. No município, as chuvas são distribuídas em média em 40,5% 

no Verão, 21,4% no Outono, 11,2% no Inverno e 26,9% na Primavera.  

 

Figura 4 - Precipitação total anual na estação UERJ/FFP/SG no período de 2008 a 2019 

 

 

Os resultados obtidos de acordo com a técnica mostraram que os anos de 2014 e 

2017 foram classificados como muito secos com déficit pluviométrico, os anos de 2015 e 2016 

foram considerados secos; 2011, 2012, 2018 e 2019 foram considerados de ordens 

quantílicas normais; 2009 e 2013 foram anos chuvosos e 2008 e 2010 foram classificados 

como muito chuvosos (superávit pluviométrico), conforme podemos observar o esquema na 

Figura 5. 
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Figura 5 - Classificação do regime de chuva anual pela técnica do quantil para a estação 
UERJ/FFP/SG, com base nos dados registrados entre 2008 e 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

De acordo com o BRASIL (2021), os anos onde houve registro da anomalia El Niño 

coincidem com os períodos mais secos (anos de 2014, 2015 e 2016). Por outro lado, anos de 

La Niña, como 2008 e 2010, foram classificados como muito chuvosos. Nos anos classificados 

de acordo com a técnica dos quantis como normais, houve a presença de eventos de La Nina 

de natureza fraca ou moderada (2011, 2012 e 2018) ou não houve registro de evento desta 

natureza (2019). 

A análise estatística destes dados aponta para uma primeira caracterização numérica 

do regime pluviométrico do município de São Gonçalo. Uma caracterização com base nos 

índices médios foi realizada por Bertolino et al. (2007) mas sem foco na classificação em 

classes de intensidade da precipitação e para somente 3 anos de dados. É importante 

ressaltar que através do conhecimento da dinâmica climática é possível minimizar os efeitos 

negativos das atividades humanas e direcionar o conhecimento da variabilidade temporal para 

o desenvolvimento socioeconômico.  
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4. Considerações finais 

A técnica dos quantis ajustou-se de forma estatisticamente satisfatória a série 

histórica pluviométrica local utilizada. A técnica, que é amplamente empregada, possui 

vantagens como: simplicidade de formalização, fácil implementação e o fato de que os quantis 

podem ser estimados a partir dos dados, de forma direta. Este tipo de caracterização em um 

município carente de dados primários, como São Gonçalo, é de suma importância como 

instrumento de suporte à estudos posteriores de caráter ambiental.  

Cabe ressaltar que esta pesquisa pode e deverá ser continuada. A estação 

UERJ/FFP/SG é relativamente nova e com o passar do tempo mais dados serão gerados, o 

que enriquecerá a análise da variabilidade. Por outro lado, a mesma técnica pode ser aplicada 

para a caracterização de outras estações em municípios no entorno e de outros parâmetros 

meteorológicos obtidos na mesma estação.  
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ESPACIALIZAÇÃO DE DADOS PLUVIOMÉTRICOS E METEOROLÓGICOS PARA 
A MICRORREGIÃO DE ITAPETINGA-BA 

 

RAMON BATISTA DOS SANTOS1 
CAROLINA GUSMÃO SOUZA2 

DANILO PAULÚCIO DA SILVA3 
 

RESUMO 
O monitoramento da precipitação e temperatura de uma região, permite que características 
do clima sejam expressas de forma clara e simples, permitindo prever e antecipar ações em 
diferentes âmbitos sociais. No entanto algumas regiões ainda carecem de estudos a respeito 
desses elementos, tal como a Microrregião de Itapetinga que tem na sua principal atividade 
econômica, a pecuária, alta dependência de condições climáticas favoráveis. Nesse sentido, 
esse trabalho teve como objetivo espacializar para essa região dados de precipitação do 
Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), da Agência Nacional das 
Águas (ANA) e dados meteorológicos do Banco de Dados Meteorológicos (BDMEP) do 
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Para isso utilizou-se de interpolação pelo método 
da Ponderação pelo Inverso da Distância de dados georreferenciados em Sistemas de 
Informação Geográfica. A região apresentou média anual da precipitação de 894 mm, tendo 
a lâmina precipitada variando de 670mm a 1120mm, enquanto a média anual da temperatura 
é 23,3 °C, com oscilação entre 21° e 24,5° C ao longo do território. A estação chuvosa na área 
tem início em novembro se estendendo pelos meses de dezembro e janeiro, tendo em agosto 
e setembro o bimestre mais seco. As temperaturas médias mensais apresentam dois 
períodos, um verão tipicamente quente com temperaturas elevadas e um inverno com 
temperaturas amenas. 
 
Palavras-chave: Chuvas; Temperatura; Interpolação. 
 
ABSTRACT 
Monitoring the precipitation and temperature of a region, allows climate characteristics to be 
expressed in a clear and simple way, allowing to predict and anticipate actions in different 
social spheres. However, some regions still lack studies on these elements, such as the Micro-
region of Itapetinga, which has its main economic activity, livestock, highly dependent on 
favorable climatic conditions. In this sense, this work aimed to spatialize for this region 
precipitation data from the National Water Resources Information System (SNIRH), the 
National Water and Sanitation Agency (ANA) and meteorological data from the Meteorological 
Data Bank (BDMEP) of the National Institute of Meteorology (INMET).. For that, we used 
interpolation by the Distance Inverse Weighting method of georeferenced data in Geographic 
Information Systems. The region presented an average annual rainfall of 894 mm, with the 
precipitated blade varying from 670 mm to 1120 mm, while the annual average temperature is 
23.3 ° C, with oscillation between 21 ° and 24.5 ° C throughout the territory. The rainy season 
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in the area starts in November and extends through the months of December and January, 
with August and September the driest quarter. Average monthly temperatures have two 
periods, a typically hot summer with high temperatures and a winter with mild temperatures. 
 
Keywords: Rain; Temperature; Interpolation. 
 
1. Introdução 

Entender o clima e os eventos associados a este sempre foi uma necessidade para 

garantir sobrevivência e desenvolvimento de uma sociedade, já que esses fatores interferem 

diretamente nas atividades humanas como agricultura, gestão dos recursos hídricos e 

segurança do próprio ser humano (STEINKE, 2016). No entanto entender a dinâmica dos 

fenômenos naturais, como a precipitação e temperatura, assim como compreender e estudar 

os demais fatores climáticos de uma região não é tarefa fácil, visto que esses fenômenos são 

complexos e variam naturalmente ao longo do espaço e do tempo, sofrendo influências tanto 

de agentes externos, como a radiação solar, quanto de agentes internos, como os impactos 

antrópicos das atividades humanas (MENDONÇA, 2017). 

A fim de simplificar o entendimento do clima de uma região, pode-se utilizar apenas 

alguns elementos atmosféricos, sendo a precipitação e a temperatura as mais utilizadas para 

representar as variações climáticas de dada região (BRITO, 2019). A mensuração e 

diagnóstico desses dois fenômenos ao longo do tempo permite que as principais 

características dos climas sejam expressas de forma clara e simples, permitindo verificar a 

periodicidade e variação climática, assim como comparar a dinâmica de variação em um local 

(CAVALCANT, 2016). A capacidade de prever essas variações tem sido objetivo de diversos 

estudos, visto que esses dados proporcionam e possibilitam antecipar e planejar futuras ações 

de vários setores de atividades socioeconômicas, favorecendo a sociedade como um todo 

(MARQUES, 2006). 

Segundo Trewartha (1980), podemos definir precipitação como qualquer deposição 

d’água em forma líquida ou sólida proveniente da atmosfera, podendo se apresentar em forma 

de chuva, granizo, neve, neblina ou orvalho; já temperatura é definida pelo mesmo como a 

parcela da energia da radiação solar destinada a o aquecimento do ar. O monitoramento 

desses dois fenômenos geralmente se dá em estações meteorológicas, e são amplamente 

utilizados em projetos de engenharia ou pesquisa. Desta forma dados meteorológicos de boa 



 
 

 www.xivsbcg.com                                                              ISSN: 2764 - 1805 

1611 

 

qualidade são indispensáveis para a eficiência de um projeto e seu sucesso depende da 

adequação e veracidade das informações utilizadas para sua elaboração (SANTOS, 2015). 

Tendo em vista que a disponibilidade de dados de precipitação e temperatura é 

restrita a poucas estações climatológicas e que a abrangência desses dados está limitada as 

áreas próximas aos pontos onde são medidos, torna-se necessária à estimativa dos valores 

esperados para as localidades nas quais não haja disponibilidade de dados (DOS REIS, 

2005). Neste contexto, para estimar as variáveis meteorológicas para locais onde não há 

dados disponíveis pode-se se usar de métodos de espacialização suprindo a carência de 

informações meteorológicas em locais com pouca ou nenhuma disponibilidade de dados. 

Para contornar esta dificuldade em relação a disponibilidade de dados em 

determinadas localidades tem sido cada vez mais empregado ferramentas de 

geoprocessamento em softwares que manipulam dados georreferenciados, como em 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG) (BRUBACHER, 2020). Inúmeras metodologias 

possibilitam a geração de dados com viés ambiental de previsão do tempo, de modelagem e 

de variabilidade climática, com análises de longo ou curto prazo, além de permitir o 

mapeamento desses fenômenos climáticos facilitando a identificação de padrões espaço-

temporais. 

A microrregião de Itapetinga apresenta partes dos municípios inseridos no contexto 

climático do Semiárido Baiano, região com o risco de Seca superior a 60% e em processo 

grave de desertificação (MIN, 2007), sendo uma das principais regiões econômicas da Bahia 

com atividades voltadas a agropecuária extensiva, altamente dependente das condições 

climáticas, que injeta milhões de reais anualmente na região (SANTANA, 2018). Nesse 

contento devido à grande importância econômica e vulnerabilidade a escassez hídrica que 

permeia essa região torna-se necessária a implementação de estudos que possam gerar 

informações a respeito do regime pluviométrico e de temperatura que venham servir como 

subsídio para melhor gestão dos recursos desde a esfera econômico e social a esfera 

ambiental. 

Com base nestes aspectos, o presente trabalho teve por objetivo espacializar dados 

de precipitação e temperatura para a Microrregião de Itapetinga, a fim de fornecer informações 

que possam auxiliar as tomadas de decisão em âmbito técnico, científico e social que possam 

subsidiar a tomada de decisões favorecendo o desenvolvimento regional. 
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2. Metodologia 

A microrregião de Itapetinga está localizada na região Sudoeste do estado da Bahia 

entre os paralelos 14º20”45’ e 16º0”16’ sul e meridianos 39°31”41’ e 41°21”36’ oeste (Figura 

1). Composta segundo a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia por 

14 municípios: Caatiba, Encruzilhada, Firmino Alves, Ibicuí, Iguaí, Itambé, Itapetinga, 

Itarantim, Itororó, Macarani, Maiquinique, Nova Canaã, Potiraguá e Ribeirão do Largo, com 

uma população estimada de 157,285 habitantes (IBGE, 2019).  A região situa-se em uma 

faixa de transição entre os ecossistemas da Mata Atlântica e da Caatinga, com clima 

predominantemente é do tipo AW, clima tropical com estação seca de inverno (Agrossistemas, 

1976). 

Os dados utilizados para a espacialização correspondem as estações localizadas 

dentro da área de estudo e em seus arredores, em um raio de até 50 km (Figura 1), os dados 

das estações pluviométricas foram obtidos no banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), da Agência Nacional das Águas (ANA), 

enquanto os dados meteorológicos foram obtidos no Banco de Dados Meteorológicos -

BDMEP do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

Os dados pluviométricos utilizados nesse estudo contemplam séries históricas de 41 

anos (1979 - 2019) oriundas de 21 estações, enquanto os dados metrológicos das 7 estações 

utilizadas contemplam uma série histórica de 10 anos (2010 - 2019).  Os dados foram 

submetidos a análises de consistência e preenchimento de falhas. O Método da Ponderação 

Regional (PR), descritos por Tucci (2004), foi utilizado para o preenchimento, neste método 

são selecionados pelo menos 3 postos que possuam no mínimo 10 anos de dados e que se 

localizem em uma região climática semelhante ao posto a ser preenchido. O Método da 

Ponderação Regional se dar pela Equação 1. 

Equação 1:            𝑦 =
1

3
 (

𝑥1

𝑥𝑚1
+

𝑥2

𝑥𝑚2
+

𝑥3

𝑥𝑚3
) 𝑦𝑚 

Onde: y = precipitação a ser estimada; x1, x2, x3 = precipitações correspondentes 

ao ano que se deseja preencher, observadas em estações vizinhas; ym = a precipitação média 

do posto y; e xm1, xm2, xm3 = precipitações médias nas estações circunvizinhas. 
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Figura 1 - Localização da Microrregião de Itapetinga e estações utilizadas no estudo. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Com os dados diários das séries históricas consistidos foram calculadas, para cada 

estação, as precipitações médias mensais de longa duração e precipitação total anual média. 

A partir dos dados mensais de temperatura do ar atmosférico foram calculadas as 

temperaturas médias mensais e temperatura média anual.  

Para a interpolação dos dados foi utilizada a Ponderação pelo Inverso da Distância 

(IDW), método baseado na distância entre os pontos, assumindo que elementos próximos 

entre si são mais parecidos do que os mais distantes. Desta forma, para estimar valores para 

locais sem dados a partir do método IDW são considerados os valores amostrados no entorno, 

onde cada ponto possui dada influência na área a sua volta, que diminui na medida em que a 

distância aumenta, conforme Equação 2 descrita por MELLO (2003).  

Equação 2:            𝑋̅𝑃 = 
∑

1

𝑑𝑖
2∗𝑋𝐼

𝑛
𝑖=1

∑
1

𝑑𝑖
2

𝑛
𝑖=1
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Onde: Xp = atributo interpolado; Xi = valor do atributo do i-ésimo ponto de 

amostragem; di = distância euclidiana entre o i-ésimo ponto de vizinhança e o ponto 

amostrado; e n = número de amostras. 

Para a edição, espacialização, armazenamento e gerenciamento dos dados 

espaciais foi utilizado o software ArcGIS 10.8 desenvolvido pela Environmental Systems 

Research Institute (ESRI). Com o auxílio do referido software foi possível proceder a a 

interpolação, visualização e analise geográfica das características climáticas da região, 

gerando como resultado mapas de precipitação média mensal de longa duração e média 

anual e os mapas de temperaturas médias mensais e anual, para a microrregião de Itapetinga. 

 

3. Resultados e discussão 

No Quadro 1 são apresentados os valores médios obtidos em cada estações 

meteorológicas, enquanto no Quadro 2 apresenta-se os valores correspondentes às estações 

Pluviométricas. 

 

Quadro 1 - Valores temperaturas médias mensais e temperatura média anual nos postos 
meteorológicos (2010 - 2019) 

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

A407 22,52 22,46 22,92 21,93 20,67 19,39 18,50 18,53 19,48 21,17 21,85 22,58 21,00 

A445 25,39 25,51 25,69 24,82 23,61 22,24 21,26 21,30 22,22 23,82 24,63 25,43 23,83 

A446 26,51 26,33 26,35 25,00 23,48 22,17 21,14 21,42 23,26 24,54 24,89 26,05 24,26 

A508 27,07 27,20 27,25 26,17 24,69 23,46 22,59 23,00 24,61 25,97 26,09 26,76 25,40 

A549 23,08 23,03 23,02 21,77 20,14 18,78 18,22 18,75 20,84 22,59 22,64 22,79 21,30 

83344 21,99 21,93 22,06 21,12 19,68 18,23 17,45 17,81 19,42 20,91 21,66 21,97 20,35 

83393 24,31 24,63 24,37 23,30 21,60 20,12 19,59 20,35 21,86 23,50 23,79 24,20 22,64 
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Quadro 2 - Valores precipitação média mensal e média anual nos postos pluviométricos (1979 - 2019) 

Código Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual Med 

1439001 113,37 129,22 153,12 131,18 104,52 110,62 114,97 118,68 86,76 112,80 140,03 145,13 1460,38 
121,7

0 

1439002 87,72 93,19 102,99 91,98 66,94 74,39 73,78 63,52 47,46 68,53 108,95 101,64 981,08 81,76 

1439006 101,99 84,50 108,16 95,72 77,54 89,94 78,11 64,73 50,49 61,53 100,31 102,75 1015,77 84,65 

1439023 128,54 134,06 149,52 125,03 103,26 114,74 108,32 91,78 78,00 107,37 155,21 140,76 1436,58 
119,7

2 

1439044 94,03 85,99 111,30 85,65 63,65 69,03 55,47 44,48 40,47 59,42 106,11 112,22 927,82 77,32 

1439089 90,83 87,25 102,79 102,89 69,89 86,85 83,14 82,83 50,24 81,82 121,43 115,53 1075,48 89,62 

1440009 94,41 74,74 105,80 75,08 55,46 58,79 58,70 48,87 38,80 62,02 124,84 138,04 935,54 77,96 

1539006 106,87 101,01 132,96 104,68 77,25 79,85 75,10 62,23 58,15 93,87 142,58 146,25 1180,80 98,40 

1539008 79,73 75,47 94,31 83,55 47,87 42,80 36,40 26,13 27,62 52,64 97,26 112,35 776,13 64,68 

1539010 98,67 113,42 148,78 120,61 109,24 124,06 119,58 88,97 71,63 108,27 149,14 125,49 1377,86 
114,8

2 

1539014 97,02 97,68 126,62 100,14 82,83 75,14 72,60 60,52 47,16 73,28 114,58 135,77 1083,33 90,28 

1539016 81,43 82,15 97,96 76,66 50,27 43,40 32,28 23,27 30,32 50,21 101,68 110,36 779,98 65,00 

1540003 96,32 56,82 95,08 44,05 18,95 17,38 12,77 9,98 16,40 50,98 119,84 134,63 673,20 56,10 

1540004 78,96 63,68 81,16 53,38 21,42 25,75 26,74 18,22 19,09 57,65 129,36 115,09 690,51 57,54 

1541001 109,78 59,30 96,57 47,59 19,29 15,78 12,55 17,45 20,81 57,55 141,38 154,78 752,80 62,73 

1541010 122,67 63,74 97,96 41,09 11,56 7,72 5,75 4,53 12,72 62,99 130,04 168,17 728,94 60,75 

1541013 93,96 55,96 102,29 39,06 13,99 12,61 9,13 6,91 12,90 57,51 144,13 166,60 715,03 59,59 

1639000 96,88 90,15 110,81 110,80 75,29 74,86 71,40 59,58 52,38 98,31 145,85 135,98 1122,28 93,52 

1640000 94,41 69,57 103,14 51,81 29,89 22,87 21,01 17,72 24,70 62,59 137,13 145,84 780,67 65,06 

1640001 128,29 80,30 123,18 69,73 46,57 33,81 30,50 23,55 34,27 69,51 151,14 176,94 967,77 80,65 

1641008 134,76 67,12 108,90 53,03 28,93 13,57 12,28 9,42 21,89 63,90 159,89 176,75 850,44 70,87 
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A partir dos dados obtidos e utilizando o método de interpolação IDW foi possível 

realizar a representação geoespacial da distribuição pluviométrica anual e mensal na 

microrregião de Itapetinga, o que permitiu melhor visualização da variação da lâmina 

precipitada na região (Figura 2).  Nota-se que a distribuição na precipitação total anual para a 

microrregião de Itapetinga apresenta grande variação ao longo de seu território, a média anual 

da precipitação é de 894 mm, tendo a lâmina precipitada variando de 670 mm, no interior onde 

predomina a influência do semiárido, a 1120 mm nas extremidades norte e leste, devido a 

aproximação com a região litorânea. 

 

Figura 2 - Precipitação Média Anual para a Microrregião de Itapetinga-Ba 

Fonte: Próprio autor. 
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A microrregião de Itapetinga apresenta quatro tipos de classificação climática de 

acordo com Koppen-Geiger (KOTTEK0, 2006) sendo eles: Clima Tropical Húmido (Af), Clima 

de Monção (Am), Clima Tropical com Estação Seca (Aw) e Semiárido (BhS), sendo que a 

maior parte da região apresenta características da transição entre o clima tropical húmido e o 

semiárido. Desta forma percebe-se que o volume médio anual precipitado nas áreas ao norte 

e leste apresentam os maiores acúmulos de volume precipitado, isso ocorre devido a 

aproximação com áreas litorâneas, sofrendo maiores influências do clima tropical, enquanto 

as áreas da microrregião mais próximas do Oeste sofrem uma maior influência do clima 

semiárido, logo apresentado menores valores precipitados.  

Os municípios de Ibicuí e Potiraguá apresentaram os maiores valores de precipitação 

média anual com volume variando ao longo dos seus territórios entre 940 a 1096 mm e 955 a 

1114 mm, respectivamente. Ribeirão do largo e Encruzilhada foram os municípios com 

menores volume médio anual precipitado. Nesses municípios o volume anual variou de 682 a 

861 mm e 673 a 862 mm respectivamente. O município de Itambé apresentou a maior faixa 

de variação da lâmina precipitada em seu território, apresentando valores de 690 a 930 mm. 

De modo geral, os outros municípios que compõe a microrregião apresentam menor variação 

na precipitação média anual em seus territórios, com uma média de aproximadamente 900 

mm. Segundo Castro (1996), esses valores médios de precipitação pluvial são comumente 

empregados no Brasil como parâmetros de dimensionamento de projetos agrícolas. 

Com base nos mapas com os valores médios da precipitação mensal para a 

microrregião nota-se uma variação de chuvas entre 5 mm e 180 mm mensalmente (Figura 3). 

Percebe-se que a estação chuvosa se inicia em novembro com valores de precipitação 

superior a 100mm, e se estende pelos meses de dezembro e janeiro. As chuvas desse período 

são chuvas convectivas, também conhecidas como chuvas de verão, e acontecem devido as 

grandes insolações, alta temperatura e elevada umidade da região nessa época do ano 

(BORSATO, 2013). Nos meses que se seguem, fevereiro a abril, há redução nos níveis 

pluviométricos, com média de 50 mm a 80 mm, redução essa que se acentua com o final do 

verão, iniciando um período relativamente seco com chuvas inferiores a 50 mm nos meses de 

maio a junho. Nos meses de agosto e setembro a microrregião apresenta o bimestre mais 

seco com volume de chuvas inferiores a 25 mm na maior parte do seu território, ocasionado 

pela intensificação do inverno seco típico da área. Marengo (2017), ressalta que a 
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disponibilidade de água no Brasil é diretamente relacionada com o clima, especialmente nos 

meses de verão, sendo esse o período chuvoso anual que regula os fluxos dos rios, e quando 

ocorrer com atraso pode afetar a agricultura e a geração de energia hidroelétrica causado 

grandes impactos na economia local.  

Figura 3 - Precipitação Média Mensal para a Microrregião de Itapetinga-Ba. 

Fonte: Próprio autor. 

No que se refere a espacialização da temperatura média anual para a microrregião 

de Itapetinga (Figura 4), observa-se que média anual oscila de 21 °C a 24,5 °C ao longo do 

território com uma média de 23,3 °C. Aproximadamente 73% da microrregião, incluindo a 
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totalidade do território dos municípios de Ibicuí, Itororó Firmino Alves, Itapetinga, Maiquinique, 

Itarantim e Potiraguá, apresenta temperatura média anual igual ou superior a 23 °C. Nota-se 

ainda que as menores temperatura acontecem a oeste da microrregião isso ocorre devido as 

maiores altitudes do terreno que estão localizadas nessa área, o que pode influenciar na 

pressão atmosférica e consequentemente em menores valores de temperatura média anual. 

 

Figura 5 - Temperatura Média Anual para a Microrregião de Itapetinga-Ba 

 

Fonte: Próprio autor. 

O município de Itapetinga apresentou as maiores de temperatura média anual, 

apresentando temperaturas superiores a 23,5 °C, com áreas chegando a temperaturas 
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superiores a 24 °C ao longo do ano. Os municípios de Itambé e Encruzilhada são os que 

apresentam os menores valores na média anual, com parte dos municípios apresentando 

temperaturas inferiores a 21,5 °C. O município de Itambé apresenta o maior gradiente de 

variação na temperatura ao longo do seu território, com temperatura média anual inferior 21,5 

°C em algumas localidades e outras áreas com valor superior a 24 °C, essa variação está 

relacionado à o relevo do município que está em uma área de transição de relevo de baixas 

altitudes, aproximadamente 300 m, para uma área de altitudes mais elevadas, 

aproximadamente 1000 m de altitude, do planalto de vitória da Conquista. Vale ressaltar que 

em escala global, a temperatura do ar se altera devido a latitude, longitude e altitude, e em 

escala regional a temperatura sofre mais influência devido a exposição com locais alagados, 

assim como a exposição das encostas a radiação solar e direção dos ventos, além de ou 

proximidade com o litoral (FRITZSONS, 2015). 

Quando analisadas as temperaturas médias mensais (Figura 5) nota-se dois 

períodos bastante distintos ao longo do ano, um verão tipicamente quente com temperaturas 

elevadas e um inverno com temperaturas amenas. Na Figura 5 observa-se que do mês de 

dezembro a março toda a microrregião apresenta temperaturas superiores a 23 °C, com áreas 

chegando a atingir temperaturas superior a 26,5 °C. Essas condições climáticas rigorosas 

tendem a diminuir nos meses que se seguem, abril e maio, onde as temperaturas ficam na 

faixa de 21 a 23 °C. Os meses mais frios do ano são os que coincidem com o inverno no 

hemisfério sul, onde a microrregião apresenta as menores temperaturas anuais, registrando 

temperaturas médias mensais de 17 °C   a oeste e chegando a 20 °C em outras localidades. 

Segundo Pereira (2002), essa variação da temperatura do ar ao longo dos meses representa 

um dos efeitos mais importantes da incidência de radiação solar na superfície terrestre, sendo 

essa uma das formas de se quantificar o estado energético do ambiente. 
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Figura 5 - Temperatura Média Mensal para a Microrregião de Itapetinga-Ba 

Fonte: Próprio autor. 

 

4. Conclusões 

Tendo como base os resultados obtidos e considerando as condições em que o 

estudo foi realizado, é possível concluir que as ferramentas de geoprocessamento utilizadas 

mostraram-se eficientes, para o cálculo e espacialização das variáveis climáticas;  que o 

método de interpolação pela Ponderação pelo Inverso da Distância dos dados pluviométricos 

e meteorológicos se mostrou eficiente para estimar os valores de precipitação e temperatura 

do ar nas áreas da microrregião sem dados; Foi possível ainda, identificar a tendencia e 

dinâmica de precipitação e temperatura ao longo dos meses para cada município da 
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microrregião; Espera-se que esses dados possam auxiliar a tomada de decisões e por 

consequente o desenvolvimento regional.  
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CALIBRAÇÃO DO MODELO ENVI-MET PARA SIMULAÇÃO DE ZONA 
CLIMÁTICA LOCAL 

 

RENATA DOS SANTOS CARDOSO1 
MARGARETE CRISTIANE DE COSTA TRINDADE AMORIM2 

 

RESUMO 
Simulações com o modelo ENVI-met constituem um método promissor para melhorar a 
compreensão dos microclimas e projetar cenários para condições de vida mais sustentáveis. 
Por ser originalmente desenvolvido para os climas temperados, as configurações básicas do 
modelo não correspondem necessariamente aos ambientes tropicais, sendo necessário um 
conjunto de dados meteorológicos e de superfície representativos do local para garantir boas 
condições de inicialização e resultados mais precisos. Esse estudo tem como objetivo 
apresentar o processo de calibração do modelo e avaliar seu desempenho ao simular 
condições climáticas representativas do inverno e verão em um bairro residencial compacto 
de baixa elevação em Presidente Prudente - SP. Indicadores estatísticos são utilizados para 
avaliar a performance do ENVI-met a partir de sua capacidade em estimar a temperatura do 
ar, a umidade relativa e a umidade específica. Os resultados indicam melhor desempenho no 
inverno, com tendência a subestimar as variáveis analisadas. Em geral, o modelo é capaz de 
representar a temperatura do ar com precisão, mas requer parâmetros de entrada mais 
refinados para melhorar a concordância com as observações de umidade do ar. 
 
Palavras-chave: Clima urbano; Zona climática local (LCZ); Modelagem numérica. 
 
ABSTRACT 
Simulations performed with ENVI-met are a promising method to improve understanding of 

microclimate and design scenarios for more sustainable living conditions. Because the model 

was initially developed for temperate climates and its basic settings do not necessarily 

correspond to tropical environments, it requires a set of meteorological and surface data that 

are representative of the site to ensure good input conditions and accurate results. This study 

addresses the model calibration process for a compact low-rise neighborhood in Presidente 

Prudente-SP, and evaluates its performance to simulate microclimate conditions for typical 

days of winter and summer. To assess the performance of ENVI-met, we use error metrics to 

evaluate its ability to model air temperature, relative humidity, and specific humidity. Results 

indicate the best performance is recorded in winter, with a tendency to underestimate the 

variables. Overall, the model is able to accurately represent air temperature but requires more 

refined input parameters to improve agreement with observations of moisture content. 

 

Keywords: Urban climate; Local climate zone (LCZ); Numerical modeling. 
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1. Introdução 

Investigar o clima urbano e buscar soluções para diminuir os efeitos das áreas 

construídas na atmosfera local é de grande interesse para a melhoria da qualidade de vida. A 

modelagem numérica pode ser utilizada para representar a complexidade encontrada nas 

cidades, simular as interações e correlações não-lineares entre os diferentes aspectos do 

clima, e auxiliar nas diretrizes gerais para um planejamento urbano que considere as 

características climáticas locais.    

Além de possibilitar a avaliação das configurações urbanas e seu impacto no clima, 

os modelos são capazes de projetar cenários climáticos de adaptação. Assim, o poder público 

local pode ter acesso ao conhecimento sobre as condições climáticas, as áreas que precisam 

de ação direcionada, e a eficácia da implantação de estratégias decorrentes das intervenções 

de planejamento. 

Modelos como RayMan (MATZARAKIS; RUTZ; MAYER, 2007), SOLWEIG 

(LINDBERG; HOLMER, 2008) e ENVI-met (BRUSE; FLEER, 1998) podem simular as 

condições térmicas de ambientes urbanos complexos em microescala. Dentre esses, o ENVI-

met é o mais utilizado nos estudos de modelagem microclimática, preferência que pode ser 

relacionada ao fato de simular um conjunto completo de variáveis atmosféricas, à relativa 

facilidade de operação e à capacidade computacional requerida (ROTH; LIM, 2017; CRANK 

et al., 2018). 

O ENVI-met3 foi desenvolvido por Bruse na Alemanha, década de 1990, e consiste 

em um modelo de Dinâmica de Fluidos Computacional (Computational Fluid Dynamics – CFD) 

que utiliza as equações de médias de Reynolds (Reynolds Averaged Navier-Stokes – RANS) 

para resolver o fluxo atmosférico e a transferência de calor no ambiente urbano (BRUSE; 

FLEER, 1998; HUTTNER, 2012; CRANK et al., 2018). 

Devido à sua capacidade de simular interações em microescala entre superfícies, 

vegetação e a atmosfera na camada do dossel urbano, a escala de aplicação e as 

funcionalidades do modelo ENVI-met são adequadas à abordagem de Zona Climática Local 

(Local Climate Zone – LCZ) (STEWART; OKE, 2012). Além da estrutura abrangente de LCZs 

para a investigação das ilhas de calor, o sistema pode fornecer dados de entrada para o 

 
3 ENVI-met ® is a registered trademark in Germany under n. 304 73 896. 
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modelo sobre a morfologia e a cobertura da superfície, possibilitando a simulação de 

diferentes arranjos de paisagem.  

Com base no potencial das LCZs e do ENVI-met como ferramentas para melhorar a 

compreensão da dinâmica microclimática e projetar cenários mais sustentáveis, esse estudo 

tem como objetivo apresentar o processo de calibração do modelo e avaliar seu desempenho 

ao simular condições climáticas representativas do inverno e verão em um bairro residencial 

compacto de baixa elevação (LCZ 3) em Presidente Prudente-SP. 

 

2. Metodologia 

2.1 Área de estudo 

O estudo foi conduzido em Presidente Prudente, localizada no extremo oeste do 

estado de São Paulo (22°7’39” S, 51°23’8” O) (Fig. 1), com área urbana de aproximadamente 

60 km² e população estimada de 228.743 habitantes (IBGE, 2019). 

A cidade encontra-se sob um regime de clima tropical com estação seca de inverno 

(Aw), segundo a classificação de Köppen (DUBREUIL et al., 2019). Os registros máximos de 

temperatura do ar diurna atingem 40°C durante a primavera e o verão, as médias oscilam 

entre 20°C e 23°C durante o outono e o inverno, e a precipitação média anual é de 

aproximadamente 1.300 mm (período de registro: 1969–2019) (INMET, 2019).  

A área urbana apresenta uma mistura complexa de paisagens heterogêneas em 

espaços reduzidos e vegetação dispersa. Lotes densamente construídos com pouco ou 

nenhum espaço livre para a vegetação caracterizam a maioria dos bairros residenciais, sendo 

a LCZ 3 representativa desse padrão espacial compacto, com edifícios de baixa elevação e 

arborização esparsa sem padrão uniforme de distribuição nas calçadas e quintais.
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Figura 1 – Localização da área de estudo 

 

 

2.2 Base de dados 

O ENVI-met requer uma base de dados da superfície (tipo de solo, cobertura da terra, 

edifícios, materiais construtivos e vegetação) e meteorológicos para gerar os arquivos de 

entrada da área do domínio e das condições atmosféricas do período da simulação.  

Tendo em vista que o modelo foi desenvolvido inicialmente para climas temperados, 

suas configurações básicas não correspondem necessariamente aos ambientes de clima 

tropical. Portanto, as seções a seguir descrevem os dados gerais representativos da área de 

estudo, utilizados para obter boas condições de inicialização. 

 

2.2.1 Dados da superfície 

O Latossolo é predominante na área da LCZ 3 (ANTONIO, 2017) e tem 

correspondência com os solos Sandy loam (franco-arenoso) e Sandy clay loam (franco argilo 
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arenosa) do banco de dados do ENVI-met, os quais foram utilizados para criar perfis com 

cobertura permeável, de asfalto e pavimento (FROTA; SCHIFFER, 2012; OKE et al., 2017). 

Os tipos de construções incluem residências de alvearia com telhados de cerâmica, 

fibrocimento ou metálicos (CARDOSO et al., 2018), cujas propriedades físicas e térmicas se 

basearam em Ferreira e Prado (2003), Morishita et al. (2010), Gusson (2014), Oke et al. 

(2017), Coelho (2017) e Silva (2019). 

Os edifícios têm em média 3 m de altura, valor estimado a partir da quantidade de 

pavimentos (NEUFERT, 2013; PRESIDENTE PRUDENTE, 2018; SILVA et al., 2018), e a 

vegetação arbórea é caracterizada por árvores de 3–15 m de altura, dimensões aproximadas 

durante observações in situ. 

 

2.2.2 Dados meteorológicos 

Como o ENVI-met simula apenas uma parte da atmosfera, são necessárias 

condições de contorno para as bordas laterais e verticais do modelo 3D. A partir do 

lançamento da versão mais atual do modelo (ENVI-met V4) é possível utilizar a opção full 

forcing e definir ciclos diurnos de condições de contorno para vários parâmetros 

meteorológicos. 

Essa opção permite um forçamento de todos os perfis pré-definidos para o modelo 

principal, incluindo temperatura do ar (K), umidade relativa (%), velocidade (m s–1) e direção 

do vento (°), radiação (W m–2) ou cobertura de nuvens (octas) e precipitação (mm).  

Nesse estudo, dados referentes aos dias 10–12 de junho e 16–18 de dezembro de 

2015, registrados pelas estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) (Presidente Prudente-A707) e do aeroporto da cidade (The Automated Surface 

Observing Systems – ASOS), foram utilizados para gerar os arquivos das condições de 

contorno típicas de inverno e verão, respectivamente.  

Durante esse período, uma estação meteorológica Davis Vantage Pro2 registrou 

dados horários de temperatura e umidade relativa do ar (acurácia: ±0,5°C e ±2%, 

respectivamente) a 2 m da superfície na LCZ 3 (AMORIM, 2017). Essas variáveis, em conjunto 

com a umidade específica calculada para a área de estudo, foram utilizadas para validar os 

resultados do modelo e avaliar a precisão das simulações. 
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2.3 Calibração do ENVI-met 

O ENVI-met Student versão 4.4.4 foi executado em um notebook Inspiron 15 Série 

5000, sistema operacional Windows 10 Home Single Language, processador Intel® Core™ 

i5-8265U 8ª geração, com 8 GB de memória RAM e disco rígido de 1 TB.  

O domínio selecionado corresponde a uma amostra da LCZ 3 (Fig. 2a), representada 

por um total de 50 x 50 x 25 grades de resolução horizontal x e y = 2 m e vertical z = 3 m. A 

área de abrangência do modelo 3D possui extensão espacial de 100 x 100 m no plano 

horizontal, e se estende a 75 m acima da superfície com grade vertical equidistante (Fig. 2b). 

Na grade vertical, optou-se pela divisão da célula inferior em cinco subcamadas para 

gerar resultados mais precisos próximos à superfície. A área do domínio foi rotacionada 

(26,52°) para alinhá-la às grades e reduzir bordas irregulares nos edifícios, e 4 nesting grids 

foram adicionadas no limite do domínio para diminuir os efeitos de borda e aumentar a 

estabilidade numérica da simulação. 

Além disso, um receptor foi adicionado no local da estação meteorológica na LCZ 3 

(Fig. 2c) para comparação dos resultados do modelo com os dados climáticos medidos e 

avaliação da calibração do ENVI-met. 

 

Figura 2 – Recorte da LCZ 3 (a) e modelos 3D (b) e 2D (c) da área do domínio 

 

 

As simulações dos episódios representativos do inverno e do verão foram 

executadas por um período de 48 h, com início às 04:00 h, saída do modelo a cada 60 minutos 

e condições de contorno lateral das estações ASOS e INMET. 

As primeiras 20 h de cada simulação foram descartadas, tendo em vista que o ENVI-

met requer tempo de ajuste às condições do ambiente. Assim, os resultados referentes ao 
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segundo dia dos períodos simulados foram selecionados para avaliar o desempenho da 

calibração: 11 de junho e 17 de dezembro de 2015. 

 

2.4 Validação dos resultados do modelo 

A validação dos resultados da calibração envolve a comparação entre os dados 

medidos e os simulados, procedimento que deve ser realizado de maneira quantitativa e 

significativa, com a apresentação de estatísticas de validação para realizar avaliações 

informadas (WILLMOTT, 1981). 

O coeficiente de determinação (r2) pode indicar a variância nos dados observados 

(O) que é explicada pelos dados previstos pelo modelo (P), mas fornece pouca informação 

adicional. Isso acontece porque a magnitude de r2 não é constantemente relacionada à 

precisão da previsão, definida como o grau em que os valores de P se aproximam dos valores 

de O (WILLMOTT, 1982). 

Portanto, outros cálculos de análise estatística foram adicionados à análise, como a 

raiz do erro quadrático médio (Root Mean Square Error – RMSE), seus componentes 

sistemáticos (RMSEs) e não sistemáticos (RMSEu), o erro absoluto médio (Mean Absolute 

Error – MAE), o desvio das médias (Mean Bias Error – MBE) e o índice de concordância de 

Willmott (Index of Agreement – d) (WILLMOTT, 1981, 1982). 

O RMSE informa sobre o tamanho real do erro produzido pelo modelo, resumindo a 

diferença média entre os valores observados e modelados. O RMSEs indica erros sistemáticos 

nas observações de campo, nos parâmetros de inicialização ou na representação do domínio, 

enquanto valores de RMSEu próximos de RMSE significam maior precisão (ROTH; LIM, 2017; 

TSOKA; TSIKALOUDAKI; THEODOSIOU, 2018). 

O MAE corresponde à média dos erros absolutos, isto é, da diferença entre o valor 

previsto e o valor real, indicando o tamanho médio de um erro que se pode esperar de uma 

previsão. Já o MBE indica a tendência na previsão. Um desvio ou erro positivo representa que 

os dados estão superestimados, enquanto valores negativos indicam o quanto o modelo está 

sendo subestimado. 

Por sua vez, d é uma estatística descritiva para avaliação de modelo e mede o grau 

em que os valores simulados são livres de erros. O índice varia de 0,0 a 1,0, e d = 1,0 indica 



 
 

 www.xivsbcg.com                                                              ISSN: 2764 - 1805 

1631 

 

perfeita concordância entre os valores de O e P (WILLMOTT, 1981, 1982; MIDDEL et al., 

2014). 

Os valores de temperatura do ar (Ta), umidade relativa (UR) e umidade específica (q) 

a 2 m da superfície foram extraídos das simulações do ENVI-met para calcular as medidas de 

correlação e de diferença. A validação de cada variável foi baseada em 24 pares (n) de valores 

previstos pelo modelo e registrados na LCZ 3 nos dias 11 de junho e 17 de dezembro de 

2015. 

 

3. Resultados 

Os gráficos com os resultados da calibração do ENVI-met (Fig. 3) ilustram as curvas 

de Ta, UR e q registradas na LCZ 3 em comparação com os valores previstos pelo modelo 

com as forçantes ASOS e INMET nos episódios de inverno e verão.   

A análise dos ciclos diurnos e noturnos revelou que o ENVI-met superestimou Ta em 

parte do período noturno e da manhã, e subestimou no restante do dia de inverno (Fig. 3a). 

No verão, houve a tendência de o modelo superestimar os valores de Ta durante o dia e 

subestimar à noite e no início da manhã (Fig. 3b).  

Apesar disso, a correspondência entre os dados O e P de temperatura foi melhor do 

que a verificada com a umidade. Esse padrão foi evidente em ambas as estações, com a 

tendência de o modelo subestimar os percentuais de UR durante o dia (Fig. 3c e d) e os 

valores de q nos ciclos diurno e noturno (Fig. 3e e f).  

As diferenças máximas entre as variáveis observadas na LCZ 3 e as previstas pelo 

modelo ocorreram no episódio de verão, sendo que ΔTa atingiu 2,5°C com as condições de 

contorno derivadas do INMET. Por outro lado, as maiores diferenças de umidade relativa e 

específica (ΔUR = 10,6% e Δq = −3,5 g kg–1) foram verificadas nas simulações com a forçante 

ASOS.
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Figura 3 – Comparação entre as variáveis registradas na LCZ 3 e simuladas pelo ENVI-met 

 
 

Os indicadores de desempenho revelam que houve a tendência geral de o modelo 

subestimar as variáveis analisadas, sendo que o ENVI-met foi capaz de prever a temperatura 

do ar com mais precisão do que os valores de umidade do ar (Tabela 1). 
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Os resultados para Ta com base na forçante INMET apresentaram valores de RMSE 

= 0,59°C a 1,15°C, MBE = −0,16°C a 0,22°C e d = 0,99, enquanto os resultados com a forçante 

ASOS foram RMSE = 0,85°C a 1,33°C, MBE = −0,34°C a −0,54°C e d = 0,98 a 0,99. 

A performance das simulações de UR foi inferior com as condições de contorno 

derivadas da estação ASOS, principalmente em dezembro (RMSE = 6,01%). Os erros 

verificados com a variável q também foram maiores nesse episódio, com índice de 

concordância muito próximo de zero (d = 0,28). 

 

Tabela 1 – Estatísticas de desempenho dos testes de calibração do ENVI-met para a LCZ 3 

Data Forçante Variável RMSE RMSEs RMSEu MAE MBE d r r2 

11-06-
2015 

ASOS 

Ta 0,85 0,49 0,70 0,71 -0,34 0,99 0,99 0,98 

UR 4,43 2,13 3,88 3,36 -1,34 0,98 0,97 0,94 

q 1,51 1,47 0,32 1,47 -1,47 0,45 0,88 0,77 

INMET 

Ta 0,59 0,35 0,47 0,48 0,22 0,99 0,99 0,99 

UR 2,75 1,65 2,20 2,15 -1,10 0,99 0,99 0,97 

q 0,94 0,92 0,17 0,92 -0,92 0,56 0,92 0,85 

17-12-
2015 

ASOS 

Ta 1,33 0,71 1,12 1,19 -0,54 0,98 0,98 0,95 

UR 6,01 3,40 4,95 5,37 -0,03 0,97 0,97 0,94 

q 2,00 1,90 0,64 1,86 -1,86 0,28 0,23 0,05 

INMET 

Ta 1,15 0,54 1,02 1,03 -0,16 0,99 0,98 0,96 

UR 3,83 2,12 3,19 3,46 1,02 0,99 0,98 0,97 

q 1,20 1,17 0,27 1,17 -1,17 0,47 0,83 0,69 

n = 21 (forçante INMET: 11-06-2015). n = 24 (demais simulações). RMSE, RMSEs, RMSEu, MAE e 
MBE são expressos em °C para Ta, em % para UR e em g kg–1 para q. 

 

De maneira geral, o modelo apresentou melhor desempenho nas simulações de 

junho, especialmente com a forçante INMET. Nesse episódio, a temperatura do ar apresentou 

valores de RMSE, MAE e MBE abaixo de 1°C, e erros sistemáticos menores do que os não 

sistemáticos (RMSEs = 0,35°C e RMSEu = 0,47°C).  

Com relação à umidade do ar, o modelo também foi capaz de simular UR com mais 

precisão do que a umidade específica, a qual apresentou índice de concordância baixo e 

RMSEs > RMSEu. Esses resultados para q indicam, portanto, que há a necessidade de 

parâmetros mais refinados para melhorar o desempenho do modelo na previsão dessa 

variável. 
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4. Considerações finais 

Abordagens que envolvam modelagem e observações meteorológicas com dados 

representativos do local são necessárias e devem ser empregadas em conjunto para validar 

os resultados. A validação a partir de observações in situ é fundamental não apenas para 

melhorar o desempenho do modelo, mas também para avaliar as tendências e a 

confiabilidade das simulações (LAHME; BRUSE, 2003; MIDDEL et al., 2014; SHARMINA et 

al., 2017; CRANK et al., 2020). 

Esse estudo apresentou as etapas iniciais da modelagem microclimática em uma 

LCZ com o modelo ENVI-met. Dados meteorológicos e da superfície foram utilizados para 

gerar arquivos de inicialização, executar simulações em episódios típicos de inverno e verão, 

e avaliar a calibração do modelo para a LCZ 3 em Presidente Prudente. 

Os resultados demonstraram melhor desempenho do modelo no inverno, com 

tendência a subestimar as variáveis analisadas. De modo geral, o ENVI-met foi capaz de 

estimar a temperatura do ar com precisão, mas apresentou concordância inferior com os 

dados observados de umidade do ar. 

É importante destacar que testes de calibração com domínio reduzido são válidos 

para diminuir o tempo de processamento e a capacidade computacional requerida ao testar 

diferentes parâmetros. No entanto, é necessário ampliar a extensão da área de estudo, 

executar testes de sensibilidade com domínios maiores e realizar uma avaliação completa do 

desempenho do modelo. 

A partir disso, será possível definir o tamanho ideal do domínio para representar a 

área de abrangência da LCZ, analisar seu microclima e realizar simulações com medidas de 

mitigação para as condições identificadas. 
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DIAGNÓSTICO DAS ILHAS DE CALOR DE SUPERFÍCIE: O EXEMPLO DE 
FLORIANÓPOLIS (SC) 

 

GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA1 
 

RESUMO 
O presente trabalho teve como objetivo diagnosticar as ilhas de calor superficiais em 
Florianópolis (SC), por meio da utilização das imagens do satélite Landsat-8, canal termal 10 
e da utilização do índice de NDVI. Os procedimentos metodológicos realizados, consistiram 
no emprego de técnicas de sensoriamento remoto, por meio do tratamento e análise de 3 
imagens do ano de 2017, que mostraram diferenças nas características térmicas dos alvos, 
comparando-se áreas intraurbanas com áreas não edificadas, apresentando intensidades de 
ilhas de calor de superfície de até 13ºC. As maiores intensidades corresponderam às áreas 
construídas e vias pavimentadas. Por outro lado, as áreas com maior desenvolvimento 
vegetativo, com destaque para aquelas localizadas nos topos dos morros, apresentaram as 
menores temperaturas das cenas. Este resultado revelou uma relação inversamente 
proporcional entre os valores de temperaturas superficiais e de NDVI. A utilização das 
imagens de satélite se mostrou satisfatória, uma vez que a banda termal possibilitou 
reconhecer as características térmicas dos alvos e analisar a distribuição espacial das 
temperaturas de superfície, podendo contribuir metodologicamente para os estudos climáticos 
realizados nas cidades. 
 
Palavras-chave: Ilhas de calor de superfície; Clima urbano; Florianópolis (SC). 
 
ABSTRACT 
The present work aimed to diagnose the surface heat islands in Florianópolis (SC), using 
Landsat-8 satellite images, thermal channel 10 and the use of the NDVI index. The 
methodological procedures performed, consisted of the use of remote sensing techniques, 
through the treatment and analysis of 3 images from the year 2017, which showed differences 
in the thermal characteristics of the targets, comparing intraurban areas with non-built-up 
areas, with surface heat island intensities of up to 13ºC. The highest intensities corresponded 
to built-up areas and paved roads. On the other hand, the areas with greater vegetative 
development, especially those located on hilltops, presented the lowest temperatures in the 
scenes. This result revealed an inversely proportional relationship between surface 
temperatures and NDVI values. The use of satellite images proved to be satisfactory, since 
the thermal band made it possible to recognize the thermal characteristics of the targets and 
analyze the spatial distribution of surface temperatures, and can contribute methodologically 
to the climate studies carried out in the cities. 
 

Keywords: Surface heat islands; Urban climate; Florianopolis (SC). 
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1. Introdução 

Nas últimas décadas, o sensoriamento remoto e os sistemas de informações 

geográficas (SIG) assumiram um papel fundamental nos estudos de clima urbano, com 

destaque para aqueles que se propõem a investigar anomalias térmicas, como as ilhas de 

calor urbana (COLTRI, 2006). Neste contexto, se destaca o uso de dados do infravermelho 

termal, por possibilitar estudos das características térmicas, ao fornecer a temperatura 

aparente da superfície (Land surface temperatura - LST) e sua distribuição espacial (SILVA, 

2020). 

Jensen (2009), em uma breve definição sobre o sensoriamento remoto, apresenta o 

disposto pela ASPRS2, que o define como 

 

[...] a arte, ciência e tecnologia de obter informações valiosas sobre objetos 
físicos e o ambiente, por meio de processos de gravação, medidas e 
interpretações de imagens e representações digitais dos padrões de energia 
derivados de um sistema sensor que não se encontra em contato (JENSEN, 
2009, p. 3). 

 

Nesse sentido, o sensoriamento remoto pressupõe a ideia de distância em relação 

ao objeto de estudo. A Geografia, enquanto ciência sempre teve forte apelo pelos dados 

coletados in situ, na qual o trabalho de campo configura-se em uma etapa essencial nas 

pesquisas, seja para aceitar ou para rejeitar a hipótese formulada. Os satélites e sensores ao 

permitirem uma visão sinótica do objeto de estudo possibilitaram novas abordagens e mesmo 

complementos para tais medições, tais como: perspectiva da área em diferentes escalas 

(global, regional ou local); imageamento histórico (mudança de processos); obtenção do 

conhecimento para além da visão humana etc. (JENSEN, 2009). 

Uma vez que todo corpo acima de 0º K (-273,15°C) emite energia e é considerado 

uma fonte de radiação, assume-se que os alvos de superfície ao receberem a radiação 

eletromagnética do Sol e, 

 

[...] dependendo de sua composição, forma, cor, propriedade, [têm] parte 
dessa energia [...] refletida e parte absorvida. Assim, é possível afirmar que 
satélites com sensor infravermelho termal mensuram a radiação do topo da 

 
2 ASPRS: Sociedade Americana para Fotogrametria e Sensoriamento Remoto. 
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atmosfera, e esses dados podem ser convertidos em temperatura aparente 
de superfície (COLTRI, 2006, p.75). 

 

Com isso, as imagens da região do termal permitem a observação da distribuição 

térmica na superfície, subsidiando estudos de áreas urbanas, de ilhas de calor, comparações 

com áreas rurais e diferentes alvos, como nos trabalhos de Lombardo (1985), Mendonça 

(1995), Coltri (2006), Amorim (2020) e Silva (2020). 

Em se tratando das ilhas de calor, conforme argumenta Amorim (2020), a literatura 

reconhece ao menos três tipos: 

1 – A ilha de calor de superfície, diagnosticada através do sensoriamento remoto e 

destacada neste trabalho; 

2 – A ilha de calor atmosférica inferior, que Oke (1978) denominou urban canopy 

layer, compreendida entre o nível do solo e o nível médio dos telhados;  

3 – A ilha de calor da atmosfera urbana superior, denominada, segundo Oke (1978), 

por urban boundary layer, que se sobrepõe à anterior e se estende por vezes até a atmosfera 

livre.  

Amorim (2020) destaca, que a maioria dos trabalhos sobre ilhas de calor de superfície 

enfocou sua análise na intensificação do fenômeno no decorrer do tempo, se valendo de 

comparações entre a temperatura aparente dos alvos. Todavia, a autora argumenta, que 

poucos foram os estudos que consideraram nessas análises a variação da precipitação, que 

configura uma importante variável, sobretudo em ambientes tropicais. 

Nesse sentido, esse trabalho teve por objetivo diagnosticar as temperaturas dos 

alvos no município de Florianópolis por meio de imagens termais do satélite Landsat-8 e 

analisar a densidade vegetativa dos diferentes alvos a partir do Índice de Vegetação por 

Diferença Normalizada (NDVI). 

A escolha de Florianópolis se deu principalmente pela relevância desses estudos em 

ambiente litorâneo e pelo desafio posto, uma vez que a disponibilidade de imagens de satélite 

nesses ambientes é limitada, em decorrência da constante nebulosidade, o que prejudica a 

visibilidade da superfície e interfere nos dados registrados. 

Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina e localiza-se na região Sul do 

Brasil, no litoral central do estado, entre as coordenadas 27°10’ e 27°50’ de latitude Sul, e 

entre 48°25’ e 48°35’ de longitude Oeste. A área geográfica do município é de 674,844 km² 
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(IBGE, 2020) e a população de aproximadamente 508.826 habitantes, conforme o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020). 

O município se concentra majoritariamente em uma porção insular, denominada de 

Ilha Santa Catarina, conforme se observa na Figura 1. A sua separação do continente ocorre 

através da Baía Norte e da Baía Sul, no qual ocorre um estreitamento ao centro, onde se 

encontram três pontes que fazem a conexão entre as duas áreas. 

 

Figura 1 - Município de Florianópolis - SC 

 
Fonte - SILVA (2020) 

 

2. Metodologia 

Partindo da hipótese de que o clima urbano e a geração das ilhas de calor resultam 

da interação entre a atmosfera e a superfície, as imagens termais possibilitam realizar um 

primeiro diagnóstico de como a atmosfera pode ser alterada pela forma urbana e pelos 

diferentes usos da terra (AMORIM, 2020). Assim sendo, utilizou-se do sensoriamento para 
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obter as imagens de temperatura de superfície, que permitiram o reconhecimento de um 

padrão de aquecimento dos diferentes tipos de alvos (SILVA, 2020).  

Neste trabalho foram tratadas as imagens da banda 10 do satélite Landsat-83. 

disponíveis no ano de 2017, privilegiando aquelas que não apresentaram cobertura de nuvens 

sobre a área de interesse (totalizando 3), visto às interferências térmicas que poderiam ser 

diagnosticadas4. Foi feito o uso de mais de uma cena, pois conforme argumenta Amorim 

(2020, p. 133); 

 

Diante da complexidade [das relações entre os tipos de materiais 
construtivos, a densidade de edificações, a vegetação arbórea e as 
características do relevo, associadas aos períodos mais ou menos chuvosos], 
uma única cena não é suficiente para se avaliar as fontes de calor da 
superfície, mas são necessárias várias cenas que representem, 
suficientemente, as características do clima na estação seca e na chuvosa, 
evitando-se assim visões parciais no que se refere às temperaturas dos alvos, 
que no período seco propicia o aumento da temperatura no rural. 

 

Para o processamento das imagens, utilizou-se o aplicativo ArcGIS 10.65. O 

tratamento dos arquivos raster iniciou-se com a reprojeção das imagens Landsat-8 para o 

hemisfério Sul. Posteriormente realizou-se a delimitação da área a ser processada, conforme 

arquivo vetorial da unidade territorial do município de Florianópolis, disponibilizado pelo setor 

de geoprocessamento da prefeitura municipal. Os procedimentos para a obtenção das 

temperaturas em grau Celsius (°C) na imagem de satélite foram realizados no plugin raster 

calcultator do ArcGIS 10.6, com a utilização de parâmetros fixos de conversão dos pixels da 

imagem, ou os níveis de cinza (NC) para radiância de topo de atmosfera (Top of Atmosphere 

- TOA), posteriormente para temperatura de superfície em graus Kelvin e por último, graus 

Celsius6 (AMORIM, 2020; ZANTHER, 2019; SILVA, 2020). 

 
3 Landsat-8 é gerenciado pela National Aeronautics and Space Administration (NASA) e pelo Serviço 
Geológico dos Estados Unidos (USGS). 
4 Por mais que o satélite revisite a cena a cada 16 dias, para Florianópolis foram contabilizadas um 
total de 3 imagens para o ano de 2017, uma vez que a área de estudo apresenta intensa cobertura de 
nuvens no decorrer do ano, sendo uma dinâmica comum para essas áreas costeiras. 
5 ArcGIS 10.6 é marca registrada da Environmental Systems Research Institute (ESRI).   
6 As equações e parâmetros utilizados neste trabalho foram obtidos no sítio eletrônico da USGS no 
sítio: https://www.usgs.gov/media/files/landsat-8-data-users-handbook. Os valores das constantes são 
encontrados no arquivo de metadados da imagem de satélite. 
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Para otimizar o uso das imagens do Landsat-8/TIRS foi realizada a correção 

atmosférica da radiância de topo de atmosfera. Fez-se uso da Atmospheric Correction 

Parameter Calculator7 disponibilizada pela National Aeronautics and Space Administration 

(NASA), que forneceu os princípios para a realização da correção. De modo geral, essa etapa 

visa remover, ou mesmo atenuar os efeitos decorrentes da interação da atmosfera na região 

térmica (BARSI; BARKER; SCHOTT, 2003).  

Por fim, os valores da menor temperatura da imagem foram subtraídos, sendo 

igualado a “0°”, para assim identificar a intensidade da ilha de calor de superfície8. 

Associado a esse procedimento, foi utilizada a técnica Normalized Difference 

Vegetation Index (NDVI), que em tradução livre, significa Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada. Muito utilizado em estudos voltados à agricultura, o NDVI permite identificar a 

densidade da vegetação e sua distribuição espacial em determinada área. 

O índice é calculado a partir da razão normalizada entre as bandas do infravermelho 

próximo e a banda do vermelho, o que neste trabalho correspondeu às bandas 4 e 5, extraídas 

do sistema OLI do satélite Landsat-8. Na banda 4 (vermelho), ocorre as absorções de 

pigmentos de clorofila na faixa do vermelho e na banda 5 (infravermelho próximo), ocorre a 

alta refletividade dos vegetais (SILVA, 2020). 

Para elaboração dos mapas de NDVI tomou-se como referência as imagens 

utilizadas na mensuração das temperaturas de superfície, de modo a permitir uma análise 

conjunta e complementar. Neste caso, o índice foi utilizado na identificação da abundância 

relativa da vegetação e sua distribuição na área de estudo, com vista a diferenciar as áreas 

intraurbanas e não edificadas.  

Os valores da escala de NDVI variam no intervalo de -1 e + 1, assim, quanto mais 

próxima de +1, maior a densidade vegetal e quanto mais próxima de -1, menor sua densidade. 

Neste trabalho, o processamento foi realizado na ferramenta image analysis do ArcGIS 10.6 

(SILVA, 2020). 

 

 

 
7 A ferramenta se encontra no sítio http://atmcorr.gsfc.nasa.gov/. Acesso em: 10 jan. 2019. 
8 A menor temperatura foi registrada no morro do “Ribeirão da Ilha”, no sul da ilha de Santa Catarina, 
sendo a maior elevação do município, com 519 m de altitude. 
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3. Resultados e discussão 

Como explicitado anteriormente, para o diagnóstico da intensidade e distribuição 

espacial das temperaturas de superfície em Florianópolis, foram tratadas as imagens do 

satélite Landsat-8, disponíveis no ano de 2017, e sem cobertura de nuvens. 

Tendo em vista a complexidade do ambiente costeiro, considerou-se um conjunto de 

fatores para esse diagnóstico. Amorim (2020) já destacava em seu trabalho a importância de 

ponderar a variação da precipitação antes da tomada da imagem de satélite. Outro fator que 

auxiliou no diagnóstico da ilha de superfície foi considerar o horário de captura da imagem 

pelo satélite, que em Florianópolis habitualmente ocorre as 10:11, no horário local. Nesse 

período do dia, devido ao movimento aparente do sol, a incidência da radiação solar 

predomina sobre as vertentes voltadas ao quadrante Leste e Norte, resultando num 

aquecimento mais rápido, em contraposição as vertentes expostas ao quadrante Oeste e Sul, 

que são afetadas pelo efeito sombra e demoram a receber a radiação direta (SILVA, 2020). 

Destaca-se também a importância de considerar a altitude e a vegetação. A Ilha de 

Santa Catarina tem grande parte de sua área territorial coberta por vegetação, distribuída em 

unidades de conservação e áreas preservação permanente. Diante disso, o solo com 

cobertura vegetal perde energia durante o dia através do processo de fotossíntese e a partir 

da evaporação e evapotranspiração ocorre a transformação do calor sensível em calor latente 

com a consequente diminuição da temperatura (CARDOSO, AMORIM, 2014; GOMES, 2017). 

De modo geral, as menores temperaturas da cena foram registradas nas áreas mais 

elevadas do terreno, compreendidas pela dorsal central de direção Nordeste-Sudoeste (NE-

SW) que atravessa ilha, além dos maciços e morros isolados, que em grande parte estão 

cobertas por vegetação de grande e médio porte. Essas áreas apresentam menores 

temperaturas inclusive em relação a outras áreas vegetadas presentes na ilha, como as 

restingas e manguezais, que se encontram ao nível do mar (SILVA, 2020). 

Para a melhor compreensão das intensidades das ilhas de calor de superfície as 

imagens foram apresentadas considerando os totais de precipitação registrados nos dias que 

antecederam sua tomada, bem como a imagem de NDVI correspondente ao mesmo dia. 

Pela pouca disponibilidade de imagens no período considerado e a regularidade da 

precipitação antes da tomada delas, não foi realizado um agrupamento das cartas, diferente 

do procedimento adotado em outros trabalhos, como por exemplo o de Amorim (2020), que 
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ao analisar a cidade de Presidente Prudente (SP), que apresenta períodos de chuva e 

estiagem bem definidos, conseguiu agrupar as cartas entre período seco e chuvoso e assim 

demonstrar as características dos alvos sob diferentes condições climáticas. 

Esse argumento não exclui os possíveis períodos de estiagem que podem ocorrer 

em qualquer período do ano, o que possivelmente refletiria nos resultados obtidos. No 

entanto, ao considerar as imagens trabalhadas, reforça-se que nenhuma delas poderia ser 

incluída em um período de seca, visto a regular distribuição das chuvas em Florianópolis 

(Figura 2). Nesse contexto, as imagens são apresentadas individualmente e dadas as 

condições atmosféricas, destaca-se que mesmo em meses e estações do ano diferentes, não 

se registrou profundas diferenças entre estas. 

 
Figura 2 - Climograma de Florianópolis – SC: Normal Climatológica de 1981 - 2010 

 
Fonte – SILVA (2020) 

 

Cabe destacar a importância do NDVI, posto que possibilitou observar a distribuição 

espacial da vegetação e identificar mudanças nas condições desta. De modo geral, em 

Florianópolis, os valores de NDVI nas cartas ficaram próximos, respaldados pela precipitação 

bem distribuída. Em áreas que apresentam sazonalidade das chuvas, o NDVI é capaz de 

evidenciar as mudanças nas condições da vegetação, como aumento ou diminuição da 

densidade vegetativa (SILVA, 2020). 
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Deste modo, ao considerar uma área com grande desenvolvimento vegetativo, que 

apresenta valores positivos de NDVI, a correlação com a temperatura de superfície é negativa, 

isso devido ao processo de evapotranspiração que diminui a temperatura de superfície 

(VOOGT; OKE, 2003).  

Nas Figuras de 3 a 5 é possível observar que as temperaturas de superfície e os 

valores de NDVI apresentam padrões de distribuição espaciais divergentes. Nas figuras 

correspondentes ao índice, destaca-se que as áreas com valores superiores a 0,35 de NDVI 

estão associadas à maior densidade vegetativa, contrapondo as imagens referentes às 

diferenças das temperaturas de superfície, que chegaram a apresentar intensidade de 13 ºC 

(Figura 4) nas áreas com alvos urbanos. Essa constatação reforça o argumento de que a 

vegetação de maior porte exerce importante efeito no microclima (SILVA, 2020). 

As temperaturas mais altas nas cenas estão associadas às edificações, vias 

pavimentadas e outros materiais construtivos. Além desses alvos urbanos, inclui-se as áreas 

de dunas, com destaque para aquelas localizadas no Norte da ilha de Santa Catarina e no 

distrito da Lagoa da Conceição. 

Diante disto, cabe destacar que a substituição da cobertura natural da terra pelos 

diversos materiais urbanos promove a redução da evapotranspiração e o aumento do calor 

sensível, além da diminuição da qualidade do ar e da água (YUE et al., 2007). 

Na carta do dia 28/04/2017, as maiores diferenças da temperatura foram registadas 

nas áreas mais urbanizadas do sítio, com destaque para o centro da cidade. Destaca-se 

também o aeroporto Hercílio Luz (sul da ilha), sendo uma das áreas mais aquecidas da cena. 

O aeroporto, em todas as cartas trabalhadas apresentou intensidades que ultrapassaram 6ºC 

de temperatura, decorrente principalmente das pistas pavimentadas de pouso e decolagem e 

das edificações presentes (Figura 3). 
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Figura 3 - Carta da diferença das Temperaturas de Superfície e NDVI de Florianópolis (SC), 
28/04/2017 

 
Fonte – SILVA (2020) 

 

A carta do dia 14/05/2017 (Figura 4) foi a que apresentou o menor total de 

precipitação nos 30 dias anteriores a passagem do satélite, com 52,6 mm registrados. 

Observou-se uma perda relativa da densidade vegetativa em relação à carta do dia 

28/04/2017 (Figura 3) e um aumento nas intensidades das temperaturas de superfície nessas 

áreas.  Contudo, de modo geral, o acumulado de chuvas de períodos anteriores assegurou a 

exuberância da cobertura vegetal e presença de água no solo, não caracterizando um período 

de déficit hídrico. 
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28/04/2017 Dias que antecederam a tomada da imagem 

 5 dias 10 dias 15 dias 20 dias 25 dias 30 dias 

Precipitação (mm) 18,2 29,8 40,4 78,4 127,1 158 
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Elaboração: Gustavo H. P Silva, 2019.                                                  Fonte da imagem: http//earthexplorer.usgs.gov/ 
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Figura 4 - Carta da diferença das Temperaturas de Superfície e NDVI de Florianópolis (SC), 

14/05/2017 

 
Fonte – SILVA (2020) 

 

Na carta do dia 18/08/2017 registrou-se 93,8 mm de precipitação total e assim como 

as demais cartas termais apresentadas, esta apresentou uma configuração semelhante dos 

alvos, com intensidades de até 10ºC registradas em áreas do centro, no Norte da ilha, mais 

especificamente no bairro do Ingleses, no aeroporto Hercílio Luz, ao Sul e nas áreas de dunas 

(Figura 5). 

 

 

 

 

 

 
 

 
         Diferença das temperaturas de superfície                                                                                                                                                                   NDVI 

                           

14/05/2017 Dias que antecederam a tomada da imagem 

 5 dias 10 dias 15 dias 20 dias 25 dias 30 dias 

Precipitação (mm) 3 12,2 12,2 30,4 41,4 52,6 

5.000 0 5.000

Metros

0,43 - 0,67

0,35 - 0,43

0,26 - 0,35

0,15 - 0,26

-0,18 - 0,15

∆TS (° C) 

Elaboração: Gustavo H. P Silva, 2019.                                                  Fonte da imagem: http//earthexplorer.usgs.gov/   

Orientação: Margarete C. C. T. Amorim.                                                      Datum: SIRGAS, 2000. UTM 22/S                                                                                                                                    Apoio: 
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Figura 5 - Carta da diferença das Temperaturas de Superfície e NDVI de Florianópolis (SC), 
18/08/2017 

 
Fonte – SILVA (2020) 

 

4. Considerações finais 

Em Florianópolis, a dinâmica natural tem forte atuação, em decorrência 

principalmente de sua localização no litoral central de Santa Catarina. Contudo, foi possível 

observar diferentes respostas térmicas, conforme os usos e ocupação da terra. 

As imagens do satélite Lansat-8 foram utilizadas no diagnóstico das temperaturas de 

superfície e na caracterização da vegetação por meio do NDVI. Pelo fato de Florianópolis 

apresentar um tecido urbano descontínuo, devido aos seus 12 distritos distribuídos na área 

territorial, as temperaturas mais elevadas nas cenas ocorreram em várias áreas. De modo 

geral, o centro da cidade, a porção continental e o bairro dos Ingleses localizado no Norte da 

ilha de Santa Catarina, apresentaram intensidade que chegaram a 13ºC, devido 

principalmente a grande densidade de materiais construtivos capazes de reter maior 

quantidade de calor e a pouca cobertura vegetativa, como apresentado nos mapas de NDVI. 

             Diferença das temperaturas de superfície                                                                                                                                                                   NDVI 

                           

18/08/2017 Dias que antecederam a tomada da imagem 

 5 dias 10 dias 15 dias 20 dias 25 dias 30 dias 

Precipitação (mm) 22,1 42,1 88 88 88 93,8 

5.000 0 5.000

Metros

0,43 - 0,67
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0,26 - 0,35
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Elaboração: Gustavo H. P Silva, 2019.                                                  Fonte da imagem: http//earthexplorer.usgs.gov/   

Orientação: Margarete C. C. T. Amorim.                                                      Datum: SIRGAS, 2000. UTM 22/S                                                                                                                                   Apoio: 
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Devido a regular distribuição das chuvas, não foi observado grandes diferenças entre 

as cartas, no entanto, ficou evidenciado a relação inversamente proporcional das 

temperaturas de superfície e dos valores de NDVI. As menores temperaturas das cenas foram 

registradas em áreas com densa cobertura vegetal, e por consequência, um maior valor do 

índice. As menores temperaturas também estiveram relacionadas com as maiores altitudes 

do terreno.  

Os resultados obtidos revelaram que a utilização das imagens de satélite foi 

satisfatória, uma vez que a banda termal permitiu reconhecer as características térmicas dos 

alvos e analisar a distribuição espacial das temperaturas de superfície. A metodologia se 

mostrou refinada, tanto na transformação dos números digitais em temperatura aparente de 

superfície (ºC) quanto na utilização do índice de NDVI, sendo uma importante contribuição 

aos estudos climáticos realizados nas cidades, em suas diferentes localizações. 
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VALIDAÇÃO DE ESTIMATIVAS DE PRECIPITAÇÃO POR SATÉLITE 

UTILIZANDO ESTAÇÕES DE SUPERFÍCIE NA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 1981 A 2019 
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RESUMO 
A variabilidade pluviométrica tem sido um tema constante nas pesquisas científicas, tendo em 
vista sua importância em escala regional e local, na medida em que as oscilações das chuvas 
impactam nas mais diversas regiões do planeta. Com o avanço das tecnologias, satélites 
meteorológicos vem se tornando uma alternativa no processo de monitoramento e medição 
das variáveis meteorológicas, tanto espacialmente quanto temporalmente. Dessa forma, o 
presente estudo tem como objetivo avaliar as estimativas de precipitação mensal por satélite 
do produto CHIRPS para a região central do estado de São Paulo, comparando com os dados 
observados pelas estações em superfície. Inicialmente, buscou-se avaliar a relação entre os 
dados estimados por satélite com os observados em superfície, por meio métodos estatísticos 
(análise de erro e ajuste linear), certificando a equivalência entre os dados no período de 
1981-2019. Os resultados obtidos sugerem um desempenho semelhante entre as variáveis 
comparadas, revelando que o CHIRPS apresenta uma tendência a subestimar os valores de 
precipitação na maioria dos casos (74%), conforme observado por meio dos valores médios 
de ME; valores médios de RMSE variando entre 36,4 mm a 49,3 mm; e bom ajuste para o 
modelo de regressão linear (R² médio de 0.81). Diante disso, conclui-se que o produto 
CHIRPS revela, de forma geral, um ritmo pluviométrico muito semelhante ao ritmo observado 
pelos postos em superfície, podendo se tornar um banco de dados alternativo no processo de 
preenchimento de falhas em séries históricas, ou ainda como solução para regiões que não 
dispõem de informações pluviométricas históricas. 
 
Palavras-chave: Dados pluviométricos; CHIRPS; Validação estatística. 
 
ABSTRACT 
Rainfall variability has been a constant theme in scientific research, given its importance on a 
regional and local scale, as the rainfall fluctuations impact on the most diverse regions of the 
planet. With the advancement of technologies, meteorological satellites have become an 
alternative in the process of monitoring and measuring meteorological variables, both spatially 
and temporally. Thus, the present study aims to evaluate the monthly precipitation estimates 
by satellite of the CHIRPS product for the central region of the state of São Paulo, comparing 

 
1 Doutorando Ciências Eng. Ambiental, Universidade de São Paulo, bru_cesar@usp.br 
2 Doutor Ciências Eng. Ambiental, Universidade de São Paulo, rafagsanches@alumni.usp.br 
3 Doutorando Ciências Eng. Ambiental, Universidade de São Paulo, bolleli@usp.br 
4 Doutor Ciências Eng. Ambiental, Universidade Federal de Alfenas, phsouza31@hotmail.com 



 
 

 www.xivsbcg.com                                                              ISSN: 2764 - 1805 

1653 

 

with the data observed by the surface stations. Initially, we sought to evaluate the relationship 
between the data estimated by satellite and those observed on the surface, using statistical 
methods (error analysis and linear adjustment), certifying the equivalence between the data in 
the period 1981-2019. The results obtained suggest a similar performance between the 
compared variables, revealing that the CHIRPS has a tendency to underestimate the 
precipitation values in most cases (74%), as observed through the mean values of ME; mean 
values of RMSE varying between 36,4 mm to 49,3 mm; and good fit for the linear regression 
model (mean R² of 0.81). Therefore, it is concluded that the CHIRPS product reveals, in 
general, a pluviometric rhythm very similar to the rhythm observed by the surface stations, 
being able to become an alternative database in the process of filling gaps in historical series, 
or even as solution for regions that lack historical rainfall information. 
 
Keywords: Rainfall data; CHIRPS; Statistical validation. 

 

1. Introdução 

A variabilidade pluviométrica tem sido um tema constante nas pesquisas científicas, 

tendo em vista sua importância em escala regional e local, na medida em que as oscilações 

das chuvas impactam nas mais diversas regiões do planeta (AMBRIZZI et al., 2014; ABREU 

et al., 2017; CUNHA et al., 2014; FILHO et al., 2019; SANCHES et al., 2020; ZANDONADI et 

al., 2016; e ZILLI et al., 2017).  

Nesse sentido, a necessidade de encontrar longas séries históricas de precipitação 

se torna, em muitos casos, um grande obstáculo para realização de estudos nessa temática 

(MADSEN et al., 2014; MEKIS; VINCENT, 2011; e PICCARRETA et al., 2004). É comum 

encontrar hiatos nos dados em superfície, o que acaba limitando a qualidade das análises 

estatísticas, como tendências pluviométricas, que auxiliam na compreensão do 

comportamento climático de uma dada região (BLAIN, 2013; CARVALHO et al., 2004; 

TEIXEIRA; SATYAMURTY, 2011; e ZANDONADI et al., 2016). 

Para suprir essas limitações, com o avanço das tecnologias, diversos satélites 

meteorológicos vêm sendo adequados para realização de estudos em séries temporais longas 

por meio dos seus dados (SALIO et al., 2015; AIRES et al., 2016; DEMBÉLÉ; ZWART, 2016; 

CASTELHANO et al., 2017, NOGUEIRA; MOREIRA; VOLPATO, 2018, PEREIRA et al., 2018; 

SILVA et al, 2019; CALVALCANTE et al., 2020), com a otimização desse recurso tecnológico 

nos estudos de comportamento climático extremos de secas e inundações.  

Os dados do CHIRPS (Climate Hazards Group Infra-Red Precipitation with Station), 

além de apresentar mais de três décadas de informações pluviométricas, também dispõem 
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de escala espacial de cerca de 5km, aliada a intervalos diários, mensais, trimestrais e anuais 

(FUNK et al., 2015). Dessa forma, eles podem se tornar uma alternativa de grande potencial 

para análise de séries temporais de chuva para regiões que não dispõem de dados ou 

informações históricas de estações de superfície, ou ainda como recurso para preenchimento 

de falhas. 

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo avaliar as estimativas de 

precipitação mensal por satélite do produto CHIRPS para a região central do estado de São 

Paulo, comparando com os dados observados em superfície para 31 postos selecionados 

dentro da área de estudo, buscando verificar o potencial desse conjunto de dados como uma 

solução alternativa para preenchimento de falhas ou como solução para estudos de 

variabilidade climática pluviométrica. O detalhamento dos procedimentos adotados é 

apresentado adiante. 

 

2. Metodologia 

2.1 Área de estudo 

A área de estudo, situa-se na região Sudeste do Brasil, no centro-leste do estado de 

São Paulo, totalizando uma área de 9.151,7 km² e que integra um total de 16 municípios 

paulistas: Analândia, Brotas, Charqueada, Corumbataí, Descalvado, Dois Córregos, Dourado, 

Ibaté, Ipeúna, Itirapina, Ribeirão Bonito, Rio Claro, Santa Maria da Serra, São Carlos, São 

Pedro e Torrinha (Figura 01).  

Tais municípios enquadram, segundo a classificação de Monteiro (1973), em climas 

regionais tropicais alternadamente secos (abril a setembro) e úmidos (outubro a março) com 

predomínio do tipo A2/Vb (Serra de São Carlos).  

Isso, representa, um aspecto importante e pontual de variação sazonal da 

distribuição das chuvas frente ao padrão da circulação atmosférica regional que compõe a 

área estudada (SANCHES et al., 2018; SANCHES, 2019; SANTOS et al., 2017; SANTOS et 

al., 2018; SANTOS; FONTÃO; SOUZA, 2020), diante da eventualidade de episódios 

excepcionais se manifestarem na região. 
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Figura 01: Localização da área de estudo (vermelho) dentro da classificação climática de São Paulo. 
Sobre o mapa hipsométrico da área de estudo indica a localização dos postos de superfície 

representado pelos pontos em amarelo e os pontos em preto sinaliza a localização dos pixels do 
satélite (CHIRPS). 

 
Elaborado: Os autores. 

 

2.2 Banco de dados 

O estudo utilizou 31 postos pluviométricos, com dados diários, de séries históricas 

de 38 anos (1979-2019) e que tenham o mínimo possível de falhas. Para o acesso aos dados 

de chuva, foram consultadas: a plataforma online hidroweb, pertencente a Agencia Nacional 

de Águas (ANA), o site do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) e site o Centro 

Integrado de Informações agrometeorológicas (CIIAGRO), pertencente à Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento.  

A Tabela 01 mostra as informações dos postos pluviométricos escolhidos para a área 

de estudo. 
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Tabela 01 - Informações sobre os postos pluviométricos selecionados dentro da área de estudo. 

CÓDIG
O DO 

POSTO 

NOME DO 
POSTO 

ÓRGÃO 
RESPONS

ÁVEL 

MUNICÍ
PIO 

LATITUD
E 

LONGITU
DE 

ALTITU
DE 

(Metros
) 

FALH
AS 
(%) 

224700
4 

ANALÂNDIA DAEE-SP 
ANALÂ
NDIA 

-22 7 
48.000 

-47 40 
12.000 

660 0,4% 

224718
5 

FAZENDA 
CAMPO 
ALEGRE 

ANA 
BROTA

S 
-22 9 
0.000 

-48 0 
0.000 

733 8,1% 

224719
7 

EST. 
FERROVIÁRI

A CAMPO 
ALEGRE 

ANA 
BROTA

S 
-22 14 
24.000 

-47 57 
36.000 

747 4,4% 

224720
8 

RECREIO DAEE-SP 
CHARQ
UEADA 

-22 35 
1.000 

-47 41 
47.000 

530 0% 

224701
0 

CORUMBAT
AI 

DAEE-SP 
CORUM
BATAÍ 

-22 13 
12.000 

-47 37 
12.000 

600 0,4% 

214704
3 

FAZENDA 
SANTA RITA 

DAEE-SP 
DESCA
LVADO 

-21 58 
12.000 

-47 42 
0.000 

780 0,2% 

224811
6 

GUARAPUA DAEE-SP 
DOIS 

CORRE
GOS 

-22 14 
46.000 

-48 23 
18.000 

719 13,8% 

224800
9 

DOURADO DAEE-SP 
DOURA

DO 
-22 7 

48.000 
-48 19 
12.000 

700 0,6% 

214816
4 

IBATÉ ANA IBATÉ 
-21 57 
0.000 

-48 0 
0.000 

- 7% 

224702
1 

IPEUNA DAEE-SP IPEUNA 
-22 25 
48.000 

-47 43 
12.000 

630 7% 

224719
8 

FAZENDA 
PEQUENA 
HOLANDA 

ANA 
ITIRAPI

NA 
-22 10 
48.000 

-47 46 
48.000 

780 2,7% 

224701
5 

GRAUNA DAEE-SP 
ITIRAPI

NA 
-22 18 
0.000 

-47 45 
0.000 

610 4,4% 

224700
6 

VISCONDE 
DE RIO 
CLARO 

DAEE-SP 
ITIRAPI

NA 
-22 9 
0.000 

-47 48 
0.000 

740 11,5% 

224718
0 

ITIRAPINA ANA 
ITIRAPI

NA 
-22 15 
0.000 

-47 49 
48.000 

739 10,4% 

224718
4 

ITAQUERI 
DA SERRA 

ANA 
ITIRAPI

NA 
-22 20 
24.000 

-47 55 
12.000 

894 2,7% 

224719
6 

CRHEA-
BROA 

ANA 
ITIRAPI

NA 
-22 10 
12.000 

-47 54 
0.000 

732 0% 

224800
5 

RIBEIRÃO 
BONITO 

DAEE-SP 
RIBEIR

ÃO 
BONITO 

-22 4 
48.000 

-48 10 
48.000 

590 7% 

214816
8 

GUARAPIRA
NGA 

ANA 
RIBEIR

ÃO 
BONITO 

- 21 57 
36.000 

-48 15 
0.000 

- 7,2% 
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224811
0 

RIBEIRÃO 
BONITO 2 

ANA 
RIBEIR

ÃO 
BONITO 

-22 4 
48.000 

-48 10 
48.000 

486 6,4% 

224702
0 

RIO CLARO ANA 
RIO 

CLARO 
-22 25 
12.000 

-47 33 
0.000 

600 2,1% 

224701
8 

FAZENDA 
SÃO JOSÉ 

DAEE-SP 
RIO 

CLARO 
-22 19 
48.000 

-47 28 
48.000 

600 5,5% 

214705
9 

USINA 
CAPÃO 
PRETO 

DAEE-SP 
SÃO 

CARLO
S 

-21 52 
12.000 

-47 48 
0.000 

610 8,3% 

224706
0 

FAZENDA 
DA BARRA 

DAEE-SP 
SÃO 

CARLO
S 

-21 53 
8.000 

-47 47 
9.000 

610 0,2% 

224710
9 

FAZENDA 
AGUA 

BRANCA 
DAEE-SP 

SÃO 
CARLO

S 

-22 4 
3.000 

-48 2 
46.000 

598 2,1% 

224720
6 

FAZENDA 
SANTA 

BÁRBARA 
DAEE-SP 

SÃO 
CARLO

S 

-22 6 
0.000 

-47 58 
48.000 

780 1,4% 

214703
1 

SANTA 
EUDOXIA 

DAEE-SP 
SÃO 

CARLO
S 

-21 46 
48.000 

-47 46 
48.000 

620 1,2% 

224718
2 

RIBEIRÃO 
DO FEIJÃO 

ANA 
SÃO 

CARLO
S 

-22 9 
0.000 

-47 53 
24.000 

676 4,4% 

83726 
INMET/UFSC

ar 
INMET 

SÃO 
CARLO

S 

-21 57 
37.723 

-47 51 
37.650 

856 3,2% 

224702
5 

SÃO PEDRO DAEE-SP 
SÃO 

PEDRO 
-22 31 
48.000 

-47 55 
12.000 

600 1,4% 

D5-006 
SITIO BOA 

VISTA 
DAEE-SP 

TORRIN
HA 

-22 23 
45.000 

-48 9 
50.000 

783 1,7% 

224804
5 

PCH TRÊS 
SALTOS 

JAYADITY
A 

TORRIN
HA 

-22 22 
48.000 

-48 10 
12.000 

720 1,7% 

Fonte - Hidroweb-ANA (2019). 

 

Além dos dados de superfície, também foram utilizados dados orbitais (Figura 01), 

na escala mensal, da plataforma CHIRPS (Climate Hazards Group Infra-Red Precipitation with 

Station), no mesmo recorte temporal (1981 a 2019). A consistência dos dados estimados 

passa por uma série de etapas que ajudam habilitar a qualidade de informações para que os 

usuários do CHIRPS podem considerar úteis. As etapas no processo de validação dos valores 

estimados pelo produto CHIRPS, incorpora informações de três maneiras como é 

demonstrado na Figura 02 a seguir. 
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Figura 02: Etapas realizadas na estimativa e procedimento da validação dos dados de precipitação do 
produto CHIRPS. 

 

Fonte: FUNK et al. (2015). 

 

Diante disso, a aplicação do CHIRPS vem sendo validado em diversos trabalhos por 

meio de sua comparação com dados de superfície, buscando demonstrar a qualidade das 

suas informações, servindo como uma base de dados alternativa dentro do território brasileiro 

(COSTA el. al. 2019; SANTOS; CUNHA; RIBEIRO-NETO, 2019; SILVA et al, 2019; PEREIRA 

et al, 2018; CASTELHANO; PINEHIRO; ROSEGHINI, 2017). 

 

2.3 Procedimentos e análise dos dados 

A partir dos dados obtidos, buscou-se inicialmente avaliar a relação entre as 

estimativas por satélite e os dados pluviométricos das estações de superfície, de forma similar 

aos estudos mencionados anteriormente. 

Para tal, foram levantados dados mensais de ambas as fontes (superfície e orbital), 

sendo que para o satélite foram selecionados os valores dos pontos de grande (pixels) 

equivalentes ou mais próximos a localização dos 31 postos de superfície. A partir desses 

dados, procedeu-se com a verificação e validação cruzada dos dados para a região, que foram 

feitas por meio métodos estatísticos, certificando a equivalência entre os dados no período de 

38 anos (1981-2019) e, também, em lugares onde não dispõe de informações de precipitação. 

Visando avaliar a utilização dos dados orbitais como alternativa no preenchimento de 

lacunas encontrados em séries históricas, realizou-se uma análise comparativa na escala 
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global apenas dos valores observados (sem falhas) pelos postos de superfície e os valores 

estimados pelo satélite, dentro do recorte temporal (1981 a 2019).  

Para isso, foram utilizadas duas análises de erro – erro absoluto médio e erro médio 

quadrático – aliadas ao coeficiente de determinação (ajuste linear). As técnicas são descritas 

em detalhe a seguir. 

 

2.3.1 Erro absoluto médio (Mean Error, ME) 

O ME equação (1), que demonstra a diferença entre o valor observado no posto de 

superfície e o valor estimado pelo satélite. 

 

           𝑀𝐸 =  
1

𝑛
∑ |�̂� − 𝑦𝑡|
𝑛
𝑖=0                    Equação (1) 

 

Onde: 

• n: número de amostras 

• t: período 

• �̂�𝑡: valor estimado pelo satélite no período t 

• Yt: valor observado no posto de superfície no período t 

 

O ME calcula a oscilação no erro de um conjunto de dados em relação a outro por 

meio da amplitude das diferenças entre eles, não levando em consideração a subestimação 

ou superestimação do erro (MONTGOMERY et al., 2008). Para Hallak e Filho (2011), o ideal 

valor é aquele próximo de zero, apontando melhor representação de um conjunto de dados. 

 

2.3.2 Raiz do erro médio quadrático (Root Mean Square Error, RMSE) 

O RMSE equação (2), que é a medida média dos erros estimados, sendo os menores 

erros/melhores ajustes encontrados quanto mais próximo de zero for esse valor.  

 

                       𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑ [�̂� − 𝑦𝑡
𝑛
𝑡=1 ]²                 Equação (2) 

Onde: 
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• n: número de amostras 

• t: período 

• yt: valor observado no posto de superfície no período t 

• Yt: valor estimado pelo satélite no período t 

 

Já o RMSE, determina a variabilidade no erro de duas séries temporais. Para isso, 

somam-se os erros obtidos a partir do quadrado da diferença entre o valor observado nos 

postos pluviométricos e os dados estimados pelo satélite (MONTGOMERY et al., 2008). 

Segundo Hallak e Filho (2011), esse critério estatístico é normalmente utilizado para 

expressar a acurácia dos resultados numéricos, com a vantagem de que esse parâmetro 

apresenta valores de erro na mesma dimensão da variável analisada. 

 

2.3.3 Coeficiente de determinação 

O R² [equação (3) ] é uma medida de ajustamento estatístico que visa estimar os 

valores de Y em função do valor de X. 

 

                               Equação (3) 

Onde: 

• n: número de amostras 

• t: período 

• 𝑦𝑡: valor observado no posto de superfície no período t 

• �̅�: média dos valores observados 

• 𝑦�̂�: valor observado pelo satélite no período t 

• �̅̂�: média dos valores estimado 

O R² linear avalia o ajuste dos dados CHIRPS em relação ao conjunto de dados 

observados nos postos pluviométricos. Isto é, a proporção da variação das estimativas por 

satélite CHIRPS que pode ser explicada pela variação total dos dados observados 

(MONTGOMERY et al., 2008). Morettin e Bussab (2010) complementam que esse critério 
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varia entre 0 e 1, de modo que quanto maior o valor de R² linear, melhor a qualidade de ajuste 

do conjunto de dados de análise aos valores observados nas estações meteorológicas. 

Os cálculos e da sistematização dos dados foram realizados no software Microsoft 

Office Excel 2007, onde também foram elaborados tabelas e gráficos dos resultados obtidos 

por meio dos métodos aplicados.  

 

3. Resultados e discussão 

3.1 Análise global das séries temporais (1981-2019) 

A Tabela 02 apresenta uma análise conjunta dos resultados médios dos métodos 

estatísticos, descritos anteriormente, aplicados sobre toda a informação existente (sem as 

falhas) para cada posto dentro do recorte temporal adotado. Os resultados obtidos sugerem 

um desempenho semelhante entre as variáveis comparadas.  

Para o ME, os erros calculados oscilaram entre -14,7mm (P20) e 10,7mm (P4) dentre 

os pontos analisados, demonstrando que que a diferença média não ultrapassou mais 25,4 

mm para toda as 31 séries temporais. Entre os postos, cerca de 74% subestimaram os valores 

e apenas 9,6% destes superestimaram os valores de precipitação. Cerca de 16% do total dos 

postos obtiveram valor ótimo com valores de ME igual a zero. Estes resultados são reforçados 

pela análise da inclinação da reta, para a qual todos os valores ficaram abaixo de um, 

reforçando a tendência de subestimação para as estimativas de precipitação por satélite. 

Já os resultados do RMSE indicaram erros variando entre 36,4mm (P22) e 49,3mm 

(P25), com uma média de amplitude geral de 12,9mm. Considerando que se tratam de valores 

obtidos a partir de acumulados mensais (que chegam aproximadamente 550 mm), pode-se 

afirmar que os erros são relativamente baixos. 

Por último, os resultados de R² apresentam a qualidade do ajuste de cada um dos 

pontos. Segundo Morettin e Bussab (2010), quanto mais próximo de 1,0 a estatística R² 

estiver, melhor é a qualidade do ajuste. Diante disso, nota-se que na grande maioria dos 

pontos os valores de R² indicam um ótimo ajuste, variando entre 0,64 (P4) e 0,87 (P6 e P22). 

De forma mais específica, para cerca de 80 % das estações, os valores ficaram acima de 

0,80, e para os demais 20% esses valores ainda podem ser considerados satisfatórios (acima 

de 0,6). 
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Tabela 02: Análise pluviométrica da média histórica (1981-2019) entre os postos de 
superfície e os pixels do satélite. 

POSTOS PIXELS ME RMSE R² 
Inclinação da 

reta 

P1 4044 -4,13311 40,3 0,84 0,93 

P2 4038 -0,95508 43,7 0,82 0,9 

P3 4273 -6,76819 44,4 0,83 0,88 

P4 5163 10,73955 54,3 0,64 0,94 

P5 4279 -6,25113 38,8 0,86 0,9 

P6 3701 -8,88635 41,1 0,87 0,88 

P7 4264 -6,87057 46,9 0,79 0,87 

P8 4031 -4,14777 41,1 0,83 0,9 

P9 3582 -2,18016 45,1 0,81 0,93 

P10 4761 -0,69003 48,4 0,77 0,9 

P11 4159 2,59729 43,2 0,81 0,95 

P12 4395 -3,68003 46,8 0,8 0,9 

P13 4042 0,524411 44,4 0,8 0,93 

P14 4275 -1,99849 43,3 0,82 0,92 

P15 4511 -9,38659 54,9 0,76 0,84 

P16 4157 -3,96127 40,5 0,84 0,92 

P17 3920 -5,41411 43,8 0,82 0,88 

P18 3690 -2,40371 37,2 0,86 0,92 

P19 3920 5,364088 40,3 0,81 0,98 

P20 4765 -14,7095 50,2 0,8 0,82 

P21 4520 -1,50023 37,1 0,86 0,93 

P22 3473 -2,04671 36,4 0,87 0,93 

P23 3473 -3,77778 38,3 0,86 0,92 

P24 3923 -0,57946 47,8 0,78 0,9 

P25 3924 -9,31754 49,3 0,8 0,86 

P26 3252 -0,68536 43,7 0,82 0,93 

P27 4040 -3,18885 38,3 0,86 0,92 

P28 3697 -2,17065 39,2 0,86 0,93 

P29 5023 -3,33415 48,6 0,75 0,89 

P30 4628 -12,4873 45,8 0,83 0,85 

P31 4628 -12,4873 45,8 0,83 0,85 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Para ilustrar de forma mais clara esse ajuste, a Figura 03 apresenta um diagrama de 

dispersão entre os dados observados (superfície) e estimados (satélite). O valor de R² para 

este caso foi de 0,8, indicando uma ótima qualidade para todos os 31 pontos analisados. 
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Figura 03: Gráfico de dispersão dos dados pluviométricos de superfície e satélite. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Entretanto, é possível notar (Figura 03) que registros de precipitações acima de 

500mm tendem a apresentar uma saturação para o caso do CHIRPS. Enquanto para os 

valores de chuvas registrados em superfície é possível observar momentos que os postos de 

superfície registraram precipitações superiores a 600mm (chegando a ultrapassar 800mm em 

alguns momentos), para os dados estimados esses valores não ultrapassam o limite de 

600mm. 

Isso demonstra que o comportamento mensal para ambos os dados (satélite e 

superfície) são semelhantes para valores de até 500mm. Porém, para valores mensais 

superiores a 500mm (podendo até considerar como valores extremos de precipitação), com 

diferenças crescentes entre os dados estimados e observados a partir desse limiar, sugerindo 

limitações das estimativas por satélite para acumulados de precipitação mais elevados.  

 

4. Considerações finais 

Em geral, os resultados obtidos com os métodos estatísticos aplicados para 

comparar as estimativas mensais de precipitação do produto CHIRPS com as medidas em 

superfície de 31 estações localizadas na região central do Estado de São Paulo, se mostraram 

satisfatórios. As análises globais revelaram que o CHIRPS apresenta uma tendência a 

subestimar os valores de precipitação na maioria dos casos (74%), conforme observado 
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através dos valores médios de ME; valores médios de RMSE variando entre 36,4 mm a 49,3 

mm; e bom ajuste para o modelo de regressão linear (R² médio de 0.81). 

Diante disso, pode se afirmar que as informações registradas pelos postos em 

superfície e pelo sensor do satélite apresentam uma boa relação, o que legitima o uso desses 

dados para análises pluviométricas, principalmente para áreas que não apresentam 

disponibilidade de dados, uma vez que não há solução para a grave falha que muitos postos 

de coleta possuem ao não catalogarem de forma contínua e permanente os dados 

climatológicos que se presumia serem coletados. 

Portanto, o uso dessas tecnologias/recursos permite a suprir essas falhas, 

proporcionando uma análise completa de suas séries e, assim, contribuindo sobremaneira 

com o desenvolvimento das pesquisas e no entendimento do comportamento da atmosfera 

nas diversas porções da superfície terrestre, sobretudo nas áreas onde as carências humanas 

e financeira dificultam a coleta de dados de forma contínua e longa. 
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RESUMO 
O estado do Rio Grande do Norte apresenta características naturais de irregularidades 
pluviométricas, seja espacial ou temporalmente, isso desperta preocupação frente às 
ocorrências de crises hídricas e ao planejamento agrícola. O Balanço Hídrico Climatológico 
(BHC) é uma ferramenta de estimativa da dinâmica de água no solo que passa a ser 
fundamental para garantir sucesso à exploração agrícola, principalmente, na carência de 
irrigação. A classificação do clima permite estabelecer o potencial do meio físico para o local. 
Assim, objetivou-se estimar e analisar o Balanço Hídrico Climatológico de Thornthwaite-Matter 
(1955) e classificar o clima conforme proposta de Thornthwaite (1948) para o estado do Rio 
Grande do Norte (RN). Foram utilizados dados de 122 postos pluviométricos da série histórica 
da Sudene (1990). Para o cálculo do BHC, foi adotado o valor de 100mm para a capacidade 
de água disponível (CAD). A classificação climática foi obtida por meio dos valores do Índice 
Hídrico (Ih), Índice de Aridez (Ia) e Índice de Umidade (Iu). Os dados apresentaram que a 
altitude é bastante influente para o clima do estado, dessa forma, a classificação revelou 7 
tipos climáticos para o RN, sendo predominante o clima semiárido e o subúmido seco, com 
pequeno ou nenhum excedente hídrico, já que 62% mostrou resultado nulo, tipo climático 
megatérmico em 118 pontos e concentração restrita de 25% a 28% de evapotranspiração 
potencial no verão. 
 
Palavras-chave: Índices de aridez; Semiárido brasileiro; Classificações climáticas.  
 
ABSTRACT 
The state of Rio Grande do Norte presents natural characteristics of rainfall irregularities, either 
spatially or temporally, this raises concern in the face of occurrences of water crises and 
agricultural planning. The Climatological Water Balance (CWB) is a tool for estimating the 
dynamics of water in the soil that becomes essential to ensure success to agricultural 
exploration, especially in the absence of irrigation. The climate classification allows 
establishing the potential of the physical environment for the site. Thus, the objective was to 
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estimate and analyze the climatological water balance of Thornthwaite-Matter (1955) and 
classify the climate according to the proposal of Thornthwaite (1948) for the state of Rio 
Grande do Norte (RN). Data from 122 rainfall stations of the Sudene historical series (1990) 
were used. For the BHC calculation, the value of 100mm was adopted for the available water 
capacity (DWC). The climate classification was obtained through the values of the Hydric Index 
(Ih), Aridity Index (Ia) and Humidity Index (Iu). The data showed that the altitude is very 
influential for the climate of the state, in this way, the classification revealed 7 climatic types 
for RN, being predominant the semi-arid climate and the dry sub-humid, with little or no water 
surplus, since 62% showed null results, megathermal climatic type in 118 points and restricted 
concentration of 25% to 28% of potential evapotranspiration in summer. 
 

Keywords: Aridity indices; Brazilian semiarid; climatic classifications. 

 

1. Introdução 

O Brasil é um país de grande extensão territorial com predominância de climas 

quentes e úmidos, com exceção à mancha semiárida localizada no interior da região Nordeste 

do país (Alvares et al, 2013). A maior parte de suas terras encontra-se entre a linha do 

Equador e o trópico de Capricórnio, dessa forma, pode-se considerar a latitude, junto a 

altitude, como sendo os principais fatores geográficos que ajudam a definir seu clima, estes 

associados aos padrões de circulação global e regional da atmosfera, caracterizando 

distribuição heterogênea da água precipitada ao longo da sua extensão territorial. 

Com relação à região Nordeste do país, grandes parcelas territoriais desta 

particularizam carência na disponibilidade de água decorrente das secas estacionais e 

periódicas, determinantes do sucesso (ou não) das atividades agrícolas e pecuárias, bem 

como no consumo geral da população (SÁ & SILVA, 2010). A relação dos recursos hídricos e 

produção agrícola existe desde as mais antigas civilizações (DREW, 2005), nas quais as 

águas dos rios e reservatórios eram usadas na produção/irrigação das plantações e que até 

os dias atuais são praticadas, cujos colapsos são recorrentes em regiões semiáridas. 

O estado do Rio Grande do Norte, situado na região Nordeste do Brasil, possui cerca 

de 93% de seu território sob domínio climático semiárido (VALE et al, 2020), considerando os 

critérios estabelecidos pela SUDENE (2019) que são: precipitação ≤800 mm/ano; o índice de 

aridez ≤0,50 e o percentual de déficit hídrico. Tal condição exprime irregularidades na 

distribuição espaço-temporal das precipitações, cujos volumes concentram-se em curto 

período de tempo e de abrangência de espaço, além dos elevados valores de temperaturas 

(>24 ºC) e de evapotranspiração potencial, que dependem de outras condições, como a 
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ocorrência de elevada radiação solar e baixa umidade relativa do ar (LUCENA et al, 2018; 

VALE et al, 2020). Apesar de sua condição de semiaridez, o Rio Grande do Norte possui o 

correspondente de 4,4% do setor agropecuário em participação no valor do Produto Interno 

Bruto (PIB), sendo 1,2% destinado à agricultura (IBGE/IDEMA, 2018). Esses valores são 

reflexos daqueles municípios banhados pelos rios Piranhas-Açu e Apodi-Mossoró, uma vez 

que, além de serem beneficiados pela maior disponibilidade da água ao longo de todo o ano, 

a densidade técnica e tecnológica recebe maiores investimentos quanto à irrigação 

(AZEVEDO, 2013). 

As condições climáticas e hidrológicas de uma determinada região são os principais 

indicadores para avaliar as suas disponibilidades hídricas. Por conseguinte, são basilares 

para instituir estratégias de manejo das produções agrícola e pecuária, dado que são 

atividades econômicas diretamente relacionadas aos elementos do clima, assim como, para 

o abastecimento popular. A tecnologia deve estar ligada à gestão integrada dos recursos 

hídricos, incluindo a ciência e a educação, buscando sempre para uma menor dependência 

dos eventos meteorológicos naturais, o que tornam os estudos hidroclimatológicos muito 

importantes. Assim, a dimensão da água disponível em uma determinada localidade pode ser 

estimada a partir do cálculo do Balanço Hídrico Climatológico (BHC), em que, segundo a 

metodologia proposta por Thornthwaite e Mather (1955), contabiliza as entradas e as saídas 

de variáveis hidroclimáticas, como a precipitação pluvial e evapotranspiração potencial, 

respectivamente. Ambas são variáveis opostas e refletem no déficit e no excesso de 

água/umidade do solo.  

Nesse contexto, a análise dos parâmetros climáticos do BHC se torna uma 

ferramenta de monitoramento do armazenamento de água no solo, utilizada como instrumento 

auxiliar na tomada de decisões estratégicas para o desenvolvimento das culturas agrícolas, 

haja vista que permite classificar o clima de uma região, determinar zoneamentos 

agroclimáticos, o período de excedente e deficiência hídrica no solo, tanto mensais quanto 

anuais, além de contribuir no controle de irrigação (PEREIRA et al., 2002). No tocante à 

classificação climática, a proposta de Thornthwaite (1948) é realizada a partir dos resultados 

do computo do BHC, e considera o índice de umidade, o índice hídrico, o índice de aridez, a 

eficiência térmica anual (considera-se a ação da temperatura e da luz solar no desempenho 
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fisiológico das plantas), e a concentração da eficiência térmica no verão em função da 

evapotranspiração potencial (NIMER e BRANDÃO, 1989). 

Desse modo, o trabalho em apreço tem por objetivo principal estimar e analisar o 

Balanço Hídrico Climatológico e classificar o clima do estado do Rio Grande do Norte, 

conforme metodologias de Thornthwaite-Matter (1955) e Thornthwaite (1948). 

 

2. Metodologia 

O estudo foi aplicado ao estado do Rio Grande do Norte, localizado no Nordeste 

setentrional entre as coordenadas latitudinais e longitudinais - 04° 49’ 53” S e 37° 15’ 11” O 

ao Norte; 06° 58’ 57” S e 36° 43’ 01” O ao Sul; 06° 29’ 18” S e 35º 58’ 03” O ao Leste; e 06º 

23’ 23” S e 38° 36’ 12” O a oeste (IDEMA, 2019). 

Os dados de precipitação pluviométrica e de temperatura do ar foram coletados da 

série histórica da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – Sudene (1990), cujas 

médias mensais e anuais foram computadas e reunidas pelo Departamento de Ciências 

Atmosféricas – DCA da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG (DCA/UFCG) de 

1911 a 1990. No total, foram utilizadas as médias mensais de precipitação e temperatura de 

122 postos pluviométricos que abrangem o estado (Figura 01). O refinamento e tabulação dos 

dados foi executado no software Microsoft Excel 2013, a partir de uma planilha elaborada por 

Rolim et al. (1998) no Departamento de Ciências Exatas (DCE - ESALQ / USP) que está em 

conformidade com os estudos de Thornthwaite-Matter (1955) para o BHC. 
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Figura 01 – Localização dos postos pluviométricos utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sudene (1990) 

 

Destarte, a partir dessas duas variáveis, adicionou-se a CAD de 100mm para o 

cálculo do BHC, a latitude do ponto e o total de dias de cada mês (CASSETARI E QUEIROZ, 

2020). A planilha retorna resultados da evapotranspiração potencial (ETP), a partir do método 

de Thornthwaite (1948), da evapotranspiração real (ETR) - através dos valores de precipitação 

(P) e ETP -, do armazenamento de água do solo (ARM), da deficiência hídrica (DEF), do 

excedente hídrico (EXC) e do armazenamento de água (ARM), além de gráficos dinâmicos 

para uma melhor análise dos estudos. 

A tipologia climática construída nesse trabalho está fundamentada no sistema de 

classificação de Thornthwaite (1948) e na contribuição de Pereira et al., (2002). Para tal, foram 

necessários os valores de DEF, EXC e ETP, derivados do BHC, cujos resultados são 

avaliados a partir de índices climáticos e correlacionados em chaves: Índice hídrico Ih = (EXC 

/ ETP).100; Índice de aridez Ia = (DEF I ETP).100 e Índice de umidade lu = Ih - 0,6.Ia. 

As análises das chaves de classificação foram baseadas nas tabelas descritas por 

Pereira et al., (2002). Dessa forma, a primeira chave é analisada a partir do Índice de Umidade 

(Iu) que resulta em dois grupos de climas: úmido (Iu positivo) e seco (Iu negativo). Sendo 

representado por uma letra maiúscula. A segunda chave é definida a partir dos Índices hídrico 

e de aridez, conforme Iu (Iu>0 ou Iu<0) e classifica o subtipo climático. Se a área pesquisada 

pertence ao grupo úmido, considera-se o Índice de Aridez (Ia), que expressa o déficit hídrico 
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em porcentagem com relação a ETP; caso o local pertença ao grupo seco, relaciona-se o 

Índice Hídrico (Ih), representada pela função entre excesso de água e ETP expressa em 

porcentagem. 

Totalizando quatro chaves de classificação, as duas últimas são calculadas por meio 

do Índice de Eficiência Térmica anual (IT) e a concentração dessa eficiência no verão, 

respectivamente. Portanto, a chave três, de acordo com o IT, é o correspondente anual da 

ETP, pois considera-se a ação da temperatura e radiação solar no desenvolvimento das 

plantas, que são variáveis para o cálculo da evapotranspiração potencial. Do mesmo modo, 

a eficácia da temperatura e luz solar deve ser maior na estação do verão, variando conforme 

a angulação do Sol. Sendo assim, a ETP no verão (ETPv) é calculada pela razão entre a 

ETPv e o ETP anual em porcentagem.  

Os mapas gerados, a partir do tratamento dos dados, foram elaborados no programa 

QGIS (versão 3.16.5) usando o método da interpolação IDW com projeção policônica. 

Excepcionalmente, para gerar a espacialização dos dados mensais de precipitação, foram 

adicionados alguns postos pluviométricos dos estados da Paraíba e Ceará, com proximidade 

geográfica ao RN, afim de melhor representar os dados. 

 

3. Resultados e discussão 

A água precipitada é o elemento de entrada mais importante para o Balanço Hídrico 

de um local. Ela pode definir a quantidade de irrigação necessária para a cultura desejada. 

Ambos são elementos de armazenamento de água no solo (OMETTO, 1981). No tocante à 

precipitação, a distribuição espacial mensal para o estado do Rio Grande do Norte está 

representada na Figura 02.  
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Figura 02 – Precipitação mensal do Rio Grande do Norte 

 

Fonte: Sudene (1990) 

 

Os valores médios mensais obtidos concentram-se nas estações verão/outono, 

estendendo ao mês de julho no litoral leste e porção oriental das regiões imediatas de São 

Paulo do Potengi, Santa cruz e João Câmara, especialmente, a imediata Santo Antônio-Passa 

e Fica-Nova Cruz, situada na porção sudeste, com decréscimo em agosto.  

Dessa forma, os resultados dos postos situados em áreas do litoral leste, como 

Jacumã (Ceará-Mirim), Natal, Canguaretama, São Gonçalo do Amarante, Touros, entre 

outros, apresentaram as maiores ocorrências de precipitação. A Figura 03 mostra que de 

março a agosto, a partir da capacidade de campo de 100mm utilizada nesse estudo, resultou 

em excedente hídrico para Natal. O excesso total de 435mm representa a quantidade de água 

que sobrou do período chuvoso acima dessa potencialidade do reservatório do solo, ou seja, 

o ARM>CAD, já a reposição acontece toda vez que a precipitação supera a ETP, até que o 

ARM<CAD. Ainda na Figura 03, tem-se os 6 meses de deficiência hídrica (455,7mm); é a falta 

de água no solo, calculada por meio da diferença entre a evapotranspiração potencial e real 

(ETP-ETR). Os maiores valores de DEF são observados no trimestre novembro-dezembro-

janeiro devido a carência de input (entrada) de água (NIMER E BRANDÃO, 1989).  
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Figura 03 – Extrato de excedência e deficiência hídrica para o município de Natal/RN 

  

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

A distribuição espacial da deficiência hídrica está disposta na Figura 04. Nota-se que 

os pontos citados anteriormente e os locais de maiores altitudes possuem menos deficiência, 

ocorrendo diminuição no sentido oeste-leste e norte-sul. Ou seja, a região geográfica 

intermediária de Natal apresenta a menor deficiência, decrescendo conforme adentra para o 

interior. A região imediata de Pau dos Ferros também é destaque nessa característica. 

Em relação ao excedente hídrico, apresentado na Figura 04, verifica-se sua ausência 

predominante em quase toda a extensão potiguar. Porém, nota-se ainda, que as extremidades 

leste e sudoeste (tromba do elefante) apresentam significativas respostas, bem como, em 

pontos isolados, como Barão de Serra Branca (em Santana do Matos), Coronel Ezequiel e 

Baraúna que estão sob efeitos do relevo, principalmente.  

 

Figura 04 - Espacialização do déficit e excedente hídrico do Rio Grande do Norte 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 
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Destarte, o litoral setentrional está sob isoietas de 500/600, a exemplo de Macau 

(548,9) e Areia Branca (619,5). Pode ser visualizado na Figura 05 que Macau comporta 

deficiência hídrica em 11 meses (1146,2 mm), sendo o trimestre fevereiro-março-abril com 

menores valores. Isso ocorre devido a entrada de água precipitada ocasionada pela ação da 

ZCIT, calculando em zero para o mês de abril. Entretanto, não é suficiente para resultar em 

excedente hídrico, pois será usada para reposição devido a precipitação superar a ETP no 

referido mês (P>ETP) e o ARM não atingiu a CAD.  

 

Figura 05 – Extrato do déficit e excedente hídrico para o município de Macau/RN 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Na porção Sul, é possível visualizar na Figura 02 que a chuva tem início em 

dezembro na região imediata de Caicó, sendo o trimestre fevereiro-março-abril com maiores 

valores, semelhante à imediata de Currais Novos, porém com valores inferiores, exceto nas 

áreas de altitude. Em Jardim de Piranhas (783,5 mm), semelhante a Jucurutu, Serra Negra 

do Norte, São Fernando, situados na imediata de Caicó: o meses março e abril não computam 

deficiências hídricas, resultando em reposição (Figura 06A). O ARM>CAD no mês de abril, 

calculando excedente de água. Ao passo que, o posto Recanto em Cerro Corá (imediata de 

Currais Novos), possui déficit hídrico em todos os meses, totalizando 844,6mm/ano. A Figura 

06B expõe que a precipitação é sempre igual a evapotranspiração real (ETR) e abaixo da 

ETP, ou seja, um cenário sem nenhum mês com ARM disponível para plantas. A Precipitação 

Efetiva (P-ETP) é sempre negativa, assim, o solo não consegue armazenar água em nenhum 

período do ano. 
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Figura 06 – Deficiência e excedente hídrico dos postos Jardim de Piranhas/RN e Recanto 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

O posto da imediata de Currais Novos coincide com os postos de São Tomé, Pedro 

Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Lages, entre outros, sendo áreas incompatíveis às 

exigências agrícolas, situados nas regiões imediatas de São Paulo do Potengi e João Câmara 

(Figura 07). 

 

Figura 07 – Balanço hídrico mensal dos municípios de São Tomé/RN e Pedro Avelino/RN 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

A altitude e a orografia combinadas exercem papel fundamental no aumento de 

precipitações no RN, especialmente em Martins (1125mm). É possível notar que, diante da 

Figura 08, ocorre deficiência hídrica em 8 meses (422,5mm), todavia, foi observado que o solo 

computa água todos os meses (AMR>0) com média de 47,1mm. A reposição acontece nos 

meses fevereiro e março, anterior ao AMR>CAD, que acontece ainda no mês de março, abril 

e maio, calculando perda de água por excesso (392,8mm). 

 

 

 

 

A) B) 
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Figura 08 – Calculo de DEF, EXC e ARM do município de Martins/RN 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Refletindo a posição geográfica do Rio Grande do Norte - situada na zona equatorial 

- apresenta altíssimos valores anuais de evapotranspiração potencial, em sua maior parte, 

inferiores aos valores pluviométricos, caracterizando restrição hídrica. Pereira et al. (2002) 

fala que “o aumento da temperatura do ar provoca aumento no déficit de saturação, tornando 

maior a demanda evaporativa do ar.” (pág. 220), isto é, há uma alta taxa de evaporação 

natural durante todo o ano no estado. A média de ETP do RN, dado em milímetros, resultou 

em 1536 com máximo de 1919,8 para Mossoró e mínimo de 1029,3 para Lagoa Nova. Foi 

observado, ainda que os valores mais elevados correspondem, em sua maioria, aos pontos 

situados no litoral setentrional e ao médio oeste: Malhada Vermelha em Itaú (1893,83), Apodi 

(1826,5), Augusto Severo (1807,4). Em função, entretanto, das temperaturas relativamente 

mais baixas, foi observado que nos pontos de Cerro Corá, Lagoa Nova, Serra do Doutor em 

Campo Redondo e Coronel Ezequiel, o potencial de evapotranspiração é consideravelmente 

menor, inferior a 1140mm. 

 

3.1 Classificação climática 

O Índice Hídrico (Ih), que está relacionado diretamente ao computo do excedente 

hídrico (ver Figura 04), apresentou menor variação dos dados, corroborando com as 77 

localidades com cálculos nulos, visualizados na Figura 09. Com relação ao Índice de Aridez 

(Ia), foi possível notar todo o litoral leste e a extremidade sudoeste, que sofrem influência 

direta dos alísios de sudeste e da altitude, respectivamente, apresentaram menores taxas de 

aridez. É possível encontrar diversas similaridades com a Figura 04 de deficiência hídrica. 

Percebe-se maior intensidade de aridez no sentido centro-norte, com flutuações ao longo do 

território potiguar.  
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O Índice de Umidade (Iu) classifica o tipo climático da região, nessa categoria, o Rio 

Grande do Norte apresentou três tipos climáticos: subúmido (C2), subúmido seco (C1) e 

semiárido (D), 5, 52 e 65 pontos respectivamente. Destacam-se Natal, Jacumã (Ceará-Mirim), 

São Gonçalo do Amarante, Canguaretama e Martins na característica úmida. A 

predominância do tipo D e C1 é natural para a localidade, destacados na Figura 09. 

 

Figura 09 – Índices Climáticos para o Rio Grande do Norte 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

A análise dos dados obtidos conforme a classificação climática de Thornthwaite 

revelou 7 tipos climáticos para o estado do Rio Grande do Norte, dispostos Figura 10. As 

letras maiúsculas indicam tipos e as minúsculas subtipos climáticos. Assim, o tipo DdA’a’, 

apresenta entre 10 e 12 meses secos com predominância, quase a totalidade, sem excedente 

hídrico. O tipo C1wA’a' corresponde a extremidade sudoeste, são eles: São Miguel, Coronel 

João Pessoa e Luiz Gomes onde predominam 8 meses secos e excedente hídrico no trimestre 

março-abril-maio. O tipo C1dA’a' encontrado varia entre 7 e 10 meses secos, sendo um ponto 

(João Câmara) com 12 meses secos. Os postos com 7 meses apresentam excedente em 

Junho e Julho, pois estão situados no litoral oriental (como Pureza, Ceará Mirim e Macaíba). 

O alto oeste e o médio oeste apresentam 9 meses secos com excedente hídrico no meses 

Março e Abril, como Marcelino Vieira e Patu. O tipo C1dB'4a' corresponde aos postos que 

sofrem a influência da altitude, como Cerro Corá, Lagoa Nova, Serra do Doutor e Coronel 
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Ezequiel. São os únicos pontos que apresentaram tipo climático mesotérmico (B’4) devido ao 

It está entre 997 e 1140mm. São José de Mipibu se enquadrou no tipo C1sA’a' com 7 meses 

secos e excedente hídrico em maio, junho e julho, ou seja, clima subúmido seco e moderado 

excesso no inverno. 

Os tipos C2sA’a' e C2w2A’a' demonstram pontos de clima subúmido para o litoral 

leste do RN (Natal, Canguaretama, São Gonçalo do Amarante e Jacumã em Ceará Mirim) 

com moderada deficiência no verão (s), tendo o excedente no outono-inverno. Já em Martins 

ocorre grande deficiência no inverno (w2). 

A última chave revelou o subtipo climático (a’) para toda a extensão territorial 

potiguar, ou seja, concentração restrita de 25 a 28% de evapotranspiração potencial no verão. 

 

Figura 10 – Classificação Climática do Rio Grande do Norte 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Os resultados aqui apresentados corroboram com diversos trabalhos que têm 

especializado as condições hidroclimatológicas do estado do Rio Grande do Norte. O trabalho 

de Silva e Lucio (2015), apresentou valores Magnitude de Seca - MS entre baixos e 

moderados na costa leste do RN e valores altos a extremos de MS na parte central do estado. 

Estudos realizados por Silva et al. (2018), Lucena et al. (2018) e Aprígio et al. (2019) 

mostraram que o setor leste apresenta as mais altas taxas de precipitação do estado, 

influenciando na ausência de aridez, assim como em alguns setores do extremo oeste (tromba 

do elefante) e algumas áreas serranas do interior. Os mesmos estudos mostraram que toda 
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a região central do estado (região intermediária de Caicó e região imediata de Açu), incluindo 

o litoral norte, apresentam os menores valores de precipitação, altas taxas de ETP e clima 

semiárido com alta susceptibilidade climática ao processo de desertificação, apresentando 

padrões espaciais semelhantes aos aqui apresentados.    

 

4. Considerações finais 

O Balanço Hídrico Climatológico de Thornthwaite e Matter (1955) apontou a 

homogeneidade das condições hídricas do estado do Rio Grande do Norte. A estação 

chuvosa acaba abruptamente e a alta evapotranspiração não permite o melhor 

aproveitamento desse recurso nos meses posteriores. Os valores de temperaturas se 

mostraram elevados (>24 ºC), o trimestre com temperaturas mais amenas corresponde a 

junho-julho-agosto (mínimo de 24,4ºC), enquanto que o trimestre mais quente é outubro-

novembro-dezembro (máximo de 26,9ºC), sendo esses os meses com os menores índices de 

precipitação pluviométrica, pois é o período mais seco da região. 

Dessa forma, o estado é definido por duas características: um longo período de 

deficiência hídrica e uma restrita época de entrada de água que, muitas vezes, não consegue 

calcular como excedente. Verificou-se que o excedente de água no solo possui ausência 

predominante em quase toda a extensão do estado, com exceção para as extremidades leste 

e sudoeste. Detectou-se que os valores de ETP variam no espaço regional em função de 

fatores como exposição aos alísios de sudeste, altitude e relevo com razão inversa. 

No tocante à Classificação Climática, baseada em Thornthwaite (1948), foram 

utilizados dados de 122 postos pluviométricos, segundo o computo do BHC que incluiu o 

Índice Hídrico (Ih), o Índice de Aridez (Ia) e o Índice de Umidade (Iu).  

A Classificação Climática mostrou ser sensível ao efeito do relevo, resultando em 7 

classificações para o RN, são eles: DdA’a’, C1wA’a', C1dA’a', C1dB'4a', C1sA’a', C2sA’a' e 

C2w2A’a', sendo predominante o clima semiárido (D) e o subúmido seco (C1), com pequeno 

ou nenhum excedente hídrico (d), já que 62% do estado mostrou resultado nulo (Ih), tipo 

climático megatérmico (A) em 118 pontos e concentração restrita de 25% a 28% de 

evapotranspiração potencial no verão (a’). 
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ESTUDO DA VARIABILIDADE PLUVIOMÉTRICA MÉDIA ANUAL E SAZONAL NA 
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DA MANTIQUEIRA (APASM) 

ENTRE OS ANOS DE 1975 E 2012 
 

DANÚBIA CAPORUSSO BARGOS1 
LUCAS FARIA AMÉRICO DE OLIVEIRA2 

 

RESUMO 
A compreensão da variabilidade espaço-temporal da pluviosidade de uma determinada área 
é fundamental para o entendimento da dinâmica do ciclo hidrológico e para o estabelecimento 
de estratégias e ações para melhoria do planejamento e gestão dos recursos hídricos. O 
objetivo do trabalho aqui apresentado foi realizar um estudo da variabilidade pluviométrica 
sob perspectiva espacial e sazonal na Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira 
(APASM) entre os anos de 1975 e 2012, associando-a a sua topografia buscando identificar 
a distribuição e os padrões das chuvas e a influência do relevo no efeito orográfico. Para isso, 
foram utilizadas médias pluviométricas de 23 pluviômetros pertencentes à Agência Nacional 
de Águas (ANA), além de dados provenientes de instituições como IBGE, ICMBio e 
EMBRAPA, que foram processados a partir de rotinas do software de geoprocessamento 
ArcGis 10.7.1. Para espacialização da estimativa da pluviosidade na área escolhida foi 
utilizado o interpolador Inverse Distance Weighted (IDW). Os resultados indicam que os 
maiores índices pluviométricos se concentram na região sudeste da APASM, nos municípios 
de Resende e Itatiaia, tanto em escala anual quanto sazonal; e, que ambos os municípios se 
encontram em elevadas altitudes provenientes do Planalto do Itatiaia, o que colabora para a 
constatação da influência topográfica sobre os índices pluviométricos apresentados. Espera-
se que os resultados aqui apresentados colaborem para uma melhor compreensão da 
dinâmica pluviométrica na APASM e para elaboração de políticas públicas e ações para 
melhoria do manejo e gestão dos recursos hídricos na região. 
 
Palavras-Chave: Variabilidade pluviométrica; IDW; APASM. 
 
ABSTRACT 
Understanding the precipitation spatio-temporal variability in a specific area is essential for 
understanding the dynamics of the hydrological cycle and for establishing strategies and 
actions to improve the planning and management of water resources. This work aims to 
analyze rainfall variability from a spatial and seasonal perspective in the Environmental 
Protection Area of Serra da Mantiqueira (EPASM) between 1975 and 2012, associating it with 
its topography in order to identify the distribution and the rain patterns and the influence of 
relief on the orographic effect. For this, we used the rainfall averages of 23 rain gauges 
belonging to the National Water Agency (NWA), in addition to data from institutions such as 
IBGE, ICMBio and EMBRAPA, which were processed using ArcGis 10.7.1 geoprocessing 
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software routines. The Inverse Distance Weighted (IDW) interpolator was used for spatializing 
the precipitation estimate in the chosen area. Results indicate that the highest rainfall index 
are concentrated in the southeastern region of EPASM, in the municipalities of Resende and 
Itatiaia, both on an annual seasonal scale; and, that both municipalities stand out at high 
altitudes from the Itatiaia Plateau, which contributes to the verification of the topographic 
influence on the mentioned rainfall index. It is expected that this results  contribute to a better 
understanding of the rainfall dynamics at APASM and to prepare public policies and actions to 
improve the management and management of water resources in the region. 
 

Key words: Rainfall variability; IDW; EPASM. 

 

1. Introdução 

Os resultados aqui apresentados estão relacionados ao projeto de pesquisa “Estudo 

da Variabilidade Espacial e Sazonal da Precipitação Pluviométrica na Área de Proteção 

Ambiental da Serra da Mantiqueira com Suporte de Geotecnologias” realizado no âmbito do 

Programa Unificado de Bolsas da USP (Universidade de São Paulo) no período de 2019 a 

2020. Neste trabalho, em particular, buscou-se realizar um estudo da variabilidade 

pluviométrica espacial e sazonal na Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira 

(APASM) entre os anos de 1975 e 2012, associando-a a sua topografia com o intuito de 

identificar a distribuição e os padrões das chuvas e a influência do relevo como potencializador 

no efeito orográfico. 

Conforme Correia et al, (2016, pg 560), “o estudo dos padrões e tendências 

climáticas permite caracterizar as causas de mudanças significativas no ambiente que 

influenciam diversas atividades humanas e o equilíbrio dos ecossistemas”. Para Baratto e 

Wollmann (2017, pg 7437) a precipitação pluvial é um fator importante no controle do ciclo 

hidrológico, sendo considerada uma das variáveis atmosféricas mais influentes na qualidade 

do meio ambiente. Nesta perspectiva, autores como Britto el al., (2006, pg 84) consideram 

que os volumes e regime sazonais ou diários de precipitação pluvial “são algumas das 

características que afetam direta ou indiretamente a população, a economia e o meio 

ambiente”. 

Para compreender a dinâmica da pluviosidade de uma área é necessário o estudo 

das formas de relevo locais, pois conforme os resultados de estudos de autores como De 

Oliveira e Galvani (2015), Cândido e Nunes (2008), Milanesi e Galvani (2011) há uma relação 

entre as variáveis chuva e relevo. De maneira geral, a topografia pode influenciar os padrões 
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geográficos além de exercer o papel de intensificador de chuvas a barlavento, fenômeno 

denominado precipitação orográfica; ou, causando a sotavento o fenômeno da sombra de 

chuva (MILANESI, 2007). Por outro lado, em locais menos elevados e mais planos a 

distribuição espacial das precipitações pode ser mais regular devido à fraca influência do 

relevo na intensificação das chuvas nesses locais, conforme concluíram Candido e Nunes 

(2008).  

As geotecnologias fornecem um vasto instrumental para o estudo da distribuição 

espacial da chuva. Em geral, os métodos de interpolação espacial têm sido amplamente 

utilizados para este propósito; pois, eles possibilitam a geração de superfícies de tendência 

de uma determinada variável a partir de valores pontuais, permitindo a análise da ocorrência 

de determinado fenômeno mesmo onde há ausência de dados. De acordo com Nogueira et 

al., (2020), não há um consenso na literatura sobre o método mais preciso ou apropriado para 

interpolação espacial da precipitação pluviométrica em todas as regiões devido à alta 

variabilidade espacial e temporal desse fenômeno. No entanto, um dos métodos mais 

utilizados tem sido o IDW (Inverse Distance Weighting), como pode ser comprovado a partir 

de estudos como os apresentados por Salgueiro et al (2013), Lemos et al. (2018), Furtado et 

al. (2017), Da Silva e De Oliveira (2018), Alcântara et al., (2020), dentre outros. 

A Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira (APASM), área selecionada 

para este estudo, integra uma das maiores e mais importantes cadeias montanhosas do 

sudeste brasileiro, a Serra da Mantiqueira, estendendo-se sobre os estados de São Paulo, 

Rio de Janeiro e Minas Gerais, abrangendo 27 municípios. Abriga diversos remanescentes 

de Mata Atlântica e é considerada o nascedouro das bacias hidrográficas dos rios Paraná e 

Paraíba do Sul. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi realizar um estudo da 

variabilidade pluviométrica sob perspectiva espacial e sazonal na APASM entre os anos de 

1975 e 2012, associando-a a sua topografia buscando identificar a distribuição e os padrões 

das chuvas e a influência do relevo no efeito orográfico; além de fornecer subsídios para 

elaboração de políticas públicas e ações para melhoria do manejo e gestão dos recursos 

hídricos na região. 
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2. Metodologia 

O desenvolvimento deste trabalho pode ser sintetizado em quatro etapas principais. 

A primeira etapa foi a investigação e levantamento bibliográfico geral e específico sobre a 

temática e a área de estudos, além das técnicas de geoprocessamento a serem aplicadas 

para alcance do objetivo proposto.   

A etapa seguinte foi dedicada à elaboração da base de dados georreferenciados a 

partir de dados e informações cartográficas e de sensoriamento remoto, que foram 

processados com o suporte do software ArcGis 10.7.1. Os arquivos digitais para composição 

da base cartográfica digital referente às cartas topográficas e aos limites de estados e 

municípios em que se encontram as estações pluviométricas (EP) selecionadas foram 

coletados na plataforma de dados digitais do Instituto Brasileiro de Geografia e estatística 

(IBGE). Já os arquivos utilizados para a delimitação do limite da APASM, foram 

disponibilizados pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio). Além dos dados 

mencionados, foram obtidos também os Modelos Digitais de Elevação da área de estudo com 

resolução espacial de 90 metros. As folhas obtidas através da plataforma digital de dados da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) possuem as identificações: SF-

23-V-D, SF-23-X-C, SF-23-Y-B e SF-23-Z-A; e, foram posteriormente unificadas em um 

arquivo raster que foi sobreposto aos arquivos vetoriais provenientes do IBGE e ICMBio. 

Os dados pluviométricos utilizados neste trabalho, referentes a 23 estações 

pluviométricas distribuídas na área que compreende a APASM entre os estados de São Paulo, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro, estão disponíveis em Villanova (2014). Os dados utilizados 

pelo autor, tais como a identificação das estações pluviométricas, suas respectivas 

coordenadas geográficas, séries históricas, e altitudes de instalação foram coletados a partir 

do portal HIDROWEB, disponível no endereço www.snirh.gov.br. De acordo com o autor, a 

série de dados de 37 anos, entre 1975 e 2012, das estações selecionadas foi a que 

apresentou menor dispersão de dados (média de integridade de 96,8%,) e maior autonomia 

e confiabilidade nos registros, o que viabilizou a realização de seu estudo e do trabalho aqui 

apresentado. As médias pluviométricas foram organizadas em médias anual total e sazonal 

para cada estação do ano: Primavera (outubro a dezembro), Verão (janeiro a março), Outono 

(abril a junho) e Inverno (julho a setembro). Para o cálculo da precipitação mensal, Villanova 
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(2014) utilizou as séries de precipitação total diária; e, para calcular o total anual e total de 

chuvas sazonais foram usadas as médias mensais calculadas inicialmente. 

Uma vez tratados e compilados os dados, a etapa seguinte de desenvolvimento deste 

trabalho foi a elaboração dos mapas temáticos. Além do mapeamento da localização das 

estações pluviométricas, foram especializadas também as médias pluviométricas anuais e 

mensais cujos valores foram, na sequência, interpolados com a aplicação do interpolador IDW 

(Inverse Distance Weighting) para a predição da variabilidade pluviométrica na APASM no 

período estudado.  

De maneira geral, os interpoladores servem para realizar a estimativa do valor de um 

atributo em uma determinada área a partir de amostras/pontos amostrados na mesma área, 

criando assim uma superfície de tendências. A aplicação do IDW permite estimar os valores 

de uma variável sobre a área em estudo onde se atribui um peso maior ao ponto mais próximo 

quando comparado aos pontos mais distantes. Conforme Landim (2000), o IDW pode ser 

expresso pela Equação (1): 

 

𝑍 =

∑𝑛
𝑖=1

𝑍𝑖

ℎ
𝑖𝑗
𝛽

∑𝑛
𝑖=1

1

ℎ
𝑖𝑗
𝛽

    Equação (1) 

Onde: 
-𝑍 representa o valor interpolado; 
-ℎ𝑖𝑗representa a distância entre 𝑍𝑖 e o nó; 

-n representa o número de pontos amostrados; 
-𝛽representa o expoente de ponderação; 

-𝑍𝑖representa o resíduo do ponto amostrado; 
 

De acordo com Landim (2000) o chamado Inverso da Distância ao Quadrado (IQD) 

é obtido quando o expoente de ponderação for igual a dois (β=2). Ainda segundo o autor, a 

vantagem de aplicação deste método de interpolação se justifica no menor tempo para 

compreensão matemática e aplicação por parte do investigador, quando comparado com 

outros interpoladores estocásticos que consideram a dependência espacial; como por 

exemplo, a krigagem. No entanto, é importante esclarecer que o método em questão não é 

capaz de fornecer estimativa da variável Zi superiores ou abaixo dos valores mínimos e 
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máximos amostrados, além da possibilidade de geração de clusters em locais densamente 

amostrados, o que pode influenciar na estimativa calculada (LANDIM, 2000). 

Para este trabalho, a aplicação do interpolador IDW foi realizada com o suporte do 

software de geoprocessamento ArcGis 10.7.1 por meio de rotinas implementadas no módulo 

“Geostatistical Analyst”. A aplicação desse método de interpolação permitiu a geração de uma 

superfície interpolada das médias pluviométricas e os respectivos erros associados aos 

valores estimados. Para facilitar a visualização das isolinhas geradas, optou-se pelo 

estabelecimento de 9 classes distintas. Ademais, ao realizar a predição da superfície, utilizou-

se o máximo de 15 vizinhos mais próximos e 10 como número mínimo de vizinhos mais 

próximos. Para avaliar o desempenho do interpolador foram usados os critérios de Erro Médio 

(EM), de Erro Quadrático Médio (EQM) e dos parâmetros da Regressão Linear (Tabela 1) a 

partir dos seus respectivos coeficientes angular e linear, que são comparados graficamente 

entre os valores reais e estimados. 

 

Tabela 1 - Tabela de erros estimados pela interpolação IDW 

Período Erro(mm) 

 Médio Quadrático Médio 

Anual 58,59 298,99 

Primavera 22,88 105,4 

Verão 25,47 140,08 

Outono 5,98 36,29 

Inverno 4,76 23,91 

Fonte: Organizado pelos autores. 

 

3. Resultados e discussão 

A distribuição espacial de cada estação pluviométrica (EP) considerada neste 

trabalho e os seus respectivos valores correspondentes às médias de precipitação entre os 

anos de 1975 e 2012 são apresentados na Figura 1 e Tabela 2. Para facilitar a identificação 

de cada estação pluviométrica nesta discussão, as mesmas serão mencionadas conforme 

seu Código ID.  

Em análise aos dados da Tabela 2, nota-se que as três EP com maiores médias 

pluviométricas anuais são as estações 8 (2.500mm), 11(2.126mm) e 19 (2.039mm) 

localizadas respectivamente nos municípios de Resende (RJ), Bocaina de Minas (MG) e 

Virgínia (MG). Para todas as referidas EP, o período do Verão foi o que mais contribuiu para 
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os totais anuais, representando aproximadamente 45% do total pluviométrico anual da EP 9; 

44% do total anual da EP 12 e 42% dos valores anuais da EP 20. 

 

Figura 1 - Distribuição das Estações Pluviométricas na área e entorno da APASM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Vilanova (2014); IBGE; ICMBio; EMBRAPA 

 
A EP 9, pertencente ao município de Resende (RJ), apresenta as maiores médias 

pluviométricas tanto sazonal quanto anualmente. Em relação à altitude de instalação, a EP 9 

está localizada a 1.460 metros de altitude, representando a segunda maior cota de altitude 

entre os pluviômetros selecionados para este estudo. Suas elevadas médias pluviométricas 

sazonais e altitude caracterizam um comportamento singular, sugerindo evidências da 

influência topográfica, como esclarecido por Conti (1967): 

 

…o efeito orográfico sobre as precipitações é bastante conhecido. Ele é, com 
efeito, notável nas grandes cadeias do Globo, como por exemplo, nos Andes, 
nas Montanhas Rochosas, etc. Por outro lado, um fenômeno também 
bastante frequente é o da formação de nuvens orográficas sobre montanhas 
sensivelmente mais baixas. Seria de se esperar, portanto, a constatação do 
efeito orográfico sobre as precipitações em barreiras montanhosas de 
pequena escala (CONTI, 1967, pg.15). 

 

Ainda em análise à Tabela 2, destaca-se que as EP com os menores índices 

pluviométricos anuais encontram-se todas no estado de São Paulo nos municípios de São 
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Bento do Sapucaí (15 - 1.209mm), Pindamonhangaba (17 - 1.226mm) e Caçapava (22 - 

1.306mm). Como esperado, devido ao tipo de clima que compreende a área estudada, a 

estação com maiores acúmulos de precipitação foi o Verão representando mais de 40% dos 

totais anuais, enquanto a Primavera representa aproximadamente 36% do total anual 

registrado para a EP 15; 33% do total anual da EP 17; e 31,7% do total anual da EP 22. 

 
Tabela 2 - Distribuição pluviométrica sazonal e anual das estações. 

Identificação da 
Estação 

Localização Altitude 

Coordenadas Precipitação Média (mm) 

N° ID Latitude 
Longitu

de 
Primave

ra 
Verão 

Outon
o 

Invern
o 

Anual 

2144001 1 
Bom Jardim de 

Minas/MG 
1075 -21,9472 -44,1939 560 620 140 118 1438 

2144004 2 Baependi/MG 880 -21,951 -44,876 589 631 159 129 1509 

2144025 3 Carvalhos/MG 1087 -21,9981 -44,464 611 699 148 134 1591 

2144037 4 Cruzília/MG 1117 -21,835 -44,801 607 660 148 120 1535 

2244010 5 Cachoeira Paulista/SP 550 -22,692 -44,975 507 555 175 130 1366 

2244030 6 Resende/RJ 440 -22,503 -44,616 489 594 151 130 1364 

2244035 7 
Santa Rita do 
Jacutinga/MG 

530 -22,151 -44,09 647 799 171 120 1736 

2244036 8 Passa Vinte/MG 550 -22,243 -44,264 661 804 194 134 1794 

2244039 9 Resende/RJ 1460 -22,338 -44,59 887 1126 274 214 2500 

2244045 10 Barra Mansa/RJ 400 -22,386 -44,108 599 813 198 145 1756 

2244057 11 Bocaina de Minas/MG 1153 -22,127 -44,408 738 856 186 151 1932 

2244058 12 Bocaina de Minas/MG 1070 -22,254 -44,495 792 939 223 172 2126 

2244065 13 Alagoa/MG 1036 -22,17 -44,637 682 785 175 148 1789 

2244068 14 Itanhandú/MG 886 -22,294 -44,939 518 587 143 130 1377 

2245010 15 Campos do Jordão/SP 1501 -22,689 -45,481 620 790 220 175 1805 

2245011 16 
São Bento do 
Sapucaí/SP 

895 -22,69 -45,73 438 487 154 131 1209 

2245032 17 Guaratinguetá/SP 519 -22,809 -45,201 505 620 184 149 1458 

2245048 18 Pindamonhangaba/SP 524 -22,911 -45,469 402 522 173 128 1226 

2245070 19 Brazópolis/MG 880 -22,4714 -45,6219 535 588 190 146 1459 

2245080 20 Virgínia/MG 930 -22,338 -45,091 763 855 239 182 2039 

2245083 21 Itajubá/MG 845 -22,376 -45,447 533 581 179 152 1446 

2245087 22 Delfim Moreira/ MG 1083 -22,407 -45,215 592 648 193 156 1588 

2345063 23 Caçapava/SP 545 -23,078 -45,711 414 565 187 141 1306 

Fonte: Adaptado de Vilanova (2014). 

 

Por fim, em síntese da caracterização das EP em estudo, comparando-se as EP com 

maior e menor índice pluviométrico anual registrado dentro dos limites da APASM (8 e 16, 

respectivamente), é possível constatar uma diferença de 1.291 milímetros de chuva e 565 

metros em relação à altitude de instalação de cada uma delas (Figura 2).  
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Para melhor compreensão da variabilidade pluviométrica foram geradas superfícies 

interpoladas (Figuras 3 e 4) considerando as médias pluviométricas totais e sazonais de cada 

EP a partir da aplicação do método IDW. Em relação às médias totais, pode-se notar com 

base na Figura 3 uma tendência de aumento das médias pluviométricas que parte da região 

sudeste da APASM, com os municípios de Resende, Itatiaia e Bocaina de Minas e se 

expandem tanto a noroeste quanto a nordeste da área estudada, num gradiente que varia de 

1.660 a 2.260mm de chuva. 

 

Figura 2 – Precipitação média anual, sazonal e altitude das estações pluviométricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Villanova (2014). Organizado pelos autores. 
 

Figura 3 - Mapa de precipitação média anual da APA da Serra da Mantiqueira pelo método IDW 
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Fonte: Villanova (2014);IBGE; ICMBio. Elaborado pelos autores.  

 

De maneira geral, as áreas com maiores índices pluviométricos se encontram em 

altitudes entre 950 a 1.700 metros, correspondentes a elevações provenientes do Parque 

Nacional do Itatiaia, situado fora dos limites da APASM. Já a leste do Parque Nacional do 

Itatiaia tem-se o Parque Estadual da Pedra Selada, que abrange os municípios de Resende 

e Itatiaia e apresenta altitudes que variam, em geral, entre 950 a 1.200 metros. À medida que 

as isolinhas se expandem para a direção noroeste da APASM, observam-se oscilações da 

altitude, com elevações variando entre 1.450 a 2.200 metros e decréscimo do índice 

pluviométrico estimado. 

Ainda considerando a Figura 3, vale ressaltar que a isolinha do gradiente que 

apresenta a média pluviométrica entre 1.810 e 1959 mm de precipitação, encontra uma 

elevação da altitude no limite entre os municípios de Bocaina de Minas, Alagoa e Aiuruoca. 

Superado esse limite, o gradiente apresenta uma isolinha com menores valores de 

precipitação média; fato que se associa, possivelmente, à zona de sombra de chuva em locais 

de menor elevação (950 a 1200 m) dos municípios de Alagoa e Aiuruoca. Novamente, a 

noroeste da APASM, encontra-se uma nova elevação localizada entre os limites de Baependi, 

Alagoa e Aiuruoca, associada à área que compreende o Parque Estadual da Serra do 

Papagaio, com altitudes que variam de 1.700 a 2.200 metros. Após esse decréscimo de 

altitude novas isolinhas, com menores índices pluviométricos estimados, são registrados 

sugerindo perda de umidade na área. Um fato a ser observado a sudoeste da APASM é que 

nesta região da área de estudos encontram-se apenas duas EP (15 e 16, localizadas nos 

municípios de Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí, respectivamente), o que 

provavelmente contribuiu para a geração de gradientes isolados e de um cluster que abrange 

cinco municípios: Campos do Jordão (Parque Estadual de Campos do Jordão), 

Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Delfim Moreira, Wenceslau Brás e Piranguçu.  

Em relação à região central da APASM (Serra Fina), onde as maiores altitudes são 

registradas nos municípios de Passa Quatro, Itanhandu, Itamonte, Resende, Lavrinhas e 

Queluz (este último com destaque para a Pedra da Mina), nota-se que a variação entre as 

isolinhas é de 1.510 mm e 1.809 mm, possivelmente provenientes do Planalto do Itatiaia. As 

isolinhas que abrangem a Serra Fina indicam um decréscimo da pluviosidade na porção 

oeste, mais precisamente sobre o município de Passa-Quatro, com altitudes que variam entre 
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1.450 e 1.950 metros. Por fim, em relação à topografia da APASM, vale ressaltar que há uma 

redução abrupta de altitude ao sul da área à medida que se aproxima do litoral, enquanto há 

uma homogeneização da altitude que se estende pela porção norte do estado de Minas 

Gerais. 

Partindo para a análise da interpolação das médias sazonais nota-se que as 

superfícies geradas também evidenciam a influência do relevo na distribuição e nos padrões 

de chuvas na APASM. Considerando a Primavera (Figura 4), nota-se similaridades na 

distribuição da precipitação média no período quando comparado à média anual. Observa-se 

que os maiores índices estimados para o período (789 a 887,00 mm) são registrados a 

sudeste da APASM, nos municípios de Resende, Itatiaia e Bocaina de Minas, com diminuição 

a nordeste e noroeste da área de estudos. Na direção noroeste encontram-se barreiras 

orográficas, mais precisamente sobre o Parque Estadual da Serra do Papagaio, com cotas 

entre 1.700 a 2.200 m de altitude; e redução dos índices pluviométricos gerados pelo 

interpolador, sugerindo que há perda da umidade pela precipitação orográfica sobre a região. 

Por fim, em relação aos menores índices pluviométricos para este período, destaca-se que 

estes se encontram na região sudoeste da APASM, nos municípios de Pindamonhangaba, 

Guaratinguetá e São Bento do Sapucaí, com pluviosidade média estimada inferior a 538 mm. 

Destaca-se uma ascensão dos índices pluviométricos a partir da EP localizada no município 

de Campos do Jordão; no entanto, este índice sofre redução à medida que se direciona à 

porção central da APASM. 

Em relação ao período do verão (Figura 4), observa-se que os registros de maiores 

médias pluviométricas encontram-se nos municípios de Bocaina de Minas, Itatiaia e Resende, 

com médias pluviométricas variando de 840 mm a valores superiores a 1049 mm. Novamente, 

estes valores sugerem que a média pluviométrica registrada na EP 9 se dá devido à presença 

do maciço proveniente do Planalto do Itatiaia, região externa à APASM. Por outro lado, 

constata-se certa homogeneidade em termos de média pluviométrica na região sudoeste da 

APASM, entre os municípios de Cruzeiro, Marmelópolis, Piquete, Delfim Moreira, 

Guaratinguetá, Wenceslau Brás, e Piranguçu, com médias pluviométricas de 630 a 699 mm 

de precipitação. Vale ressaltar que na região onde se localizam esses municípios há um 

elevado gradiente altimétrico, com áreas mais baixas, como na porção sul de Guaratinguetá, 

Piquete e Pindamonhangaba até regiões mais altas como em Delfim Moreira e Marmelópolis. 
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Já em Campos do Jordão, onde se encontra a EP 15, nota-se a presença de isolinhas com 

valores maiores (700 a 839mm) em áreas com cotas altimétricas que variam de 1.450 a 2.200 

metros que correspondem ao Planalto e Campos de Jordão. 

 

Figura 4 - Mapa de precipitação média sazonal interpolado pelo método IDW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Vilanova (2014); IBGE; ICMBio. Elaborado pelos autores. 

 
Por fim, considerando a parcela central da APASM, principalmente sobre a Serra 

Fina, nota-se uma redução gradual da pluviosidade, sugerindo uma maior influência do relevo 

na ocorrência de chuvas. Embora a área que compreende a Serra Fina apresente uma das 

maiores altitudes da APASM, as isolinhas geradas a partir do interpolador não indicam uma 

média pluviométrica elevada como a encontrada no município de Itatiaia, por exemplo. 

Situação essa que pode estar associado à significativa perda de umidade já observada no 

Planalto do Itatiaia. Em geral, as maiores médias pluviométricas estimadas para esse intervalo 

encontram-se, em sua maioria, nas áreas de cotas altimétricas mais elevadas para a mesma 

região; o que repetidamente sugere a interferência do relevo na variabilidade pluviométrica. 

Partindo para a análise de uma estação mais seca (outono), nota-se uma 

concentração das maiores médias pluviométricas na região central, sudoeste e sudeste da 
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APASM (Figura 4); sendo que esta última apresenta uma brusca redução do gradiente 

pluviométrico conforme se direciona nos sentidos nordeste e noroeste da área de estudos, 

partindo dos municípios de Resende e Itatiaia com os maiores índices e reduzindo à medida 

que encontram altitudes menores, entre 950 a 1450 metros. As menores médias 

pluviométricas estimadas para o período, inferiores a 166 mm, encontram-se em pequenas 

parcelas dos municípios de São Bento do Sapucaí, Baependi, Liberdade e Pouso Alto. Apesar 

de serem municípios limítrofes à APASM, tanto a sudoeste quanto a noroeste e nordeste, 

estes se encontram em elevações relativamente baixas (de 700 a 1.200 metros de altitude) 

quando comparada às demais regiões da APASM. Já no município de Virgínia, nas 

proximidades da Serra Fina, é possível identificar um novo gradiente nas médias 

pluviométricas que se estende até a porção sudoeste da área de estudos até encontrar índices 

de pluviosidade mais elevados, na região onde se encontra o município de Campos do Jordão. 

Ambos os referidos municípios apresentam médias de 212 a 241 mm de chuva, que 

decrescem à medida que se desloca para o município de Delfim Moreira atingindo até 182 

mm de chuva. 

Por fim, considerando a estação menos chuvosa na área que compreende a APASM, 

no período do inverno pode-se observar médias pluviométricas que variam de 118 a 214 mm. 

Como em outras estações, as regiões a sudoeste da APASM com Campos do Jordão (165 

mm a 174 mm), à sudeste com o município de Itatiaia entre 195 mm e 214 mm de precipitação 

e em uma pequena parcela do município de Virgínia, próximo à região central são aquelas 

onde são registrados os maiores índices pluviométricos na área de estudos. Assim como para 

outras estações do ano, evidencia-se novamente o papel orográfico da Serra da Mantiqueira 

na ocorrência das precipitações na APASM. As áreas que apresentam as maiores médias 

pluviométricas, verificadas a partir das isolinhas geradas pelo interpolador, possui cotas 

altimétricas elevadas; exceto para a região onde se encontra o município de Itatiaia e 

Resende, onde se identificam altitudes que variam de 950 a 1.450 metros. Destaca-se que, à 

medida que as isolinhas se aproximam do Planalto do Itatiaia, tanto os índices pluviométricos 

quanto altimétricos tendem a se elevar. 
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4. Considerações finais 

O método IDW empregado para a predição da variabilidade pluviométrica possibilitou 

a geração de superfícies para melhor compreensão dos índices pluviométricos na APASM 

entre os anos de 1975 e 2012, mostrando-se adequada para a representação da distribuição 

pluviométrica tanto sob a perspectiva espacial quanto para a sazonal. Apesar de sua 

adequação, os mapas de precipitação média do período anual e da primavera evidenciaram 

o comportamento do interpolador em situações de ausência ou distribuição irregular de dados 

com a geração de clusters. Neste contexto, faz-se importante ressaltar que a irregularidade 

topográfica e a extensão da APASM dificulta o acesso e a realização de atividades em campo, 

principalmente nos locais de maior altitude, o que culmina na ausência de pluviômetros 

nessas áreas. Ainda assim, a análise apresentada se mantém válida, pois tratam-se dos 

únicos dados pluviométricos oficiais disponíveis para o estudo da área no período 

selecionado. De maneira geral, os resultados colaboram para uma melhor compreensão do 

comportamento da pluviosidade e indicam a influência do relevo no efeito orográfico na área 

compreendida pela APASM, principalmente em sua porção sudeste, onde se situam os 

municípios próximos a Serra do Itatiaia, em Itatiaia e Resende. Espera-se que os mesmos 

possam servir de subsídio para a elaboração de programas e políticas públicas que visam a 

proteção, manutenção e para a adequada gestão e planejamento dos recursos hídricos da 

APASM. 
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CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DO MUNICÍPIO DE SERRA-ES 

 

WEMERSON DIASCANIO OLIVEIRA1 
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RESUMO 
Compreender a variabilidade dos elementos do clima, assim como a sua relação com outros 
atributos naturais compõe um arcabouço de conhecimentos indispensáveis no 
desenvolvimento de diversas atividades econômicas, no planejamento de políticas públicas 
sociais e ambientais. Neste contexto, as classificações climáticas assumem um importante 
papel, uma vez que através da sistematização de dados atmosféricos permite uma 
compreensão sintética das principais características climáticas de um determinado espaço. O 
objetivo principal deste desse estudo é elaborar uma classificação climática em escala local 
para o município de Serra-ES. A proposta metodológica norteadora dessa pesquisa é 
alicerçada na abordagem de Novais (2019, baseada na delimitação de unidades climáticas 
organizadas de maneira hierárquica, partindo de áreas mais abrangentes até as escalas 
geográficas menores. Os parâmetros utilizados para definir as unidades climáticas 
consideram a temperatura média do mês mais frio (TMMMF), a quantidade de meses secos, 
a influência de sistemas atmosféricos e seus efeitos na precipitação pluviométrica, e nas 
passagens de frentes frias com possibilidade de formação de geadas. Os dados 
climatológicos são oriundos de fontes primárias (INMET), e de fontes secundárias, neste caso 
os dados de reanálise do algoritmo (CHELSA). Foi possível delimitar quatro unidades 
climáticas no munícipio de Serra-Es, sendo elas: Tropical Úmido Litorâneo, Tropical 
Semiúmido Litorâneo, Tropical Semiseco Litorâneo e Tropical Seco Litorâneo. As unidades 
climáticas delimitadas neste estudo mostraram grande relação com o relevo local, sendo o 
mesmo responsável diretamente pela diferenciação tanto da temperatura do ar quanto da 
quantidade de meses secos. 
 
Palavras-chave: Classificação climática, Unidades climáticas, Serra-ES. 
 
ABSTRACT 
Understanding the variability of the elements of the climate, as well as their relationship with 
other natural attributes, composes a framework of essential knowledge in the development of 
various economic activities, in the planning of public social and environmental policies. In this 
context, climatic classifications assume an important role, since through the systematization 
of atmospheric data it allows a synthetic understanding of the main climatic characteristics of 
a given space. The main objective of this study is to elaborate a climatic classification on a 
local scale for the municipality of Serra-ES. The guiding methodological proposal of this 
research is based on the Novais approach (2019, based on the delimitation of climatic units 
organized in a hierarchical way, starting from more comprehensive areas up to the smaller 
geographical scales. The parameters used to define the climatic units consider the average 
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temperature of the coldest month (TMMMF), the number of dry months, the influence of 
atmospheric systems and their effects on rainfall, and on cold fronts with the possibility of frost 
formation.The climatological data come from primary sources (INMET), and secondary 
sources, in this case the reanalysis data of the algorithm (CHELSA), it was possible to delimit 
four climatic units in the municipality of Serra-Es, namely: Coastal Wet Tropical, Coastal Semi-
humid Tropical, Coastal Semi-dry Tropical and Coastal Dry Tropical. climatic units delimited in 
this study showed a great relationship with the local relief, being the m even directly 
responsible for differentiating both the air temperature and the number of dry months. 

Keywords: Climate classification, Climate units, Serra-ES. 
 
1. Introdução 

As características climáticas são de fundamental importância para a organização da 

sociedade. Compreender a variabilidade dos elementos do clima, assim como a sua relação 

com outros atributos naturais compõe um arcabouço de conhecimentos indispensáveis no 

desenvolvimento de diversas atividades econômicas, no planejamento de políticas públicas 

sociais e ambientais, no entendimento de endemismos e em diversas outras demandas 

científicas e sociais. 

Neste contexto, as classificações climáticas assumem um importante papel, uma vez 

que permitem a compreensão sintética das principais características climáticas de um 

determinado espaço, possibilitando análises de climas de diferentes regiões considerando 

uma diversidade de aspectos climatológicos e otimizando trocas de informações. (NÓBREGA, 

2010). Ao longo da história uma série de classificações climáticas foram elaboradas, cada um 

com suas especificidades. Segundo El Tom (2003), essa diversidade decorre da 

complexidade e das dificuldades envolvidas na definição de um tipo climático, fazendo com 

que várias técnicas e abordagens fossem utilizadas para tentar delimitar os macroclimas.  

Segundo Ayoade (2003), as classificações climáticas sustentam-se em duas 

abordagens principais: uma analítica e outra genética. A analítica caracteriza-se por descrever 

os elementos climáticos e suas combinações, especialmente temperatura, pluviosidade, 

umidade relativa do ar e evapotranspiração, como por exemplo os sistemas de classificação 

elaborados por Kõppen-Geiger (1961), Miller (1965) e Thornthwaite e Matter (1955). 

A abordagem genética utiliza o controle dos fatores climáticos e as características 

das massas de ar para definir os tipos de clima, sendo que os principais fatores controladores 

do clima nesta abordagem podem ser: a dinâmica das massas de ar e o regime de chuvas ou 
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o balanço de energia. Este modelo de abordagem é empregada nas classificações propostas 

por Flohn (1950) e Strahler (1951). (NASCIMENTO et al. 2016). 

Os importantes avanços tecnológicos ocorridos nos últimos anos, como o 

desenvolvimento de satélites meteorológicos, o acesso mais facilitado a bancos de dados e a 

utilização de softwares de geoprocessamento possibilitam a compreensão cada vez mais 

detalhada das características climáticas. Neste contexto, Novais (2019) popôs um sistema 

que classificação climática desenvolvido a partir de uma grande quantidade de dados de 

reanálise disponíveis gratuitamente, e também por modelagem. Os limites das unidades 

climáticas no sistema desenvolvido por Novais (2019 e 2021) podem ser ajustados de acordo 

com a escala climática a ser estudada. Este detalhamento das unidades climáticas fornece 

subsídios para novos estudos regionais dentro da Climatologia Aplicada. O presente trabalho 

buscará, a partir do sistema de classificação climática proposto por Novais (2019), delimitar 

as Unidades Climáticas do Município de Serra-ES. 

 

2. Metodologia 

2.1 Apresentação da área de estudo  

O município de Serra integra a RMGV, está localizado na porção litorânea do estado 

do Espírito Santo, entre as coordenadas 20° 08’ 45” e 20° 15’ 38” Sul e 40° 10’ 57” e 40° 22’ 

10” Leste. Possui área territorial de 554,2 km², sendo 223,7 km² de área efetivamente 

urbanizada e 28 km de litoral. Limita-se ao norte e ao sul, respectivamente, com os municípios 

metropolitanos de Fundão, Vitória e Cariacica. A oeste faz divisa com o munícipio de Santa 

Leopoldina e a Leste com o Oceano Atlântico. (Figura 1). 
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Figura 1 - Localização do município de Serra-ES 

 
Fonte: IBGE (2020). Elaboração: Wemerson Diascanio Oliveira 

 
 

O município de Serra está inserido em dois grandes domínios morfoestruturais do 

Espírito Santo. A maior parte está assentada sobre o Domínio Depósito Sedimentares. Na 

porção central e a nordeste do município encontramos pequenas áreas do Domínio Faixa de 

Dobramentos Remobilizados. Em relação a geomorfologia, o mesmo município é 

caracterizado pelo predomínio de três unidades Geomorfológicas, sendo elas: a unidade 

Tabuleiros Costeiros, a unidade Colinas e Maciços Costeiros e a unidade Patamares 

Escalonados do Sul Capixaba (GATTO et al, 1983). A hipsometria em Serra varia de 0m nas 

áreas planas do litoral, até pouco mais de 800m no ponto mais alto do monte Mestre Álvaro. 

A maior parte do município, assim como toda sua área urbana, se encontra na faixa de 0m a 

100m de altitude (Figura 2). 
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Figura 2 - Hipsometria do município de Serra-ES 

 
Fonte: IBGE. Elaboração: Wemerson Diascanio Oliveira  

 

2.2 Delimitação das Unidades Climáticas  

O Sistema de Classificação Climática proposto por Novais (2019) abarca aspectos já 

utilizados nos modelos clássicos, mesclando as abordagens empíricas e genéticas 

juntamente com a influência de outros fatores do clima como: controle astronômico, 

Temperatura Média do Mês Mais Frio (TMMMF) e a atuação do relevo (geomorfologia). A 

partir da associação dessas informações, é possível delimitar unidades climáticas para uma 

pequena área, abrangendo a climatologia do detalhe. (NOVAIS, 2021). A primeira hierarquia 

definida por Novais (2019) em seu Sistema de Classificação é a Zona Climática. Esta é 

determinada pelos valores de latitude, uma vez que estes representam diferentes 

intensidades de incidência solar. As Zonas Climáticas definidas por Novais (2019) encontram-

se sintetizadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Zonas Climáticas definidas por Novais (2019) e critérios de suas delimitações 

Zona Climática - O critério dessa divisão é a posição latitudinal (altura solar) 

 
Zona Climática Zona Tórrida 

 
Zona Quente 

 
Zona Moderada Zona Fria Zona Polar 

Posição Latitudinal 
11° 43’05” N 
11° 43’05” S 

11° 43’05”N 
23° 27´ N 

11° 43’05”S 
23° 27´ S 

23° 27´ N 
43° 54´N 
23° 27´ S 
43° 54´S 

43° 54´N 
66° 33´N 
43° 54´S 
66° 33´S 

66° 33´N 
90°N 

66° 33´S 
90°S 

Fonte: Adaptado de Novais (2019) 
 

A partir das Zonas Climáticas são definidas as unidades climáticas da segunda 

hierarquia, denominada por Novais (2019) de Climas Zonais. Estas são delimitadas 

delimitados a partir dos valores de temperatura do ar, mais especificamente a temperatura 

média do mês mais frio (TMMMF).  Os limites, assim como os climas definidos por Novais 

encontram-se na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Climas Zonais definidos por Novais (2019) e critérios para a sua delimitação. 

Clima Zonal - O critério dessa divisão é a TMMMF 

Clima Zonal 

Clima Zonal Tórrido Quente Moderado Frio Polar 

Temperatura igual ou acima 
de 22,5°C 

15° a 22,4° 14,9° a 0° -0,1° a 15° Inferior a -15°C 

Clima Azonal: Azonal Montanhoso: TMMMF igual ao dos Climas Zonais mais frios 

Fonte: Adaptado de Novais (2019) 

 
Para a verificação da temperatura média do mês mais frio (TMMMF) foi elaborado 

um mapa de temperatura do ar para cada mês utilizando os dados do algoritmo CHELSA - 

Climatologies at high resolution for the earth’s land surface areas (Climatologia em alta 

resolução para as áreas terrestres da Terra), elaborado por Karger et al (2017), este 

mapeamento baseia-se em um downscaling estatístico da temperatura atmosférica de 

reanálise climática ERA-Interim. O CHELSA inclui a temperatura média mensal e padrões de 

precipitação para o período de tempo de 1979-2013. (NOVAIS, 2021). 

A metodologia de estimativa da temperatura do ar do algoritmo CHELSA possui uma 

correlação direta com os valores altimétricos extraídos de imagens SRTM, resultando em 

mapas térmicos próximos da realidade. Nesta metodologia as isotermas acompanham as 

curvas de nível do terreno (NOVAIS, 2019) 



 
 

 www.xivsbcg.com                                                              ISSN: 2764 - 1805 

1705 

 

A terceira hierarquia do sistema de classificação climática é o Domínio Climático. Os 

Domínios podem pertencer a mais de um Clima Zonal, e apesar de ter a TMMMF como um 

fator importante na sua delimitação, neste nível hierárquico os aspectos genéticos associados 

aos sistemas meteorológicos atuantes, e o fator empírico associado a formação de geada são 

os elementos principais para a delimitação das unidades. A sínteses dos Domínios Climáticos 

definidos por Novais (2019) encontram-se na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Domínios climáticos definidos por Novais (2019) e seus critérios de delimitação 

Domínios Climáticos - O critério dessa divisão é: TMMMF; Sistemas Atmosféricos e possibilidade de 
ocorrências de Geadas  

Domínios climáticos  

Equatorial Equatorial 
ameno 

Tropical Tropical 
ameno 

Subtropical Subtropical 
frio 

Semiárido Árido 

TMMMF 
acima de 
22,5°C; 
influência 
da ZCIT. 

TMMMF 
entre 
18°C e 
22,4°C; 
influência 
da ZCIT. 

TMMMF 
igual ou 
acima de 
18°C; 
atuação de 
ZCAS, 
ASAS, 
APS; sem 
influência 
da ZCIT. 

TMMMF 
entre 
15°C e 
17,9° C; 
atuação 
de 
ZCAS, 
ASAS, 
APS; 
sem 
influênci
a da 
ZCIT; 
resfriam
ento 
adiabáti
co do ar 
(altitude
); 
possibili
dade de 
ocorrên
cia de 
uma 
geada 
(tmínim
a 
absoluta 
<3,5°C) 
em 30 
anos. 

TMMMF 
entre 10°C 
e 14,9°C, 
por 
influência 
da 
passagem 
de frentes 
frias; 
resfriament
o 
adiabático 
do ar 
(altitude); 
possibilidad
e de 
ocorrência 
de geada 
(tmínima 
absoluta 
<3,5°C) 
pelo menos 
um dia no 
ano. 

TMMMF 
entre 0° e 
9,9°C, por 
influência da 
passagem de 
frentes frias; 
resfriamento 
adiabático do 
ar (altitude); 
possibilidade 
de 
ocorrência 
de geada 
(tmínima 
absoluta 
<3,5°C) pelo 
menos um 
dia no ano. 

 
Diferencia do 

Domínio 
Temperado 

por estar 
próximo dos 
trópicos (o 
Temperado 

está próximo 
dos 

Subtrópicos 
– 46°54’) 

12 meses 
secos, 
com 
precipitaç
ão média 
anual 
acima de 
500 mm 

12 meses 
secos, 
com 
precipitaç
ão média 
anual 
abaixo de 
500 mm 

Fonte: Adaptado de Novais (2019) 
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A determinação da ocorrência ou não de geadas foi realizada a partir da análise dos 

dados da estação automática do INMET instalada no município de Vitória-ES, que faz divisa 

com a área de estudo. Para esse trabalho seguiremos as proposições de Novais (2021), em 

que entende-se que temperaturas mínimas absolutas abaixo de 3,5°C são consideradas 

propícias para a formação de geada.  

A quarta hierarquia na classificação desenvolvida por Novais (2019) são os 

Subdomínio Climáticos. A partir da quantidade de meses secos existentes em uma 

determinada localidade delimitam-se quatro subdomínios, sendo eles: úmido (0 a 3 meses 

secos); semiúmido (4 a 5 meses secos); semisseco (6 a 7 meses secos); e seco (8 a 11meses 

secos). Para determinação de mês seco considera-se a diferença entre a precipitação 

pluviométrica e a evapotranspiração potencial (ETP). Quando a precipitação (P) for menor 

que a ETP, o mês considerado seco. (NOVAIS, 2019).   

Neste trabalho, como proposto por Novais (2019), o cálculo da ETP foi realizado a 

partir da planilha de balanço hídrico climatológico elaborada por Sentelhas et al (1998), 

baseada no método proposto por Thornthwaite & Mather (1955). Neste método são 

consideradas a latitude e a temperatura média como parâmetros meteorológicos. A 

interpolação dos dados de meses secos a fim de gerar a espacialização desta informação foi 

realizada no software de geoprocessamento ArcMap 10.1 utilizando o modelo de interpolação 

spline. O algoritmo spline é um método de interpolação que estima valores usando uma função 

matemática, de Função de Base Radial, com condição de minimização dos desvios entre 

valores observados e calculados, ao mesmo tempo, em que promove a suavização da 

superfície obtida utilizando os pontos de entrada. (LEITE, 2007; MARCUZZO et al., 2010). 

O quinto nível hierárquico definido por Novais (2019) são os Tipos Climáticos. Essa 

categoria se manifesta pela localização dentro dos subdomínios, e são influenciados pelos 

sistemas meteorológicos que podem modificar o tempo drasticamente, além disso, observa-

se também a distância em relação ao oceano (Tabela 4).  
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Tabela 4 - Tipos climáticos definidos por Novais (2019) e seus critérios de delimitação 

Tipos Climáticos - O critério dessa divisão: Relevo, vegetação, quantidade de Meses Secos e sistemas 
meteorológicos  

Tipos Climáticos  

Meridional 
 

Possibilida
de de 

ocorrência 
de uma 
geada 

(TMínima 
absoluta 

<3,5°C) em 
30 anos; 

maior 
passagem 
de frentes 

frias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setentrional 
 

Alta 
pluviosidade 
da porção 
norte do 
Domínio 
Tropical; 

delimitado 
também 

pelas 
escarpas do 

relevo da 
Chapada das 
Mangabeiras 

e Espigão 
Mestre (a 
nordeste) 

 
Localização 
do Domínio 
Subtropical 
ao norte do 
Trópico de 

Capricórnio. 

Central 
 

De 
Domínio 
Tropical 

com 
subdomí

nios 
Semiúm

ido e 
Semisec

o, 
delimita
do pelo 
relevo 

desde a 
bacia 

hidrográ
fica do 

rio 
Araguai
a/Tocan

tins 
(serra 

do 
Roncad
or-MT) 
até a 
divisa 
entre 

Goiás/T
ocantins 
com a 
Bahia 
(Serra 

do 
Espigão 
Mestre) 

Litorâneo 
 

Delimitad
o pela 

planície 
litorânea, 

até as 
escarpas 

dos 
planaltos. 

 
No Brasil, 
é dividido 

em: 
 

Litorâneo 
Norte – 

Do 
Oiapoque 
(AP) ao 
Cabo de 

São 
Roque 
(RN). 

 
Litorâneo 
Leste – 

Do Cabo 
de São 
Roque 

(RN) ao 
Cabo Frio 

(RJ). 
 

Litorâneo 
Sul – 

Cabo Frio 
(RJ) ao 
Arroio 

Chuí (RS) 

Ocidental 
 

Transição 
entre os 

tipos 
Amazônic
o, Central 

e 
Meridiona

l 
 

Aparece 
exclusiva
mente no 

Bioma 
Cerrado 

Amazônico 
 

No 
Cerrado, 

aparece no 
Domínio 

Equatorial, 
onde 

ocorre a 
atuação 

máxima da 
ZCIT 

dentro do 
continente. 

Fora do 
Cerrado, é 
delimitado 
pelo bioma 
da Floresta 
Amazônica. 

Nordestino 
 

Caracteriza
do pela 

vegetação 
de 

Caatinga, 
mas 

também 
pelo 

Cerrado e 
Mata 

Atlântica. 
Abrange a 

Região 
Geoeconô

mica do 
Nordeste. 

Na 
transição 
com os 

tipos 
Central e 

Meridional, 
aparece 

sob 
subdomínio 

Seco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oriental 
 

Transiçã
o entre 
os tipos 
Nordesti

no, 
Central, 
Meridion

al e 
Litorâne

o. 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Novais (2019) 

 

A classificação climática de Novais (2019) ainda possui mais três níveis hierárquicos, 

sendo eles: Subtipo Climático, Mesoclima e Topoclima. Porém, este trabalho não adentrará 

nestes níveis.  
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3. Resultados e discussão 

Segundo a metodologia de classificação climática proposta por Novais (2019), a 

primeira hierarquia está associada a posição latitudinal da área. Assim, de a acordo com 

localização do município de Serra, entre as coordenadas 20° 08’ 45” e 20° 15’ 38” sul e 40° 

10’ 57” e 40° 22’, em relação a Zona Climática o município pode ser classificado em Zona 

Quente.    

Seguindo a hierarquia de classificação climática tem-se o Clima Zonal. Nesse nível 

hierárquico a Temperatura Média do Mês Mais Frio (TMMMF) é o elemento principal para a 

delimitação dos diferentes climas Zonais. 

No município de Serra, segundo os dados do CHELSA, a temperatura média do mês 

mais frio é observada no mês de Julho. Conforme delimitado no mapa x, a área de estudo 

apresenta dois climas zonais, o clima tórrido, com temperaturas superiores a 22,5°C e o clima 

zonal quente, que segundo a classificação de Novais (2019) é delimitado pelas isolinhas de 

15,0°C até 22,4°C.  

A delimitação do clima zonal está associada, em grande medida, a conformação do 

relevo, uma vez que as temperaturas mais elevadas, delimitadas pelo clima zonal tórrido, 

ocupa principalmente a porção leste e sul do município, nos tabuleiros e planícies costeiras, 

locais de menores altitudes.  

O clima zonal quente é observado a leste e nordeste, além da porção central do 

município. Nestes locais tem-se a transição para feições geomorfológicas mais elevadas, 

nesse caso os patamares escalonados do sul capixaba, além de planaltos elevados na porção 

central, como o monte Mestre Álvaro.  

Em relação ao domínio climático, como pode ser observado na figura 3, todo o 

território do município de Serra encontra-se com TMMMF entre 18,8°C e 22,8°C. Assim, 

conforme a classificação proposta por Novais (2019), o domínio climático ao qual a área de 

estudo pertence é o Tropical.  
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Figura 3 - Espacialização da TMMMF no município de Serra-ES. 

 
Fonte: CHELSA (2020). Elaboração: Wemerson Diascanio Oliveira 

 

Apesar do clima Equatorial Ameno possuir delimitação térmica parecida com o clima 

tropical, o diferencial está nos sistemas atmosféricos atuantes. No município de Serra não é 

observada a atuação da ZCIT, característica importante na delimitação do clima Equatorial 

Ameno. Para a delimitação dos Subdomínios Climáticos, Novais (2019) propõe que sejam 

observadas a quantidade de meses secos existentes na área de estudos. Os meses secos 

são classificados do ponto de vista do déficit hídrico.  

A maior parte do município de Serra apresenta subdomínio seco, com (8 a 11 meses 

secos). As partes mais elevadas da área central, assim como a porção noroeste do município 

possui subdomínios mais úmidos, delimitando mais três subdomínios: Semiseco, localizado a 

noroeste e nos maciços centrais; semiúmido, localizado no entorno do maciço mais alto do 

município e úmido, localizado no topo do monte Mestre Álvaro.  

A disposição dos subdomínios está muito influenciada pela altitude, temperatura e 

precipitação. Como apontado por Novais (2021), os locais de menor altitude e maior 
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temperatura favorecem a existência de meses secos em maior quantidade. Já os locais onde 

a temperatura média mensal é mais baixa e também onde a precipitação é maior, os valores 

ajudam a aumentar o excedente hídrico mensal, diminuindo os meses onde a 

evapotranspiração é maior.  

A partir das informações relatadas anteriormente, e tendo como base a proposta de 

classificação climática de Novais (2019), foi possível delimitar quatro unidades climáticas no 

munícipio de Serra-Es, sendo elas: Tropical Úmido Litorâneo, Tropical Semiúmido Litorâneo, 

Tropical Semiseco Litorâneo e Tropical Seco Litorâneo. (Figura 4) 

A unidade climática de maior abrangência é a Tropical Seco Litorâneo. Esta unidade 

ocupa toda a porção leste, sul e parte da oeste do município de Serra. A TMMMF é observada 

no mês de julho, sendo registrado em 22,5°C e 22,8°C. A quantidade de meses secos gira 

entorno de 8 a 11. Suas características climáticas estão fortemente associadas a altitude, uma 

vez que esta unidade está inserida na área mais baixa do município.  

A segunda maior unidade climática é o Tropical Semiseco Litorâneo. Com TMMMF 

em torno de 18,8°C e 22,4°C e registrando de 6 a 7meses secos, esta unidade está inserida 

nas áreas em que se começa a observar elevação da altitude, especialmente na base do 

Monte Mestre Álvaro e à nordeste quando se inicia os Patamares Escalonados do Sul 

Capixaba. 

O Tropical semiúmido litorâneo e o Tropical úmido litorâneo ocupam uma pequena 

área do município de Serra. Os dois domínios estão inseridos na área central, mais 

especificamente na encosta e no topo do monde Mestre Álvaro. A TMMMF das duas unidades 

giram entorno de 18,8°C e 22,4°C, sendo a quantidade de meses secos que os diferenciam. 

Enquanto o Tropical Semiúmido Litorâneo possui de 4 a 5 meses secos, o Tropical úmido 

Litorâneo possui de 0 a 3 meses secos.  

As características observadas nos dois domínios citados anteriormente estão 

relacionados ao relevo, especialmente as chuvas orográficas e a temperatura mais baixa 

decorrente do aumento da altitude.  
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Figura 4 - Unidade climática do município de Serra-ES. 

 
Elaboração: Wemerson Diascanio Oliveira 

 

4. Considerações finais 

A delimitação das unidades climáticas no município de Serra-ES a partir da proposta 

de classificação climática de Novais (2019) permitiu que as características climáticas do 

município capixaba sejam analisadas em escalas geográficas menores, tornando mais 

detalhada da climatologia local e contribuindo para o planejamento das atividades antrópicas, 

sejam elas urbanas ou rurais. 

As unidades climáticas delimitadas neste estudo mostraram grande relação com o 

relevo local, sendo o mesmo responsável diretamente pela diferenciação tanto da temperatura 

do ar quanto da quantidade de meses secos. 

A sustentação da classificação climática em bases analíticas e genéticas torna a 

delimitação das unidades climáticas do município de Serra bastante complexa, porém traz 

uma riqueza de detalhes quanto as características do clima local que podem auxiliar no 

planejamento estratégico municipal. 

A proposta apresentada no presente trabalho é um estudo inicial, podendo ainda 

serem realizadas novas análises, especialmente nas escalas mais inferiores do clima. A 
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utilização de dados primários coletados a partir da implementação de redes de estações fixas 

podem proporcionar com ainda mais precisão a climatologia local, refinando a delimitação das 

unidades climáticas do município de Serra-ES.  
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VARIAÇÃO ESPACIAL DA TEMPERATURA NA ÁREA URBANA DE 

MANACAPURU, AMAZONAS 
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VALDIR SOARES DE ANDRADE FILHO2 

 

RESUMO 
A cidade de Manacapuru-AM tem crescido aceleradamente, processo que se intensificou após 
a construção da ponte Jornalista Phelippe Daou (ponte Rio Negro), que fez surgir bairros 
novos que promovem a remoção da cobertura vegetal para dar lugar ao asfalto das ruas e ao 
concreto das casas. Mas as características espaciais e estruturais diferem dentro da zona 
urbana, por isso, há a necessidade de avaliar a variação da temperatura do ar em espaços 
divergentes. Dessa forma, foram distribuídos 4 termo-higrômetros em 4 pontos da zona 
urbana do município, no período de 01/03/2019 à 01/06/2019, havendo coleta, tabulação e 
organização cronológica dos dados que foram analisados mediante embasamento teórico e 
posteriormente mapeados. A partir disso foi possível constatar que o ponto do bairro Centro 
foi o detentor dos maiores valores diários de temperatura, com 1,1°C acima da média geral 
do período, em contraste significativo com o ponto do bairro da Palestina que marcou 1,1°C 
abaixo da média geral do período. Tais resultados mostram que as variações entre todos os 
pontos, estão relacionadas à intensidade dos construtos urbanos, como: asfalto, cimento e 
concreto; a retirada da camada vegetal e expressiva diminuição das áreas verdes; bem como 
a intensidade do fluxo de pessoas e veículos. Especialmente a expressiva diferença entre o 
Centro e o bairro da Palestina, que se fez notória a dissemelhança de edificações, já que o 
Centro se trata de uma área essencialmente comercial, em contraste com a Palestina que 
não é asfaltada, é intensamente arborizada e com baixo fluxo de pessoas e veículos. 
 
Palavras-chave: Clima urbano; Temperatura; Variação climática. 
 
ABSTRACT 
The city of Manacapuru-AM has grown rapidly, a process that intensified after the construction 
of the bridge Jornalista Phelippe Daou (Rio Negro bridge), which led to the emergence of new 
neighborhoods that promote the removal of vegetation cover to make way for the asphalt of 
the streets and the concrete of the houses. But the spatial and structural characteristics differ 
within the urban area, so there is a need to evaluate the variation of air temperature in divergent 
spaces. Thus, 4 thermo-hygrometers were distributed in 4 points in the urban area of the city, 
in the period from 03/01/2019 to 06/01/2019. From this it was possible to see that the point of 
the Center neighborhood was the holder of the highest daily temperature values, with 1.1°C 
above the general average of the period, in significant contrast to the point of the Palestine 
neighborhood that scored 1.1°C below the general average of the period. These results show 
that the variations between all points are related to the intensity of urban construction, such as 

 
1 Graduanda em Licenciatura em Geografia, Universidade do Estado do Amazonas, 
kofaandrade@gmail.com 
2 Orientador professor Doutor do curso de Licenciatura em Geografia, adjunto da Universidade do 
Estado do Amazonas, valdirsoares.vs@gmail.com 
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asphalt, cement and concrete, the removal of vegetation and significant reduction of green 
areas, as well as the intensity of the flow of people and vehicles. Especially the significant 
difference between the Center and the Palestina neighborhood, which was notorious for the 
dissimilarity of buildings, since the Center is an essentially commercial area, in contrast to 
Palestina, which is not asphalted, is intensely forested and with low flow of people and vehicles.  
 
Keywords: Urban climate; Temperature; Climate variation. 
 

1. Introdução 

A população urbana brasileira que era de 50% nas décadas de 50 e 60, em 2010 

atingiu 84,35%, e alguns centros urbanos chegam a 95,8% (IBGE, 2010). Esse padrão da 

maioria das cidades brasileiras se deve a busca intensa de melhorias de vida da população 

rural, sobretudo, a velocidade de ocupação urbana foi abrupta em um espaço curto de tempo.  

Segundo Lombardo (1985), o crescimento exacerbado da população urbana acabou 

por sobrecarregar a capacidade de planejamento do espaço, que foi modificado de maneira 

desordenada e pautada no padrão de ocupação dos moradores que chegavam às cidades. 

Nesses espaços, estão presentes estruturas características da paisagem urbana, com o uso 

excessivo de materiais artificiais como concreto, asfalto, prédios e solos com pouca 

permeabilidade. 

Grandes metrópoles ou pequenos municípios adquirem um clima particular em 

virtude da retirada da camada vegetal do solo, que é geralmente impermeabilizada. Segundo 

Monteiro e Mendonça (2003) o clima urbano é, resultado da interação de todos os fatores 

atuantes sobre a atmosfera que está acima das cidades, característicos do modo de 

construção da paisagem urbana, e que agem no sentido de alterar o clima local. Dessa forma, 

as zonas urbanas são áreas com temperaturas naturalmente mais elevadas em comparação 

às zonas rurais. 

Em consequência das intensas intervenções humanas em zonas urbanizadas, a 

distribuição horizontal da temperatura do ar se mostra desuniforme, devido as diferentes 

unidades espaciais que compõem tais zonas (ROMERO, 2011). Dentro da zona urbana, nota-

se que há diferenças de temperatura que podem ser percebidas pela população através dos 

sentidos, de maneira a influenciar o conforto e bem estar dos cidadãos.  

Quando ocorre a intensificação das interferências antrópicas no solo em determinada 

área, a mesma apresenta maior retenção de calor na superfície, com maior temperatura do 
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ar, formando uma espécie de bolsa de calor. Para (LOMBARDO, 1985) o fenômeno de ilhas 

de calor refere-se às áreas urbanas que apontam maior temperatura em relação às demais 

áreas a sua volta, dentro do próprio espaço urbano, provocando alteração da dinâmica 

microclimática.  

Esse fenômeno é comumente observado em grandes metrópoles, todavia, alguns 

estudos já demonstram que até pequenos centros urbanos possuem variações iniciais de 

temperatura mensuráveis, como o estudo de caso da cidade de Teodoro Sampaio: 

 

O estudo demonstrou que uma cidade de pequeno porte como Teodoro 
Sampaio já apresenta características peculiares quanto a sua temperatura, 
comprovando que existem diferenças no balanço de radiação entre áreas 
mais edificadas e com pouca ou ausência de vegetação e áreas menos 
edificadas, com presença de vegetação. Assim, estas áreas se diferenciaram 
de acordo com o tipo de materiais da cobertura do solo. (VIANA e AMORIM, 
p. 53, 2009). 

 

Em consequência dos atuais problemas de grandes cidades e metrópoles, é 

plausível o direcionamento de pesquisas científicas em cidades de pequeno e médio porte, 

com a finalidade de perceber e analisar a fase inicial de problemas que podem ser 

minimizados no futuro. Especialmente ao considerar que o aumento da ocupação da zona 

urbana é contínuo.  

Este é o caso do município de Manacapuru-AM, que tem demonstrado um fluxo de 

crescimento visível no espaço urbano, com a implementação de novos bairros. A cidade 

possui uma área de 7.336,579 km², com população estimada em 98.502 habitantes e 

densidade populacional estimada de 11,62 hab/km² (IBGE, 2020). O clima no município de 

Manacapuru na classificação climática de Köppen e Geiger, é do tipo Am, com pluviosidade 

anual igual ou superior a 2.309mm e com médias anuais de temperatura de 27,3 ºC 

(CLIMATE-DATA, 2018).  

Nesse sentido, este trabalho objetivou analisar a variação espacial da temperatura 

do ar na área urbana de Manacapuru-AM, identificando possíveis causas para as diferenças 

térmicas observadas dentro da zona urbana do município. Assim como, quantificar e 

descrever a variação espacial da temperatura na área de estudo, a fim de produzir um mapa 

que represente a variação espacial térmica da área estudada. 
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2. Metodologia 

A realização da pesquisa ocorreu no município de Manacapuru-AM, (figura 1), 3° 17' 

39'' S e 60° 38' 4'' W, que se localiza às margens do rio Solimões e está à aproximadamente 

100 km de Manaus, com área urbana composta por 70, 6% da população (IBGE, 2010). 

 

Figura 1 - Localização da área de estudo 

 

Elaborado por: Vasconcelos, Matheus (2019). 

 

Para investigação detalhada da temperatura do ar, foram distribuídos 4 termo-

higrômetros em 4 pontos da zona urbana do município no período de 01/03/2019 à 01/06/2019 

(3 meses), posteriormente instalados no ponto 1: bairro Centro, ponto 2: bairro São Francisco, 

ponto 3: São José e ponto 4: bairro Palestina (figura 2 e 3). 
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Figura 2 - Locais de instalação dos termo-higrômetros 

 

Fonte: ANDRADE, Kemyla (2019). 

 

Figura 3 - Mapa de pontos dos equipamentos 

 

Fonte: Google Earth Pro. (2019). 

Os dispositivos foram fixados permanentemente durante os 3 meses da pesquisa em 

ambientes externos, abrigados de chuva e exposição direta da radiação solar. O equipamento 

utilizado foi o Termo-Higrômetro Klimalogg Smart 3030.60, da marca Incoterm (figura 4), 
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possui memória para 32.000 registros, e mensura: temperatura do ar na faixa de -40°C a 

+70°C; umidade relativa 0 a 100%; temperatura de ponto de orvalho.  

 

Figura 4 - Identificação do equipamento de coleta 

 

Fonte: Incoterm (2019). 

 

Após a instalação, todas as informações foram acessadas via software DataLogger 

(figura 5). 

 

Figura 5 – Print Screen do do layout e configuração do software DataLogger 

 

Fonte: Software DataLogger (2019). 
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Os dados foram coletados periodicamente nos locais de instalação, os registros do 

dispositivo ocorreram 1 vez a cada hora, e a partir desses resultados foram realizados cálculos 

de médias diárias de temperatura relativa do ar, que foram tabulados e organizados em 

planilhas. Após o acúmulo de médias, obteve-se então a média total por ponto, durante o 

período monitorado, com posterior elaboração de quadros, gráficos e um mapa de 

interpolação de pontos para visualizar a variação térmica dentro do espaço urbano. 

Para análise complementar, foram investigados dados acerca do fluxo de veículos 

na cidade (DENATRAN, 2020), e índice de cobertura vegetal urbana com base em imagens 

orbitais, fruto da pesquisa de CABRAL, Gabriel (2018, no prelo), que analisou o índice de 

perda de cobertura vegetal no período de 1984 à 2011 com base em imagens de satélites 

LANDSAT 5 obtidas através do site do Serviço Geológico dos Estados Unidos – USGS (U.S. 

Geological Survey). E assim concluir as discussões levantadas pela pesquisa. 

 

3. Resultados e discussão 

Os bairros escolhidos para sediar os equipamentos de coleta possuem 

características particulares no que diz respeito a estrutura e objetivo espacial. No bairro 

Centro onde está fixado o ponto 1, está a centralidade comercial do município de Manacapuru, 

neste, o fluxo populacional é intenso e para fins fundamentalmente de trabalho e comércio, 

espaço intensamente construído. No bairro São Francisco, ponto 2, é uma área mais afastada 

da centralidade e reúne edificações habitacionais mais espaçadas, se aproximando da 

margem do Rio Manacapuru, com maior presença de arborização.  

O bairro São José, ponto 3, também é caracterizado por área habitacional, porém há 

menos arborização visível, possui grandes porções continuamente impermeabilizadas e a 

área se encontra mais afastada da margem fluvial. Já o bairro Palestina, ponto 4, se encontra 

na margem da zona urbana, muito afastada do Centro, é uma área essencialmente 

habitacional e de lazer em chácaras, com espaço amplo entre as casas e com ruas não 

asfaltadas. 

 

3.1 Temperatura dos pontos de coleta 

Após a instalação do equipamento e acúmulo das médias diárias, foi calculada a 

média de todo o período, em 27,5°C, e a média por ponto, (quadro 1). 
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Quadro 1 - Média por ponto do período de 3 meses de análise 

 
Organizado por: ANDRADE, Kemyla (2019). 

 

Ao examinar os 4 Pontos, a média do período inteiro de coleta é de 27,5°C (média 

geral), que serve de base para analisar a variação de cada um em relação à média geral. 

Constatou-se que o ponto 1, do centro é 1,1°C maior que a média geral obtida, o ponto 2 do 

bairro São Francisco é 0,1°C menor que a média. 

O ponto 3 do bairro São José é 0,1°C acima da média e o ponto 4 do bairro Palestina 

é 1,1°C menor que a média geral. A variação entre o ponto 1 com a máxima e o ponto 4 com 

a mínima é de 2,2°C (quadro 2), valor significativo para ser percebido sensorialmente pela 

população residente em diferentes horários do dia. 

 

Quadro 2 - Diferenças em relação as médias por ponto 

 

Elaborado por: ANDRADE, Kemyla (2019). 
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Com base na tabulação de dados e elaboração de gráficos, ficaram evidentes 

variações relevantes para a análise proposta. Os gráficos demonstram o padrão do 

comportamento térmico de cada ponto, com base nas médias diárias (gráfico 1) e com base 

nas médias horárias (gráfico 2) de todo o período.  

 

Gráfico 1 – Padrão térmico dos Pontos 1, 2, 3 e 4 com base nas médias diárias 

 

Elaborado por: ANDRADE, Kemyla (2019).
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Gráfico 2 – Padrão térmico dos Pontos 1, 2, 3 e 4 com base nas médias por hora de todo o período 

 

Elaborado por: ANDRADE, Kemyla (2019). 

 

Dentre os 4 pontos analisados pode-se perceber que o de maior evidência de calor 

foi o ponto 1, no Centro da cidade, com média do período em 28,6°C, e apresentou ápice de 

temperatura registrado às 12 horas com 32°C. Em seguida o ponto 3, localizado no bairro São 

José, com média do período em 27,7°C, tendo seu ápice de temperatura registrado às 12 

horas com 30,3°C. 

Por sua vez, o ponto 2 localizado no bairro São Francisco, com média do período de 

27,4°C, tendo seu ápice às 13 horas com 29,5°C. E por fim o ponto 4, localizado no bairro 

Palestina, com média do período de 26,4°C, e ápice às 13 horas apresentando média de 

29,0°C. Dado o exposto, nota-se que mesmo dentro da zona urbana as temperaturas não são 

homogêneas (figura 6). 
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Figura 6 – Mapa de interpolação de pontos das médias de temperatura 

 

Elaborado por: MAGALHÃES, Magnus (2019). 
 

Ao considerar as possíveis causas dessa heterogeneidade, é visível a relação do 

comportamento da temperatura com os materiais abundantes de cada ponto. Segundo 

Gartland (2010), alguns materiais possuem maior capacidade calorífera e armazenam mais 

calor interna e externamente. Assim, considerando a relação de absorção e reflectância das 

superfícies, as áreas de maior aglomerado de edificações e impermeabilizações tem maior 

potencial para temperaturas mais elevadas, em contraste com localidades com maior espaço 

entre as edificações, com maior permeabilização e arborização.  

 

3.2 Cobertura vegetal e fluxo de pessoas 

É importante destacar que ao longo das décadas a taxa de cobertura vegetal no 

município de Manacapuru tem diminuído. Segundo Cabral (2018, no prelo), as imagens de 

satélite indicam a perda de 2,13 km² de vegetação arbórea, que corresponde à 26,49%. E a 

perda de 1,69 km² de vegetação rasteira ou arbustiva, que corresponde à 38,67% (gráfico 3). 
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Gráfico 3 – Demonstração da perda de cobertura vegetal entre 1984 e 2011. 

 
Elaborado por: CABRAL, Gabriel (2018). 

 

O processo de urbanização tende a substituir a cobertura vegetal por edificações que 

impermeabilizam o solo e aumentam a capacidade térmica de tal superfície. Cada vez mais a 

população tem fixado moradia nos centros urbanos e consolidado esse processo. Em 

consequência disso, em Manacapuru, esse cenário promove o aumento progressivo da 

circulação de pessoas e automóveis (quadro 3). 

 

Quadro 3 – Número de Veículos em Manacapuru entre 2014 e 2020 

 
Fonte: DENATRAN (2020). 
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Foi observado um aumento gradual de veículos do município, que tende a continuar 

a medida que a população aumenta, e esses veículos emitem gases nocivos à atmosfera e 

saúde coletiva. Moreira (2012) afirma que a elevação da emissão de gases advindos dos 

veículos de transporte com queima de combustível, polui a atmosfera urbana e pode repercutir 

principalmente na qualidade do ar dessas áreas e na saúde respiratória da população em 

nível local e regional. Sobretudo, esses poluentes também interferem na retenção de calor 

atmosférico e no aumento das temperaturas médias regionais.  

 

4. Considerações finais 

As variações expressivas no comportamento da temperatura se revelam diretamente 

relacionadas à quantidade de construtos urbanos presentes nas áreas ao redor dos pontos 

mensurados. Variações que podem ser potencializadas por baixa taxa de cobertura vegetação 

e intensa circulação de pessoas e veículos.  

O ponto 1, no Centro, é o aglutinado comercial, maior circulação de pessoas, menor 

arborização visível, maior presença de concreto, asfalto e impermeabilização do solo. Os 

pontos 2 e 3 são áreas habitacionais com menor circulação de pessoas e veículos, e menor 

intensidade de construtos que o ponto 1, mas, ainda são consideravelmente 

impermeabilizadas, manifestando temperatura menores e semelhantes. 

Por sua vez, as menores médias de temperatura estão localizadas no ponto 4, no 

bairro Palestina, onde se observa menor intensidade de materiais advindos do urbano, não é 

uma área asfaltada, maior presença de cobertura vegetal, a circulação de veículos se deve 

apenas aos moradores ou visitantes, com o fluxo de pessoas consideravelmente baixo em 

relação ao Centro da cidade.  

Em virtude dos fatos e dados mencionados, nota-se que a heterogeneidade do uso 

do solo se mostra inerente ao comportamento heterogêneo da temperatura. Seja na retirada 

da camada vegetal, impermeabilização do solo, excessivas construções urbanas e intensa 

movimentação de pessoas gerada pelo comércio. Tais características de variações são 

padrões de grandes metrópoles, sobretudo precisam ser monitoradas em pequenas e médias 

cidades a fim de mitigar possíveis fenômenos que comprometam o conforto térmico da 

população com o desenvolver dos municípios. 

 



 
 

 www.xivsbcg.com                                                              ISSN: 2764 - 1805 

1727 

 

5. Referências 

CABRAL, G.S. Mapeamento e análise de cobertura vegetal em Manacapuru/Am com 
base em imagens orbitais. Pesquisa de Iniciação Cientifica da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM. 2018. 
 
CLIMATE-DATA. Características meteorológica de Manacapuru. Koppen. 2018. 
 
DENATRAN. Estatísticas: frotas de veículos. 2020. Disponível em: 
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-denatran/estatisticas-frota-
de-veiculos-denatran. Acessado em 20/02/2021. 
 
GARTLAND, L. Ilhas de calor: como mitigar zonas de calor em áreas urbanas. Tradução de 
Silvia Helena Gonçalves. São Paulo: Oficina de Textos. 2010. 
 
GOOGLE. Google Earth Pro. website. http://earth.google.com/. Acessado em 05/01/2019. 
 
IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa local por 
população rural e urbana: 2010. Rio de Janeiro: IBGE. 2011. 
 
INCOTERM. Data logger klimalogg smart 3030.60. 2020. Disponível em: 
https://www.incoterm.com.br/solucoes-em-medicao/data-loggers/produto/data-logger-
klimalogg-smart-incoterm-3030-60. Acesso em: 14/06/2020. 
 
LOMBARDO, M.A. Ilha de Calor nas Metrópoles: O exemplo de São Paulo. São Paulo: Hucitec. 
1985. 
 
MONTEIRO, C.A.F; MENDONÇA, F. Clima urbano. São Paulo: Contexto. 2° edição. 2003.  
 
MOREIRA, O.C.L. Comparação entre os poluentes atmosféricos e ruídos emitidos por 
uma caldeira flatomotubular movida a gás natural e a óleo combustível BPF. In. Campo 
Grande: Revista. v. 13, n. 1, pp. 49-57. 2012. 
 
ROMERO, M.A.B. Correlação entre o microclima urbano e a configuração do espaço 
residencial de Brasília. In. Fórum Patrimônio, v. 4, n. 1. pp. 9-22. 2011. 
 
VIANA, S.S.; AMORIM, M.C.C. Trindade. O clima urbano em Teodoro Sampaio/SP: 
episódios de verão. In. Revista Brasileira de Climatologia. v.5. pp. 41-54. 2009.



 
 

 www.xivsbcg.com                                                              ISSN: 2764 - 1805 

1728 

 

AS AMPLITUDES TÉRMICAS DIÁRIAS E NÍVEIS DE INÉRCIA TÉRMICA NO 
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PERCENTIS 
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RESUMO 
O presente artigo busca apresentar uma breve avaliação regional das amplitudes térmicas 
diárias e dos níveis de inércia térmica recomendados para edificações no Estado do Paraná, 
tendo como base 49 Estações Meteorológicas. A área de estudo foi selecionada por ser uma 
região de transição climática e devido à sua posição geográfica, envolvendo os limites 
estaduais paranaenses e seu entorno. Para tanto, foram consideradas e analisadas em nível 
espacial as amplitudes térmicas diárias nos percentis 99, 97,5 e 95, além do Nível de Inércia 
Térmica Relativo Recomendado (NITRR) com valores de referência em 5°C e 7°C. Dessa 
forma, foram gerados mapas de isolinhas, através da krigagem ordinária, mostrando a 
distribuição dos valores de temperatura ao longo do Paraná, e visando contribuir dessa forma 
com possíveis articulações entre as escalas espaciais e para avanços neste campo do 
conhecimento científico. Os materiais cartográficos e resultados aqui expostos, embora 
preliminares, indicam em nível regional as oscilação nas temperaturas externas, e poderão 
ser aplicados para projetos envolvendo o ambiente interno de edificação. 
 
Palavras-chave: Temperatura; Edificações; Krigagem. 
 
ABSTRACT 
This article intends to present a brief regional assessment of the daily thermal amplitudes and 

the levels of thermal inertia recommended for buildings in the State of Paraná (Brazil), based 

on 49 Meteorological Stations. The study area was selected because it is a region of climatic 

transition and due to its geographical position, involving the state limits of Paraná and its 

surroundings. For this purpose, the daily thermal amplitudes at the 99th, 97.5th and 95th 

percentiles were considered and analyzed at the spatial level, in addition to the Recommended 

Relative Thermal Inertia Level with reference values at 5° C and 7° C. Thus, isoline maps were 

generated through ordinary kriging, showing the distribution of temperature values throughout 

Paraná, and aiming to contribute in this way to possible articulations between spatial scales 
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and to advances in this field of scientific knowledge. The cartographic materials and results 

shown here, although preliminary, indicate variations in external temperatures at the regional 

level, and may be applied to projects involving the internal building environment. 

 

Keywords: Temperature; Buildings; Kriging. 

 

1. Introdução 

A variabilidade climática ao longo do tempo e espaço apresenta grande relevância 

para os seres vivos e um papel fundamental na organização do espaço. Nesse aspecto, os 

efeitos térmicos dos extremos diários de temperatura interferem diretamente nos diversos 

organismos do Planeta, incluindo períodos diurnos estressantes e períodos noturnos mais 

amenos (MA e HOFFMANN, 2015). No caso dos seres humanos, essa influência ambiental 

também é válida, ficando evidente no comportamento geral das sociedades e indivíduos, e 

interferindo em diversos aspectos físicos, sociais, econômicos e estruturais. 

Em nível regional, as variações térmicas refletem os diversos fatores climáticos e a 

própria dinâmica da circulação atmosférica, variando conforme diferentes localidades e 

características espaciais. Já no caso das cidades, o fato de adequar o ambiente construído 

ao clima de um determinado local denota construir espaços que possibilitem ao homem 

melhores condições de conforto (BARBIRATO et al., 2007). Ao pensar numa Climatologia 

Geográfica, cujas bases e pressupostos teóricos no Brasil denotam uma longa trajetória de 

décadas – que pode ser inclusive traduzida como uma escola brasileira de pensamento 

(ZAVATTINI, 2004; MONTEIRO, 2015), é importante considerar a articulação entre as 

diversas escalas geográficas e incluir sempre o ser humano nessa linha de raciocínio. 

No entanto, quando pensamos no conforto térmico em uma sociedade, a questão 

fica um pouco mais ampla e até com um certo grau de subjetividade. Souza e Nery (2012) 

apontam que esta temática ainda é pouco desenvolvida quanto às metodologias em nível 

nacional, pois a maioria dos métodos utilizados baseia-se em estudos internacionais e nas 

preferências térmicas da população de latitudes médias. Alguns trabalhos como o de Santos 

e Pimentel (2012) e Ikefuti e Amorim (2018) reiteram que a maneira como a cidade é planejada 

e construída interfere nas temperaturas e no clima local, e o conforto ambiental é um aspecto 

a ser considerado para propiciar qualidade de vida às pessoas no espaço urbano (LÖW e 

NADER, 2019). Monteiro (1990, p. 11) reforça que a articulação entre as escalas é um fator 
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crucial para entender os “graus hierárquicos da organização climática” em um sistema 

complexo. 

Nos últimos anos tem surgido diversos estudos que procuraram investigar respostas 

térmicas em uma escala mais reduzida de análise, internas ou externas, a exemplo de 

Sant’Anna Neto (2011), Cardoso e Vecchia (2015), Fernandes e Masiero (2020), entre outros. 

Alguns trabalhos inclusive procuram investigar os climas subtropicais do Brasil, como é o caso 

de Rupp et al. (2017) e Gobo et al. (2019). Todavia, embora muito trabalhos apresentem 

análises intrigantes e aplicadas a ambientes em que os seres humanos vivem e exercem suas 

atividades cotidianas, geralmente os estudos não tem como foco a articulação com a escala 

regional ou o mapeamento por regiões climáticas. 

Em termos de condicionamento e conforto interno, considerando que as pessoas em 

geral tendem a passar a maior parte do seu tempo dentro de edificações, com destaque para 

as residenciais (KLEPEIS, 2001), tais tipos de construções devem cumprir a função de abrigo 

para as atividades de modo eficiente e com baixo impacto ambiental. Dentre as normas e 

parâmetros para os projetos de construções eficientes estão os modelos de conforto térmico 

adaptativos, que impõem limites para as amplitudes térmicas diárias em ambientes internos. 

Nesse caso, o controle das amplitudes térmicas diárias internas é feito, principalmente, 

dotando-se as edificações de níveis de inércia térmica adequados, utilizando-se massa 

térmica e isolamento térmico. Porém, visando a correta aplicação destas medidas e 

articulação entre escalas, torna-se necessário conhecer as amplitudes térmicas diárias dos 

ambientes externos (GOULART et al., 1998; RENNÉ, 2016). 

Desse modo, a presente investigação tem como propósito avaliar em nível regional as 

amplitudes térmicas diárias e os níveis de inércia térmica recomendados para edificações, 

tornando possíveis aos pesquisadores e projetistas obterem tais informações de referência 

para o conforto térmico interno e externo e/ou para futuros projetos de pequenas habitações. 

A área de estudo selecionada é o Estado do Paraná, por ser uma região de transição climática 

devido à sua posição geográfica e apresentar importantes cidades ao longo do seu território. 

Isto posto, espera-se contribuir dessa forma para possíveis articulações entre as escalas e 

para avanços neste campo do conhecimento científico.  
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2. Metodologia 

O Estado do Paraná localiza-se na Região Sul brasileira e é cortado pelo Trópico de 

Capricórnio, portanto insere-se numa importante região de transição climática entre os setores 

intra e extratropicais na América do Sul. Embora existam diversos meio de classificar o clima 

da região, para não entrar nesse mérito, a Figura 1 ilustra de forma simples uma divisão com 

base na classificação de Köppen (MIRANDA, 2005; ALVARES et al., 2013), onde predominam 

os climas subtropical úmido com verão quente (litoral e noroeste) e clima subtropical úmido 

com verão temperado (centro-sul). É importante ressaltar que alguns setores pontuais 

apresentam os tipos climáticos Am e Aw, mas sem grandes influências em termos globais. 

 

Figura 1 – Localização, altimetria e classificação climática no Estado do Paraná. 

 

Fonte: Miranda (2005); Alvares et al. (2013). Elaborado pelos Autores (2021). 

 

Para a realização do mapeamento das amplitudes térmicas diárias e dos níveis de 

inércia térmica recomendados para edificações, selecionaram-se 49 estações meteorológicas 

(automáticas ou convencionais) existentes no território paranaense e no seu entorno, com 

dados disponibilizados gratuitamente pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2021). 

Tais dados foram coletados, compilados, tratados e analisados conforme a série histórica 
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disponível, onde foram avaliadas as falhas e/ou ausência de registros, tendo como critério a 

existência de dados diários de temperatura (mínima e máxima) em ao menos dois anos 

completos. A Figura 2 apresenta a distribuição das Estações Meteorológica do INMET no 

Paraná a adjacências. 

 

Figura 2 – Estações Meteorológica do INMET no Estado do Paraná e entorno. 

 

Fonte: INMET (2021). Elaborado pelos Autores (2021). 

 

O cálculo da amplitude térmica diária foi feita em planilhas de Microsoft Excel a partir 

dos dados coletados, tendo sido aplicadas individualmente para cada Estação Meteorológica 

a diferença entre a temperatura máxima e a mínima de cada dia do ano. Logo após, foram 

reunidas todas as séries diárias de amplitude (49 linhas na planilha) e calculou-se as médias 
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dos dados de amplitudes térmicas de cada Estação. Posteriormente, adotou-se como critério 

desconsiderar os valores extremos (máximos e mínimos) nos percentis 99, 97,5 e 95, a fim 

de constituírem amplitudes térmicas diárias de referência de projeto para os respectivos 

climas. Os percentis significam que, em média, para um ano de dados, essas amplitudes 

serão excedidas em 1% (3,65 dias), 2,5% (9,1 dias) e 5% (18,25 dias) dos dias, ou seja, serão 

desconsiderados os valores amplitudes extremas, conforme sugere o método indicado por 

Fernandes (2020) e os pressupostos em Givoni (1992) e Spiegel e Stephens (2009).  

Os níveis de inércia térmica referem-se à capacidade das edificações/construções 

de reduzir a flutuação das temperaturas internas comparativamente às externas, ou seja, 

diminuir as amplitudes térmicas diárias internas em comparação com o exterior, evitando 

variações bruscas e contribuindo para possivelmente aumentar o conforto térmico de uma 

residência. Para esse estudo, optou-se por adotar como padrão o Nível de Inércia Térmica 

Relativo Recomendado (NITRR), conforme procedimentos adotados por Fernandes (2020), 

e, para a amplitude térmica diária máxima interna recomendada, a faixa de conforto 

determinada pela ANSI/ASHRAE Standard 55 (ASHRAE, 2017) e seus valores de referência 

em 5°C e 7°C para a ΔTd in máx. A fórmula abaixo expressa o cálculo utilizado: 

 

 

 

Em casos onde o valor de NITRR for negativo ou igual a 0 (zero), a ΔTd externa 

apresenta valor dentro do limite recomendado para o ambiente interno de edificação, e nesse 

caso não será necessário investir em inércia térmica. Já quando os valores obtidos na 

equação de NITRR forem positivos, a ΔTd externa irá apresentar valor superior ao máximo 

recomendado para ambientes internos, e será necessário adaptar o projeto de uma 

determinada construção/edificação para que a ΔTd interna apresente valores dentro da faixa 

admitida. Por fim, para espacializar os valores ao longo do Estado do Paraná, utilizou-se o 

software Golden Surfer 14 e o método geoestatístico da krigagem ordinária, pois permite a 

continuidade dos fenômenos no espaço, inclusive através de lacunas entre os pontos de 

amostras (FONTÃO e ZAVATTINI, 2019). 
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3. Resultados e discussão 

As 49 Estações Meteorológicas selecionadas e utilizadas nesse estudo 

apresentaram em média uma série histórica 11 anos de dados contínuos, iniciando a 

sequência de registros a partir do ano 2000 ou posteriormente. Os resultados obtidos pela 

aplicação dos procedimentos metodológicos resultaram em valores de amplitudes térmicas 

diárias máximas e nos percentis 99, 97,5 e 95, além dos NITRR com referência em 5°C e 7°C. 

As Figuras 3, 4 e 5 apresentam a distribuição das amplitudes térmicas nos respectivos 

percentis (99, 97,5 e 95) ao longo do Estado do Paraná, e as Figuras 6 e 7 exibem os 

resultados dos NITRR obtidos nessa investigação para o percentil 97,5 e distribuídos pela 

área de estudo. 

 

Figura 3 - Distribuição espacial das amplitudes térmicas diárias no percentil 99 de ocorrência nas 

diferentes regiões do estado do Paraná. 

 

Fonte: INMET (2021). Elaborado pelos Autores (2021). 
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Figura 4 - Distribuição espacial das amplitudes térmicas diárias no percentil 97,5 de ocorrência nas 

diferentes regiões do estado do Paraná. 

 

Fonte: INMET (2021). Elaborado pelos Autores (2021). 

 

Figura 5 - Distribuição espacial das amplitudes térmicas diárias no percentil 95 de ocorrência nas 

diferentes regiões do estado do Paraná. 

 

Fonte: INMET (2021). Elaborado pelos Autores (2021). 
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Figura 6 - NITRR para edificações no estado do Paraná quando a amplitude térmica de referência é 

5°C e as amplitudes térmicas diárias externas são situadas no percentil 97,5 de ocorrência. 

 

Fonte: INMET (2021). Elaborado pelos Autores (2021). 

 

Figura 7 - NITRR para edificações no estado do Paraná quando a amplitude térmica de referência é 

7°C e as amplitudes térmicas diárias externas são situadas no percentil 97,5 de ocorrência. 

 

Fonte: INMET (2021). Elaborado pelos Autores (2021). 
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No que se refere aos valores máximos para as amplitudes térmicas diárias, notou-se 

que o maior valor ocorreu na Estação localizada no município de Castro-PR, no Primeiro 

Planalto Paranaense, região de maior altimetria e inserida à centro-leste do Estado, bem 

próximo à capital Curitiba. Algumas regiões no extremo norte e sul paranaense também 

apresentaram valores mais elevados de amplitudes. Outro fator possível de notar é a 

diminuição sistemática nos valores máximos de amplitude conforme vão se ampliando os 

percentis (da Figura 3 até a Figura 5). 

Em relação aos valores de NITRR, nota-se ao longo da área de estudo uma diferença 

significativa entre os níveis de inércia requeridos para os perfis extremos, ou seja, as 

edificações residenciais localizadas em regiões com maiores valores de amplitude 

demandarão mais massa de isolamento térmico para propiciar aos moradores menor variação 

interna e temperaturas diárias amenas, como é o caso da Curitiba e o setor mais à oeste da 

sua Região Metropolitana, com maior altimetria e tipo climático Cfb. Já áreas litorâneas os 

valores mostraram-se mais reduzidos, e em boa parte do oeste paranaense, percebe-se 

extensas áreas que demandam NITRR semelhantes. Na Figura 7, quando é adotado o valor 

de referência de 7°C, com variável de maior tolerância às oscilações das temperaturas 

internas da edificação, os NITRR apresentam uma considerável redução nos valores. Na 

prática, aceitar maior oscilação nas temperaturas internas resulta em menor demanda em 

termos de isolamento e massa térmica. 

Nesse sentido, os valores aqui tratados e apresentados devem ser utilizados com 

cautela e, quando possível, aplicados e testados numa escala local e/ou mais reduzida, 

visando amplificar a eficácia dessas análises. Um fator a ser considerado foi constatado por 

Minuzzi et al. (2011), ao analisar as tendências na variabilidade sazonal e anual das 

temperaturas máximas e mínimas do Paraná, e que constataram uma tendência à diminuição 

na amplitude térmica no Estado, sobretudo com a perda de intensidade sazonal nas 

temperaturas mínimas. Outra questão vem do próprio ser humano e a forma de integrar o 

regional ao local (ANDRADE, 2005). As escalas de sensação térmica e conforto térmico em 

ambientes nem sempre são uniformes e apresentam um certo grau de subjetividade 

(SCHWEIKER et al., 2020), e isso deve ser considerado ao se avaliar a construção de 

habitações. 
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4. Considerações finais 

Os materiais cartográficos e resultados aqui apresentados, embora preliminares, 

indicam a variação das amplitudes térmicas e dos NITRR no Estado do Paraná. A distribuição 

relativa desses valores tem a ver com uma série de fatores meteorológicos e ambientais, mas 

apresentou um padrão bastante interessante e relativamente próximo aos aspectos climáticos 

e de continentalidade paranaenses. Dessa forma, cabe ressaltar que os produtos aqui 

gerados fazem parte de uma análise preliminar e que, diante disso, devem ser sempre 

considerados e utilizados com bastante prudência. Partindo desse ponto de vista, novas 

pesquisas serão demandadas, visando aprofundar a questão metodológica, utilizar séries de 

dados mais completas e com maior abrangência temporal e, ainda, abordar os diferentes 

graus hierárquicos e espaciais da organização climática do Paraná. 
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POTENCIALIDADES DA MODELAGEM 3D E FERRAMENTAS DE 

GEOPROCESSAMENTO PARA OS ESTUDOS DE CLIMA URBANO  

 

PATRICK NASCIMENTO1 
NÚBIA BERAY ARMOND2 

RESUMO 
O trabalho tem como objetivo analisar as potencialidades de ferramentas de 
geoprocessamento e modelagem 3D para os estudos de clima urbano e conforto térmico. 
Como exemplo foi escolhido um edifício localizado no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de 
Janeiro. Com o uso do ArcMap 10.5® foram gerados mapas da distribuição média da radiação 
solar total, direta e difusa (Wh/m2) para os dias 07 de agosto de 2018 e 03 de janeiro de 2019, 
dias representativos das estações de inverno e verão. Além da modelagem 3D das 
edificações no Google Earth®, foram geradas imagens de sombreamento das edificações na 
superfície urbana com o software SketchUp® 2017, gráficos de incidência solar direta (H) e 
obstrução da abóbada celeste através do cálculo do Fator de Visão do Céu (FVC) nos quatro 
pontos alocados no prédio com o software SketchUp®. Por fim, a metodologia utilizada nesse 
trabalho se mostrou satisfatória para a aquisição de dados referentes a incidência direta de 
raios solares (h), a obstrução da abóboda celeste através do FVC e para os mapas de 
radiação solar total, direta e difusa (Wh/m2). Obteve-se variações a nível espacial e temporal 
e boa relação entre os dados em hora e em wh/m2 usados para a análise dos episódios de 
inverno e verão. 
 
Palavras-chave: Radiação solar; Fator de visão do céu; Climatologia. 
 
ABSTRACT 
The work aims to analyze the potentialities of geoprocessing tools and 3D modeling for the 
studies of urban climate and thermal comfort. As an example, a building located in the Tijuca 
neighborhood, north of Rio de Janeiro, was chosen. With the use of ArcMap 10.5® maps of 
the average distribution of total, direct and diffuse solar radiation (Wh/m2) were generated for 
the days 07 August 2018 and 03 January 2019, representative days of the winter and summer 
seasons. In addition to the 3D modeling of the buildings in Google Earth®, shading images of 
the buildings on the urban surface were generated with sketchup software® 2017, graphs of 
direct solar incidence (h) and obstruction of the celestial dome by calculating the Sky view 
Factor (SVF) in the four points allocated in the building with SketchUp software®. Finally, the 
methodology used in this study proved to be satisfactory for the acquisition of data regarding 
the direct incidence of solar rays (h), the obstruction of the celestial vault through the FVC and 
for the maps of total, direct and diffuse solar radiation (Wh/m2). Variations at spatial and 
temporal level and good relationship between the data in time and in wh/m2 used for the 
analysis of winter and summer episodes were obtained. 

Keywords: Urban climate, Solar radiation, Sky view factor. 

 
1 Estudante de Bacharelado/Licenciatura em Geografia, Instituto de Geografia/Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (IGEOG/UERJ), patrickn_uerj@outlook.com 
2 Professora do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
nubia.beray@gmail.com 



 
 

 www.xivsbcg.com                                                              ISSN: 2764 - 1805 

1742 

 

1. Introdução 

As áreas urbanas da contemporaneidade são marcadas por processos que, 

baseados na mercantilização da terra urbana, moldam os espaços nas cidades como 

conhecemos. Há um padrão no que se refere a cobertura da terra e a vegetação, que acabam 

gerando áreas urbanas verticalizadas e pavimentadas. As cidades, produtos dessa lógica, 

tendem a gerar espaços que, em síntese, indicam a produção de riqueza na mesma medida 

da maximização da pobreza (Sant’Anna Neto, 2001, 2011). Monteiro (1976) considera o clima 

urbano um fenômeno geográfico resultante da interação entre a “cidade e a sua urbanização”. 

Portanto, é concebido como um sistema complexo, dinâmico e aberto, estando em constante 

troca de matéria e energia com o ambiente e que não pode ser entendido apenas pela 

sobreposição de camadas relacionadas as características naturais e aquelas sociais, mas sim 

pela conexão intrínseca entre elas. Nesse sentido, o Sistema Clima Urbano (S.C.U) criado 

pelo autor é dividido em três canais de percepção que correspondem a três subsistemas: 

subsistema termodinâmico (canal de percepção da temperatura do ar), subsistema físico-

químico (canal de percepção da qualidade do ar) e subsistema hidrometeórico (canal de 

percepção dos impactos meteóricos). 

Durante este trabalho, o subsistema utilizado para as análises investigativas foi o 

termodinâmico, uma vez que tal canal se relaciona com o conforto térmico e se manifesta por 

meio das relações entre calor, ventilação e umidade.  

Tendo em vista que a principal fonte de energia do planeta e do SCU é oriunda do 

sol (YAMASOE, M.A.; CORREA, M. P, 2016), se faz necessário discutir sobre a radiação solar 

direta e difusa que serão conceitos de suma importância ao longo do trabalho. A radiação 

direta se refere a parte da radiação global que atinge a superfície terrestre, e que não 

modificou seu trajeto além da refração causada pela atmosfera. A radiação difusa é a parte 

da radiação que atinge a superfície terrestre vindo de todas as direções após ter sido espalha 

pelos componentes atmosféricos. O processo de absorção da radiação solar por aerossóis e 

gases resultam em um moderado aumento na componente difusa e, consequentemente, uma 

atenuação da componente solar direta. 

De acordo com Sant’Anna Neto (2011), dependendo da classe social certos grupos 

estariam mais expostos ou não ao desconforto térmico. Tal fato poderia resultar na 

deflagração e/ou intensificação de morbidades psicossociais, respiratórias, cardiovasculares 
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e, por fim prejudicar o desempenho físico. A maneira em que a temperatura se manifesta e 

relaciona com os demais elementos presentes no meio urbano indica variações que podem 

auxiliar na produção de processos climáticos (Monteiro, 1976; Sant’Anna Neto, 2001, 2011). 

Neste contexto, a geração de ilhas de calor se torna comuns e frequentes. Elas “... podem ser 

compreendidas como áreas no urbano e suburbano onde o ar e a temperatura da superfície 

são mais quentes do que em áreas circundantes” (Gartland, 2010, p.9). 

Este trabalho tem como objetivo analisar as potencialidades do uso de ferramentas 

de geoprocessamento e de modelagem 3D para os estudos de clima urbano e conforto 

térmico. Para tanto, foram empregados os softwares ArcMap 10.5®, Google Earth® e Google 

SketchUp® 2017 na análise dos elementos: a) incidência de radiação total, direta e difusa (em 

Wh/m2); b) incidência solar direta (em horas) e, c) Fator de Visão do Céu (Sky View Factor, 

em porcentagem) utilizando como exemplo o bairro da Tijuca – Rio de Janeiro. 

As três variáveis mencionadas são de suma importância para o estudo do clima 

urbano por meio do SCU. As variáveis que se referem a incidência de radiação total, com os 

dados de incidência solar direta em horas, caracterizam a entrada de energia nesse sistema 

clima urbano. Tal insumo se relaciona principalmente com aspectos orbitais e temporais 

relacionados aos movimentos de rotação e translação da terra, que ditam a quantidade de 

energia recebida por meio da duração de dias-noites e da sazonalidade-estações do ano. Este 

momento de entrada de energia no sistema atmosfera-superfície e a interação do mesmo com 

as diversas cidades e suas especificidades enquanto estrutura física (densidade, matérias 

construtivos, verticalização dentre outros) é o que caracteriza os climas urbanos. 

Para tanto, o insumo de energia solar passa por uma série de interações que 

caracterizam as radiações direta e difusa. Por sua vez, elas estão relacionadas a quantidade 

de energia nesse sistema e ao trânsito da mesma. Nesta interação, a radiação solar é 

atenuada pelos meio atmosférico, mas também interage com a superfície, onde estão as 

cidades e sua estrutura, que se relaciona diretamente com o fator de visão do céu (FVC). A 

última variável que se refere ao FVC busca trazer luz a forma como as estruturas das cidades 

estão recebendo esse input de energia nesses espaços urbanos e suas dinâmicas. Nesse 

sentido, o FVC, a depender da forma como as cidades se apresentam e suas estruturas 

juntamente com os fatores geográficos do clima, podem interferir na forma como a energia 

recebida transite na dimensão intraurbana. Por fim, a interação dessa energia que adentra o 
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sistema atmosfera-superfície terrestre e se transforma no processo por meio da estrutura da 

cidade (espaços e suas dinâmicas) vão resultar na produção do clima urbano. 

 

2. Metodologia 

Com o intuito de obter a distribuição media da radiação solar foram gerados mapas 

da radiação solar total, direta e difusa para o episódio de inverno (07 de agosto de 2018) e 

verão (03 de janeiro de 2019) no software ArcMap 10.5®. Foi adicionado ao software o Modelo 

Digital de Terreno (MDT) com resolução espacial de 2m (CBERS04A – Pancromática)3 junto 

com o shapefile das edificações, para que fosse convertido para o formato Raster. Os 

shapefile das edificações foram gerados através de vetorização no Google Earth®, onde foi 

possível realizar a modelagem 3D da área de estudo. O raster das edificações, através das 

ferramentas “Math” em “Spacial Analyst Tools” foi adicionado ao raster do MDT da área de 

estudos, se transformando em um único arquivo. Por fim, foi gerado através do “Spacial 

Analyst Tools”, nas ferramentas de “Solar Radiation” e “Área Solar Radiation” os mapas 

referentes a radiação solar total, direta e difusa (Wh/m2) para os episódios já mencionados. 

 

Figura 01 – Localização da área de estudo e dos 4 (quatro) pontos situados nos arredores do 
imóvel utilizado como exemplo para este trabalho. 

 

Fonte: NASCIMENTO, P. (2019). 

 
3 Disponível em: http://www2.dgi.inpe.br/catalogo/explore 
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Para a obtenção dos produtos referentes a incidência solar direta (H) e a obstrução 

da abóbada celeste através do cálculo do Fator de Visão do Céu (FVC), foi realizado a 

modelagem 3D das edificações no Google Earth® em conjunto com o SketchUp®. Nele foi 

possível obter os resultados para o trabalho e plotar os 4 pontos amostrais em torno do edifício 

(Figura 01) analisado ao longo deste estudo.  

A escolha dos quatro pontos na edificação seguiu critérios como a homogeneidade 

no padrão construtivo, acesso ao edifício inserido na área de estudos e a proximidade com os 

moradores, abrangência em volta de toda a construção com intuito de abarcar os cômodos 

mais usados e sentidos pelos moradores.  

 

3. Resultados e discussão 

3.1 Distribuição média da radiação total, direta e difusa dos episódios 

3.1.1. Inverno de 2018 

O mapa de radiação solar total do ano de 2018 (inverno) para a área de estudo 

mostrou forte distribuição no topo dos prédios. É possível observar concentração das cores 

próximas ao vermelho, que indicam maior presença de radiação em âmbito anual (Figura 2). 

É digno de nota ressaltar as áreas mais próximas a prédios vizinhos, principalmente 

os topos de prédio muito próximos entre si, ou que possuem maior quantidade de pavimentos. 

Essa característica (proximidade/maior quantidade de pavimentos), é suficiente para produzir 

sombreamento (elemento relevante descrito no próximo tópico - Fator de Visão do Céu), o 

que indica obstrução na incidência de radiação. Nesse sentido, tais áreas acabam 

apresentando cores mais próximas ao amarelo e azul que representam uma menor 

quantidade total de radiação no dia 07 de agosto de 2018 (inverno) na área de estudo. 

Com relação aos resultados obtidos para o mapa de radiação solar direta para o 

inverno de 2018, é possível perceber que os topos dos edifícios se encontram 

predominantemente em vermelho em tons escuros, indicando radiação solar direta e intensa 

em comparação ao mapa de radiação solar total do inverno de 2018. Já nas vertentes dos 

prédios verifica-se a maior presença de tons em amarelo/laranja, indicando que a radiação 

solar direta pode ser classificada como média. Já nas áreas de sombreamento, produzidas 

por prédios de maior quantidade de pavimentos, tem-se tons em verde/azul, que indicam 
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menor chegada de radiação. Essa atenuação é consequência do FVC. Com isso, pode-se 

gerar atenuação na chegada de radiação direta e maior presença da componente difusa. 

 

Figura 2 – Mapa da distribuição média da radiação solar total, direta e difusa para o dia 07 de 
agosto de 2018 (inverno) em Wh/m2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

O mapa de radiação solar difusa do inverno de 2018 é o que mais difere dos 

demais. Ele apresenta em sua maior parte tons mais próximos ao amarelo/azul, não somente 

nas vertentes dos prédios e nas áreas sombreadas. É possível identificar que o topo dos 

edifícios também apresenta as mesmas tonalidades amarelas e azuis, indicando uma 

média/baixa presença de radiação presente. As áreas que antes apresentavam maior 

radiação direta passaram a apresentar média/baixa presença de radiação difusa, e as áreas 

que antes tinham menor presença de radiação direta foram mais acentuadas, apresentando 

índices menores de radiação difusa. É valido ressaltar que, apesar de ter sido encontrado 

uma relação inversamente proporcional, não se trata de uma regra. Por outro lado, nas áreas 
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que se observa menos a componente direta, é possível notar ainda menos a componente 

difusa para este mapa. De alguma maneira, a radiação direta não consegue atingir a superfície 

por conta de uma maior atenuação dos componentes atmosféricos. Assim, tem-se menor 

incidência de radiação direta, assim como menor incidência da componente difusa. 

 

3.1.2. Verão de 2019 

Para a radiação total do dia 03 de janeiro do ano de 2019 (verão), percebe-se maior 

presença de radiação na área de estudo de forma geral (Figura 3). A tendência continua a 

mesma, porém, de forma acentuada, vista pelas cores que indicam maior incidência. O topo 

dos prédios apresenta cores mais avermelhadas, indicando maior incidência de radiação.  

 

Figura 3 – Mapa da distribuição média da radiação solar total, direta e difusa para o dia 03 de 
janeiro de 2019 (verão) em Wh/m2. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Durante o ano de 2019, quanto à radiação direta, houve menor incidência que no ano 

de 2018, que estavam em tons de vermelho mais forte. Entretanto, apesar de diminuição de 

tons vermelho em cima dos prédios, é possível observar que houve ganho em outras áreas. 

As áreas mais próximas as vertentes dos prédios, que antes se apresentavam em tons azuis 

e verdes, agora aparecem em tons em amarelo e laranja.  

A radiação difusa não sofreu grandes alterações. Seguiu a tendência de apresentar 

tons mais próximos ao amarelo/azul, não somente nas vertentes dos prédios e nas áreas 

sombreadas. É perceptível que o topo dos edifícios também apresenta as mesmas 

tonalidades em cor amarelo/azul, indicando média/baixa presença de radiação. No geral, as 

áreas que antes apresentavam maior presença de radiação difusa passaram a apresentar 

média/baixa presença, e as áreas que antes já tinham menor presença de radiação difusa 

foram mais acentuadas apresentando índices menores ainda. 

É valido ressaltar que os pontos amostrais do edifício analisado (figura 1) usados 

para a geração da tabela de incidência solar direta, juntamente com a produção do Fator de 

Visão do Céu (FVC), digitalmente, não foram alocados no topo dos edifícios por uma limitação 

do software SketchUp, que permitia somente sua inserção na base da modelagem 3D. 

Nesse sentido, pode-se perceber no dia 7 de agosto de 2018 (inverno), uma relação 

entre os dados da Tabela 1, que indica incidência solar direta em horas com os mapas da 

Figura 2, principalmente quanto à radiação direta. Nele, encontram-se as maiores 

concentrações de radiação solar direta, respectivamente, da maior incidência para a menor 

entre os pontos 2, 1, 3 e 4 do edifício (figura 1), que apresentam áreas mais próximas ao 

vermelho. Ao buscar semelhanças entre o mapa de radiação direta do inverno de 2018 e a 

tabela referente ao total de incidência solar direta (em horas), percebemos que ambas 

seguem o mesmo padrão: os pontos que mais recebem radiação direta em horas no período 

de inverno são os pontos 2, 1, 4 e 3, o que coincide com o padrão encontrado no mapa para 

a época mencionada, com uma única diferença na ordem dos dois últimos pontos amostrais.  

Quanto a incidência solar direta em horas, observada na tabela 1 referente ao dia 7 

de agosto de 2018 para o inverno, os pontos que menos receberam radiação direta em horas 

foram os pontos 4 e 3, respectivamente. Comparativamente ao mapa de radiação direta para 

o mesmo dia, os pontos que recebem menos radiação direta são, respectivamente, os pontos 



 
 

 www.xivsbcg.com                                                              ISSN: 2764 - 1805 

1749 

 

3 e 4 - uma inversão da ordem. Isso se deve ao fato de que os pontos amostrais da 

modelagem 3D foram alocados na base da mesma por limitações do software SketchUp.  

Para o dia 03 de janeiro de 2019 referente ao episódio de verão, é possível encontrar 

diferenças em relação ao episódio de inverno. A primeira mudança é referente a ordem dos 

pontos amostrais que recebem mais incidência solar direta em horas (tabela 2). Para o dia 

mencionado observa-se que os pontos de maior incidência direta em horas foram os pontos 

2, 4, 1 e 3 respectivamente. A principal diferença se refere ao ganho de incidência direta em 

horas, que o ponto 4 recebeu a mais no episódio de verão em comparação ao de inverno, que 

saltou de 4h30min de incidência direta (inverno) para 8h28min (verão). 

Ao analisar o mapa de radiação direta para o dia 03 de janeiro de 2019 (episódio de 

verão), é possível identificar uma diferença comparado ao episódio de inverno. Para o dia 

analisado, os pontos que receberam maior radiação direta em Wh/m2 foram o 3, 4, 1 e 2 

respectivamente. Diferente do episódio de inverno, aqui se estabelece uma inversão: o ponto 

2 que, no dia 09 de agosto de 2018 (inverno) recebia mais incidência direta, passou a ser o 

ponto que menos recebe radiação direta no verão. Os pontos que antes eram os dois que 

menos recebiam radiação direta em Wh/m2 passaram a ser os pontos a ocupar o primeiro 

(ponto 3) e segundo lugar (ponto 4) na ordem dos que mais receberam incidência direta. 

É interessante notar que, apesar do mesmo padrão não se repetir, quando se coloca 

os dois episódios lado a lado para uma análise comparativa entre incidência direta em horas 

e em Wh/m2, ele ainda assim apresenta relação entre os dados referentes a tabela 2 e o mapa 

de radiação direta encontrado na figura 5 se o episódio for analisado de maneira isolada e 

não comparativa. Assim como ocorreu no episódio de inverno, dois pontos mudaram sua 

ordem da maior incidência de radiação direta em horas quando se comparado com o resultado 

encontrado no mapa de radiação direta do verão em Wh/m2 (figura 5). Sendo no episódio de 

inverno a mudança presente entre os pontos 3 e 4 e no verão entre os pontos 2 e 3, em ambos 

os casos ocorrendo inversão onde um ponto ocupa o lugar do outro ao comparar dados de 

radiação solar direta em horas e em Wh/m2. 

 

3.2 Total de incidência sola direta (H) e Fator de Visão do Céu (FVC) 

Foram geradas duas tabelas representativas dos dias típicos de inverno (dia 7 de 

agosto de 2018) e de verão (dia 3 de janeiro de 2019). Na tabela I, o Ponto 1 recebeu 6h37min 
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de insolação, tendo sido compartimentado em 3 momentos distintos durante o dia, com um 

total de FVC de 19,86%. 

Em tese, quanto maior for o período de incidência em horas em uma determinada 

área, maior é seu aquecimento. Nesse sentido, observamos na tabela 1 determinado padrão, 

onde, quanto menos obstrução é o FVC e maior o período de incidência solar direta (h), maior 

é o aquecimento e, por conseguinte, a temperatura do ar. Entretanto, outros fatores devem 

ser considerados, além de ser importante ressaltar que, mesmo que um dos pontos apresente 

maior obstrução, não significa que ele não receba energia ou que não apresente temperaturas 

mais elevadas, pois recebem energia via componente difusa. 

O primeiro momento ocorreu das 06h até as 09h10min, totalizando 3h10m de 

duração. O segundo momento de incidência ocorreu durante as 11:00 até as 11:31, com 11 

minutos de duração. Já o terceiro e último momento do ponto 1 foi o de maior duração, com 

3h11m que se desenrolou das 15:49 da tarde até as 19:00 da noite. 

 
Tabela 01 - Pontos, total de incidência solar direta (em horas) e Fator de Visão do Céu 
(emporcentagem), referente ao dia de inverno. 

PONTO INCIDÊNCIA SOLAR 
DIRETA (h) 

FATOR DE VISÃO 
DO CÉU (%) 

1 6h37min 19,86% 

2 7h57min 42,16% 

3 4h22min 8,59% 

4 4h30min 20,93% 

Fonte: NASCIMENTO, P. (2019). 
 

No ponto 2 da tabela I, ocorreram dois momentos de incidência de insolação cujo 

FVC foi de 42,16%, sendo mais amena em relação ao ponto um, uma vez que os fatores que 

limitam a visibilidade do céu são arvores e um prédio próximo ao ponto. O primeiro começou 

as 06h até as 09h10min da manhã, com duração de 3h10m. O segundo e último ponto 

sucedeu-se das 11h56min até 16h43min, durando 4h47m, totalizando 7h57min. No ponto 3 

da tabela I, ocorreram dois momentos de insolação, com FVC de 8,59%, sendo o mais 

obstruído de todos os pontos analisados. Isso se deve a proximidade a vila, caracterizada por 

casas e um corredor estreito de passagem, dificultando a circulação de ventos. O primeiro 

momento de incidência foi das 06h até as 09h10min. O último momento aconteceu das 
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14h28min às 15h40min, por um período de 1h12m, totalizando 4h22min que podem 

apresentar temperaturas mais elevadas devido aos fatos já mencionados. 

Já o ponto 4, último da tabela I foi o que mais apresentou interrupções na incidência. 

Ao total foram quatro momentos, com FVC de 20,93%, que permite inferir temperaturas 

elevadas, assim como o ponto 3, mas em menores proporções, uma vez que o ponto foi 

alocado próximo a diversas arvores que circundam o prédio. Inicialmente, ocorreu de 06h as 

09h10min, retornando à incidência das 11h06min até as 11h42min. O terceiro instante foi de 

13h14min às 13h27min, seguido do último momento de insolação, das 15h20min até as 

16h01min, totalizando 4h30min. É importante ressaltar que, as interrupções que ocorrem 

durante a produção do Gráfico do ângulo de incidência dos raios solares é fruto dos elementos 

que compõem a malha urbana da área de estudos (figura 4). Ao total, pode se notar que o 

maior ponto de incidência de radiação é o ponto 2, totalizando cerca de 7h57min de exposição. 

Já o de menor exposição é o ponto 3, com 4h22m de insolação no inverno. 

Na Tabela II, referente ao verão, não será abordado analises sobre o FVC devido ao 

mesmo não variar durante o dia e estações verificadas. O ponto 1 teve três momentos de 

incidência solar, com FVC em 19,86 %. O primeiro momento teve início às 06h e seguiu até 

as 11h26min da manhã. O segundo foi das 15h45min até 16h24min, seguido do terceiro, que 

foi das 19h47min às 20h, totalizando 6h18min de incidência solar direta. 

No ponto 2 ocorreram 5 momentos de incidência solar: o primeiro, das 06h às 

11h20min; o segundo, das 11h27min às 11h42min, seguido do terceiro, das 11h48min até 

12h02min. O quarto momento foi das 12h09min às 12h27min, e o quinto ocorreu das 

13h56min às 16h45min, totalizando 8h36min de incidência solar direta com FVC em 42,16%. 

 
Tabela 02 - Relação de pontos, total de incidência solar direta (em horas) e Fator de Visão do Céu 
(Sky View Factor, em porcentagem), referente ao dia de verão. 

PONTO INCIDÊNIA SOLAR 
DIRETA (H) 

FATOR DE VISÃO DO 
CÉU (%) 

1 6h18min 19,86% 

2 8h36min 42,16% 

3 5h29min 8,59% 

4 8h28min 20,93% 

Fonte: NASCIMENTO, P. (2019). 

 

O ponto 3 apresentou apenas um momento de incidência, com FVC em 8,59%. Ele 

seguiu das 06h às 11h29min, totalizando 5h29m de duração de incidência direta. O ponto 4 
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apresentou cinco momentos insolação, com FVC em 20,93%. O primeiro momento foi das 

06h às 10h23min; o segundo se sucedeu das 11h15min às 11h32min; o terceiro momento foi 

das 11h38min às 11h39min. O quarto instante foi de 11h52min às 13h25min e, por fim, o 

último momento foi das 15h06min às 17h20min, totalizando 8h28min de incidência direta. 

 

Figura 4 – Representações do Fator de Visão do Céu (FVC) por pontos escolhidos, na 
estação inverno e verão dos anos de 2018 e 2019. 

 

Ponto 1 

 

Ponto 2 

 

Ponto 3 

 

Ponto 4 

Fonte: NASCIMENTO, P. (2019). 
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É importante ressaltar que, apesar dos maiores totais de incidência de radiação solar 

(em horas) se apresentar no ponto 2, tanto no inverno quanto no verão, estima-se que ele não 

seja um ponto representativo de desconforto térmico, e sim o ponto 3. Essa hipótese é dada 

por conta do ponto 2 ser próximo a um estacionamento relativamente bem arborizado, com 

vegetação que ultrapassa, de maneira significativa, a altura do edifício. 

Nessa perspectiva, o FVC foi importante, pois permitiu não só analisar as influências 

da geometria existente, como servir de subsídio para o estudo dos microclimas locais. A partir 

de estudo feito por Fialho et al. (2018), é possível notar uma relação positiva existente entre 

a temperatura do ar e o fator de visão do céu. A tendência é que, conforme o (FVC) está 

próximo a 0% sendo mais obstruído, maior será a temperatura do ar. Entretanto, a não 

linearidade se revela devido a múltiplos fatores no meio urbano (materiais de construção a 

densidade e aglomeração das edificações entre outros). 

Com relação aos dados do FVC, pode-se na figura 3 inferir que o ponto 3 é mais 

obstruído do que o ponto 2, apresentando FVC em 8,59% e 42,19% respectivamente. Ao 

traçar estes dados com os obtidos através dos gráficos de incidência solar direta (H), é 

possível notar que a menor obstrução possibilitou o ponto 2 no episódio de verão receber 

cerca de cinquenta e nove minutos (59min) a mais do que no episódio de inverno. Nesse 

sentido, percebe-se que o FVC está interligado a incidência direta, ou seja, quanto menos 

obstruído for o FVC maior é a incidência de raios solares. 

 

4. Considerações finais 

A metodologia se mostrou satisfatória para análise da incidência direta de raios 

solares (h e Wh/m²) e a obstrução da abóbada celeste (FVC). Os resultados discutidos 

apresentam variações de níveis espaciais e temporais, uma vez que os resultados mudam de 

acordo com a posição do ponto em relação a morfologia urbana. É valido o destaque para os 

pontos 2 e 3 no inverno, que foram os de maior e menor incidência solar direta (h) 

respectivamente. Com eles, foi possível notar que, ao simular os mesmos pontos no episódio 

de verão, mostraram diferenças no que se refere aos ganhos em horas referentes aos dois 

episódios analisados, sendo o ponto que mais recebe incidência de radiação solar, em horas, 

durante o verão é o ponto 2, com cerca de 8h36m de insolação durante o dia simulado. Já o 

de menor incidência continua sendo o ponto 3. 
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Como um todo, os maiores totais de incidência direta (em horas) se apresentam no 

ponto 2, tanto no inverno quanto no verão. Pressupõe-se que ele não seja o ponto 

representativo de desconforto térmico no edifício analisado. A sua localização está próxima a 

uma área arborizada, criando assim um ambiente com maior sombreamento e umidade. E por 

fim, o ponto 3, apesar de não ter os maiores números de radiação direta, acaba sendo 

percebido como o mais quente pelos moradores. Uma vez que o ponto três se encontra 

alocado próximo a uma vila, criando assim um ambiente não arborizado, influenciando na 

umidade local e com pouco espaço para a circulação de ventos, que impede de trazer uma 

menor sensação e percepção térmica para os moradores. 

No que se refere a utilização da metodologia que gerou os mapas de radiação solar 

em Wh/m2  pode-se afirmar que, infelizmente para um nível de escala muito grande como o 

da área de estudo em questão, que necessita de um nível de detalhamento alto, a metodologia 

apresenta limitações. Isso porque todos as imagens geradas para o trabalho em questão 

apresentavam os pixels visíveis, deixando, assim, a imagem final com um aspecto 

quadriculado. Isso fez com que houvesse comprometimento da análise da área de estudos, 

pois era impossível identificar os prédios, casas, ruas dentre outros elementos. Como solução, 

foi feito o recorte da área de estudo sobreposta com o basemap do software Arcmap 10.5, 

para que fosse possível obter os resultados somente da área de estudo com a imagem de 

satélite ao fundo, para que funcionasse como um guia do que aqueles pixels representavam 

na área de estudo. 

Com essa solução, foi possível dar início as análises sem maiores 

comprometimentos. É valido ressaltar que a limitação abordada se trata da dificuldade de 

acesso a imagens de satélites grátis de alta resolução para áreas de estudos que necessitam 

de alto nível de detalhamento, para que possam subsidiar trabalhos como este que trazem 

analises não a nível de bairro, mas a nível de rua. Como já mencionado anteriormente, a 

imagem utilizada para esse trabalho foi obtida através do catalogo do INPE usando o satélite 

CBERS 04A, com resolução espacial de 2 metros. E mesmo com uma resolução espacial com 

um bom nível de detalhamento, ainda assim não foi o suficiente para a área de estudos. 

Apesar das dificuldades, os resultados obtidos para a produção dos mapas de 

radiação solar em Wh/m2 se mostraram de grande uso para estudos que buscam 

compreender o clima urbano servindo de subsidio para esta e outras analises, principalmente 
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para áreas de estudo com uma escala menor. No geral, foi possível estabelecer boas relações 

deste produto com os demais gerados para esse trabalho como a tabela de incidência de 

radiação solar em horas e o Fator de visão do céu. Com isso foi possível identificar em ambas 

variações a nível temporal e espacial para os episódios aqui analisados de inverno e verão.  

 

5. Referências 

 
FIALHO, E.S. et. al. O uso do sky view factor na análise do campo térmico noturno, em 
episódio de verão, no perímetro urbano, do município de Ponte Nova – MG, na zona da mata 
mineira. Juiz de Fora – MG. XIII SBCG – UFJF, 2018.  
 
GARTLAND, L. Ilhas de Calor: como mitigar zonas de calor em áreas urbanas. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2010.  
 
MONTEIRO, C.A.F. Teoria e Clima Urbano. São Paulo: IG/USP, 1976.  
 
NASCIMENTO, P.O uso de modelagem nas análises de clima urbano: potencialidades do 
Google Sketchup para um episódio de inverno e verão no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro - 
RJ. In: Lidriana de Souza Pinheiro; Adryane Gorayeb. (Org.). Geografia Física e as 
Mudanças Globais. 1ed.Fortaleza: Editora UFC, 2019, v. p. 1-12. 
 
SANT’ANNA NETO, J. L. Por uma Geografia do Clima. Revista Terra Livre. São Paulo, n.17, 
p.42-62, 2001.  
 
SANT’ANNA NETO, J.L. O clima urbano como construção social: da vulnerabilidade 
polissêmica das cidades enfermas ao sofisma utópico das cidades saudáveis. Revista 
Brasileira de Climatologia, ano 7, vol.8, 2011. 
 
YAMASOE, M.A.; CORREA, M. P. Processos Radiativos na Atmosfera. 1. ed. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2016. v. 1. 142p.



 
 

 www.xivsbcg.com                                                              ISSN: 2764 - 1805 

1756 
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RESUMO 
O Índice de Área Foliar (IAF) é um importante componente dos ciclos bioquímicos que 
intercepta a radiação e água disponível no sistema, sendo utilizado também para estudar a 
dinâmica vegetal e as trocas gasosas com atmosfera. Visto a importância dessa variável, o 
presente estudo teve por objetivo avaliar a distribuição espacial sazonal do IAF em locais com 
diferentes coberturas do solo, no período entre agosto de 2016 a julho de 2017. O estudo foi 
realizado em uma área de floresta amazônica nativa, sendo a Reserva Biológica do Jaru 
(Rebio Jaru) e outra de pastagem, na Fazenda Nossa Senhora (FNS), ambas localizadas no 
estado de Rondônia. Foi utilizado o sensor Ceptômetro para mensurar o IAF nas áreas de 
estudo, onde na FNS foi calculado de forma automática e na Rebio Jaru através de 
formulações matemáticas propostas pelo manual do aparelho. O comportamento sazonal nas 
duas áreas se deu de forma similar nos períodos úmido e seco, apresentando maiores valores 
de IAF no período úmido e menores valores no período seco. Quanto aos períodos de 
transição notou-se uma queda no IAF no período úmido-seco e um aumento no período seco-
úmido para a Rebio Jaru, comportamento distinto para a FNS nos mesmos períodos 
observados. A espacialização apresentou um bom ajuste, demonstrando que programas de 
sensoriamento remoto podem avaliar a distribuição espacial do IAF. Devido à escassez de 
medidas diretas de IAF sugere-se que mais estudos de caracterização da dinâmica espaço-
temporal desta variável. 
 
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Distribuição espacial; Uso do solo. 
 
ABSTRACT 
The Leaf Area Index (IAF) is an important component of biochemical cycles that intercepts the 
radiation and water available in the system, and is also used to study plant dynamics and gas 
exchange with the atmosphere. Given the importance of this variable, the present study aimed 
to assess the seasonal spatial distribution of the IAF in places with different land cover, in the 
period between August 2016 and July 2017. The study was carried out in an area of native 
Amazonian forest, the Jaru Biological Reserve (Rebio Jaru) and the pasture reserve, at 
Fazenda Nossa Senhora (FNS), both located in the state of Rondônia. The Ceptometer sensor 
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was used to measure the IAF in the study areas, where in FNS it was calculated automatically 
and in Rebio Jaru through mathematical formulations proposed by the device manual. The 
seasonal behavior in both areas was similar in the wet and dry periods, with higher IAF values 
in the wet period and lower values in the dry period. As for the transition periods, there was a 
drop in the IAF in the wet-dry period and an increase in the dry-wet period for Rebio Jaru, 
different behavior for the FNS in the same periods observed. Spatialization showed a good fit, 
demonstrating that remote sensing programs can assess the spatial distribution of the IAF. 
Due to the lack of direct IAF measures, it is suggested that further studies characterize the 
spatio-temporal dynamics of this variable. 
 
Keywords: Remote sensing; Spatial distribution; Land use. 

 

1. Introdução 

O Índice de Área Foliar (IAF) é um importante componente dos ciclos 

biogeoquímicos, podendo ser utilizado para estudar a dinâmica vegetal, especialmente a sua 

capacidade fotossintética (BRAZ; ÁGUAS; GARCIA, 2015), visto que está diretamente 

relacionada as trocas gasosas realizadas pelas plantas, pela absorção de CO2 e liberação de 

O2 e extinção da radiação, controlando o microclima acima e abaixo do dossel.  

O IAF influencia diretamente na extinção da radiação. Konings et al. (2017) relatam 

que com um maior albedo ocorre uma maior reflectância da radiação, consequentemente um 

aumento na temperatura do ar. Ressalta-se que um maior albedo resulta, dentre outros 

fatores, de um menor IAF. Nesse sentido, a vegetação tem capacidade de influenciar no 

balanço de energia, de modo a proporcionar o equilíbrio hidrológico com a superfície terrestre 

devido às suas propriedades fisiológicas, à rugosidade da superfície e à profundidade das 

raízes (HAO e XIAO-DONG, 2015). 

Dessa forma, nota-se que o IAF é um importante variável fisiológica da planta, que é 

capaz de controlar uma ampla gama de processos físicos e químicos, sendo esses menores 

ou maiores, a depender de seu valor (HARDWICK et al., 2015).   

Entretanto, ainda são escassas as informações sobre o IAF na região amazônica, 

visto que, pesquisas deste cunho, são dispendiosas e de difícil execução. Por esta razão, a 

análise espacial desta variável torna-se relevante, uma vez que, auxilia na compreensão da 

distribuição espacial da vegetação, e, assim, permite entender melhor sua contribuição na 

ciclagem de nutriente, produção de biomassa e comportamento do microclima. Sendo assim, 

mediante o exposto, o presente estudo tem por objetivo avaliar a distribuição espacial do IAF 

sazonalmente, em áreas com diferentes coberturas do solo. 
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2. Metodologia 

2.1 Área de Estudo 

Este estudo foi realizado em dois sítios experimentais no sudoeste da amazônia, 

sendo uma área de floresta (Reserva Biológica do Jaru - Rebio Jaru) e uma área de pastagem 

(Fazenda Nossa Senhora - FNS) conforme Figura 1.  

 

Figura 1 - Localização da Reserva Biológica do Jaru (a) e da Fazenda Nossa Senhora (b). 

 

A Rebio Jaru é área de proteção integral que atualmente está sob a tutela do Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e possui vegetação predominante 

de Floresta Ombrófila Aberta (CULF et al., 1997). As árvores possuem uma altura média de 

30 m com um sub-bosque composto por palmeiras pequenas e árvores emergentes que 

chegam a atingir 45 m (RUMMEL et al., 2002).  

A FNS, por sua vez, é uma área de pastagem. A área é composta 

predominantemente por gramínea Brachiaria brizantha, com pequenas palmeiras dispersas 

(WEBLER et al., 2013). 

A região onde estão inseridas as duas áreas de estudo possui uma sazonalidade 

pluviométrica bem definida, dividida em quatro períodos, os quais são: período úmido (janeiro-
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março), úmido-seco (abril-junho), seco (julho-setembro) e seco-úmido (outubro-dezembro) 

(FRANCA, 2015). 

 

Figura 2 - Distribuição dos pontos de medição de IAF na Fazenda Nossa Senhora. 

 

2.2 Coletas de dados de Índice de Área Foliar em Campo 

Foram realizadas coletas mensais nos dois sítios de estudo no período de agosto de 

2016 a julho de 2017, com o uso do aparelho Ceptômetro (AccuPAR PAR/LAI, modelo LP-80, 

Decagon Devides, Inc.).  

Na FNS foi realizada uma amostragem de 16 pontos, estando esses localizados ao 

redor da torre micrometeorológica do LBA, amostrando uma área de 1 hectare, distribuídos 

em igual distância entre si (FIGURA 2).  

Para a obtenção dos valores de IAF foram realizadas três medidas em cada ponto, 

sendo que os valores de IAF foram calculados automaticamente pelo Ceptômetro. O cálculo 

realizado pelo equipamento é feito conforme a Equação 1 (DECAGON DEVICES, 2003). 
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L = 
[(1-

1
2K

)  . fb-1]  . lnƬ

A . (1-0,47.fb) 
                                                                                                       (1) 

 

Onde L é o índice de área foliar (m² m-²), Ƭ é a razão entre a PAR abaixo do dossel 

e a PAR acima do dossel, fb é a fração do feixe da PAR incidente (sendo assumido um valor 

de 0,91 de acordo com as coletas realizadas), o A é calculado pela Equação 3 e K é o 

coeficiente de extinção do dossel. 

Na Rebio Jaru o Ceptômetro mediu a PAR abaixo do dossel em 25 pontos 

distribuídos dentro de uma parcela permanente (FIGURA 3). 

 
Figura 3. Distribuição dos pontos de medição de IAF na Reserva Biológica do Jaru. 

 

 

A parcela permanente possui uma área de 1ha (100x100m) instalada ao noroeste da 

torre micrometeorológica do LBA, sendo que esta foi dividida em 25 subparcelas (20x20m) 

onde foram realizadas as medições em um ponto em cada subparcela. 

Os dados de PAR acima do dossel foram medidos pelo sensor Quantum LI-190SZ 

(LICOR, Inc., Lincoln USA), instalado a 54 m de altura na torre do LBA. Posteriormente, os 
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dados de PAR medidos abaixo e acima do dossel foram submetidos às formulações descritas 

no manual do usuário do Ceptômetro, conforme já explicado na Equação 1. 

 

2.3 Espacialização de Dados de Índice de Área Foliar 

A fim de verificar a distribuição espacial dos dados de IAF medido em campo, foi 

realizada a espacialização dos dados por meio metodologia inverso da distância ao quadrado 

(Inverse Distance Weighted – IDW). 

Segundo Marcuzzo, Andrade e Melo (2011) o método de IDW é um dos mais 

utilizados para pontos distribuídos espacialmente. De acordo com o autor supracitado, o 

método IDW realiza uma interpolação entre os valores de cada ponto. Essa interpolação 

atribui maior peso aos pontos localizados mais próximos, de forma que o peso diminui 

conforme a distância aumenta. 

A espacialização foi realizada a partir das médias sazonais para cada ponto de coleta 

de ambos os sítios, a fim de verificar a variação sazonal do IAF na área amostrada com o 

auxílio do software ArcGis 10.4.3 versão de experimentação. 

 

3. Resultados e Discussão 

Os valores médios sazonais da Rebio Jaru e da FNS podem ser observados na 

Tabela 1. O IAF foi maior no período úmido e menor no período seco em ambos os sítios 

estudados, onde nota-se em ambas as áreas estudadas uma queda brusca no IAF do período 

úmido para o período úmido-seco.  

De acordo com Ferreira, Cattânio e Jardim, (2015) essa diminuição do IAF na estação 

úmida-seca está relacionada a menor quantidade de água disponível no solo, fazendo com 

que a vegetação busque por mecanismos para minimizar os efeitos da escassez hídrica, 

sendo assim ela libera as folhas antigas e intensifica a produção de novas folhas.  
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Tabela 1 - Média (± Desvio padrão) sazonal do índice de área foliar obtido por coleta em 
campo para a Reserva Biológica do Jaru e para a Fazenda Nossa Senhora 

 IAF (m2 m-2) 

 Rebio Jaru FNS 

Úmido 6,26 ± 0,09 2,83 ± 0,11 

Úmido-Seco 5,99 ± 0,25 2,42 ± 0,13 

Seco 5,23 ± 0,34 1,54 ± 0,18 

Seco-Úmido 5,61 ± 0,43 2,01 ± 0,18 

 
De forma semelhante a este estudo, Biudes et al. (2014) ao verificarem o IAF de uma 

floresta de transição por meio de produtos de sensoriamento remoto, encontraram maior IAF 

no período úmido e menor no período seco, sendo de 6,33 m2 m-2 e 5,93 m2 m-2, 

respectivamente. Por sua vez, Danelichen et al. (2016) encontraram maiores valores no 

período seco, com média de 5,8 m2 m-2 e menores valores no período úmido. 

Ao analisar o comportamento sazonal de uma pastagem, Danelichen et al. (2014) 

constatam que no período úmido, o IAF foi maior, passando a reduzir no período úmido-seco 

devido a redução da precipitação, atingindo valores mínimos no período seco e aumentando 

no período seco-úmido, com o início das chuvas, mesmo comportamento apresentado para 

os dados de IAF na FNS. 

A fim de verificar a distribuição espacial do IAF obtido por meio de coletas em campo 

nas áreas estudadas, realizou-se a espacialização dos dados, como pode ser verificado na 

Figura 4 para a Rebio Jaru e na Figura 5 para a FNS. 

Na Rebio Jaru as medidas durante o período úmido, presentaram máximas 

localizadas na porção nordeste da parcela, chegando a valores de 6,97 m2 m-2. Por sua vez, 

a porção noroeste da parcela foi a que apresentou os menores valores de IAF, com valores 

abaixo de 5,0 m2 m-2 no período seco. Vale ressaltar que essa distribuição não ocorreu apenas 

nesta parte da parcela, tendo valores com comportamento igual registrado em outros locais 

da parcela. 

Nota-se que no período de transição úmido-seco, ocorre uma queda do IAF, visto 

que com a redução da precipitação na região, a quantidade de água no solo reduz, e dessa 

forma, a vegetação libera as folhas velhas e intensifica o processo de produção de novas 

folhas (FERREIRA, CATTÂNIO E JARDIM, 2015). No período seco-úmido, com o início das 
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chuvas e com as folhas novas, o IAF passa a aumentar de forma gradativa, até atingir os 

valores máximos no período úmido. 

 

Figura 4 - Espacialização dos dados de índice de área foliar (IAF) obtido por coletas em campo para o 
período úmido (a), úmido-seco (b), seco (c) e seco-úmido (d) para a Reserva Biológica do Jaru. 

 

 

Apesar da distribuição seguir o comportamento sazonal dos dados, nota-se que a 

distribuição em cada ponto se dá de forma diferente de um período para outro. Tal fato pode 

ser devido às diferentes espécies arbóreas da área, uma vez que a floresta estudada é 

semidecidual, na qual as espécies possuem características e resposta às variações sazonais 

diferenciadas (COSTA et al., 2010).  

Na FNS, o comportamento sazonal se deu de forma similar à Rebio Jaru no que diz 

respeito aos períodos úmido e seco, porém apresentaram diferenças em relação aos períodos 

de transição. Os valores máximos forma registrados no período úmido, com pontos 

apresentando valores de 3,50 m2 m-2, ao passo que no período seco houve pontos que 

apresentaram IAF de 1,37 m2 m-2. 

A distribuição espacial do IAF na FNS apresentou maior analogia entre os períodos 

úmido e seco em relação à Rebio Jaru, porém apresentou comportamento díspar em relação 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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aos períodos de transição, visto que a queda do IAF no período úmido-seco ocorreu de forma 

atenuada, reduzindo consideravelmente a partir do período seco. 

 

Figura 5 - Espacialização dos dados de índice de área foliar (IAF) obtido por coletas em campo para o 

período úmido (a), úmido-seco (b), seco (c) e seco-úmido (d) para a Fazenda Nossa Senhora. 

 

 

Ao contrário da Rebio Jaru, a vegetação na FNS é majoritariamente composta por 

Brachiaria brizantha, fato que atenua as implicações da dinâmica da vegetação ocorridas na 

Rebio Jaru que possui uma vegetação heterogênea, e por sua vez, com diferentes respostas 

às variações do microclima. 

Além disso, a profundidade das raízes da pastagem influencia na dinâmica do IAF. 

De acordo com Zanchi et al. (2009) a profundidade média das raízes na pastagem é de 3,0 

metros, fazendo com que a pastagem sinta os impactos dos períodos de escassez hídrica de 

forma mais intensa. Outro fator determinante da variação espacial do IAF na FNS é o manejo 

dos bovinos da fazenda. O rodízio realizado durante o ano minimiza os impactos dos animais 

sobre a vegetação, de forma a minimizar a degradação da pastagem. Porém, durante o 

pastejo, é natural que os animais transitem ou deitem na área, compactando a vegetação, 

reduzindo seu IAF.  

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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4. Considerações Finais 

O comportamento sazonal nos dois sítios se deu de forma similar nos períodos úmido 

e seco, apresentando maiores valores de IAF no período úmido e menores no período seco. 

Quanto ao período de transição úmido-seco e seco-úmido, houve queda e aumento 

respectivamente para a Rebio Jaru, comportamento distinto para a FNS nos mesmos períodos 

observados. 

Na Rebio Jaru a distribuição espacial do IAF em cada ponto se dá de modo diferente 

entre os períodos, por apresentar uma heterogeneidade em suas espécies arbóreas.  Na FNS 

nos períodos úmido e seco a distribuição apresentou maior similaridade se comparada à 

Rebio Jaru, visto sua maior homogeneidade na vegetação. 

Ainda são escassas as informações sobre o índice de área foliar na região 

amazônica, visto que, pesquisas deste cunho, são dispendiosas e de difícil execução, porém 

são necessários mais estudos nessa temática para melhor conhecer sua dinâmica. 
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PREENCHIMENTO DE FALHAS DE DADOS DE PRECIPITAÇÃO POR REDES 

NEURAIS ARTIFICIAIS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 
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RESUMO 
O preenchimento de falhas de precipitação em séries históricas é uma técnica amplamente 
aplicada em estudos das ciências do clima. Os métodos clássicos de preenchimento 
desempenham um bom papel em estimar médias mensais, anuais e sazonais. No entanto, 
eles não são recomendados para o preenchimento de falhas em escala diária ou horária. Para 
isso, as redes neurais artificiais têm demonstrado ser um método mais apropriado. Ainda 
assim, existem diversos tipos de redes neurais artificiais e isso pode influenciar no 
desempenho da função. Considerando isso, o presente estudo teve como objetivo realizar 
uma revisão bibliográfica sistemática sobre o uso de redes neurais artificiais para o 
preenchimento de falhas de precipitação. Descrevemos nesse artigo o método aplicado para 
a revisão bibliográfica e os resultados obtidos. Concluímos que a rede neural do tipo Multi-
layer Perceptron foi a mais usada entre os artigos analisados e que as técnicas aplicadas nos 
artigos têm gerado bons resultados. Consideramos que as etapas definidas para a revisão 
bibliográfica sistemática foram eficazes para a proposta. 
 
Palavras-chave: Chuva; Redes neurais artificiais; Revisão sistemática. 
 

ABSTRACT 
The gap filling methods for rainfall time series data are widely applied in studies of climate 
sciences. The classic filling methods have a good performance in gap-filling for monthly, 
annual and seasonal averages. However, they are not recommended for daily or hourly rainfall. 
For this purpose, artificial neural networks (ANN) have been characterized as a more 
appropriate method. Still, there are several types of artificial neural networks and each one 
can perform differently. Considering this, the present study aimed to carry out a systematic 
bibliographic review on the use of artificial neural networks to gap filling methods for 
precipitation data. We describe here the method applied for the review and the obtained 
findings. We conclude that the Multilayer Perceptron neural network was the most used type 
of ANN among the available articles and the techniques applied in the articles have generated 
good findings. We considered the defined steps for the systematic bibliographic review 
effective for the proposal. 
 

Keywords: Rain; Artificial neural networks; Systematic review. 
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1. Introdução 

O preenchimento de falhas de precipitação em séries históricas é uma técnica 

amplamente aplicada em estudos de climatologia, hidrologia, meteorologia, entre outras 

ciências que dependem das medidas de chuva.  

Os métodos clássicos de preenchimento de dados tais como regressão linear, 

ponderação regional e ponderação do inverso da distância, têm demonstrado um bom 

desempenho para o preenchimento de médias mensais, anuais e sazonais. No entanto, não 

são recomendados para o preenchimento de falhas numa escala diária. Isso porque, os 

padrões espaço-temporais das chuvas são complexos, não lineares e altamente variáveis no 

tempo (ANESI, 2014). 

Por outro lado, a utilização de redes neurais artificiais (RNA) para o preenchimento 

de falhas de dados de chuva têm se mostrado a solução para esse problema e, inclusive, já 

vêm sendo aplicadas em diversos regimes climáticos. Poder utilizar séries históricas numa 

escala diária, amplia a possibilidade de estudos principalmente relacionados aos eventos 

extremos de precipitação, que dependem da análise do volume de chuva em escala diária ou 

até mesmo, horária.  

As RNA são formadas por uma estrutura inspirada nos neurônios humanos, e que 

procuram identificar padrões de comportamento entre as variáveis apresentadas ao modelo e 

a resposta esperada. O seu aprendizado pode ser supervisionado e não supervisionado, 

dependendo do tipo de rede e de sua funcionalidade.  A RNA pode ser usada como um modelo 

de regressão logística, descrevendo relações entre uma variável resposta e uma ou mais 

variáveis explanatórias, quando não fornecer uma precisão razoável (REBALA, RAVI e 

CHURIWALA, 2019). 

Assim, as RNA são técnicas populares para aprendizado de máquina, que tem como 

principal função simular o mecanismo de aprendizado de um sistema biológico para 

identificação e predição de eventos ou objetos. As RNA simulam o sistema nervoso humano, 

no qual os neurônios da rede neural seriam comparados às células neurais do sistema 

nervoso, tendo a capacidade de processar e transmitir informações advindas de meios 

externos (NEAPOLITAN, 2018). 

A arquitetura de um neurônio de uma RNA é semelhante à arquitetura de uma célula 

do sistema nervoso. Comparando com os componentes biológicos com os artificiais: as 
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entradas do neurônio artificial apresentam as mesmas funções dos dendritos com os pesos 

das sinapses; o centro do neurônio artificial é onde o processamento dos sinais de entrada é 

realizado, por meio de uma função soma e, pode ser comparado ao núcleo da célula nervosa; 

sendo a saída do neurônio artificial semelhante aos axônios, no qual transmite o resultado do 

processado realizado pela rede. Assim, uma rede neural é formada por, basicamente, 3 

camadas: uma de entrada, uma ou mais intermediárias e uma de saída, a qual apresenta o 

resultado final do processamento realizado (NEAPOLITAN, 2018).  

Veja na imagem a seguir o modelo de uma RNA. 

 

Figura 1 - Modelo de uma rede neural simples. 

 

Organizado pelos autores. Fonte: Data Science Academy. 

 

Os valores de entrada são associados a pesos diferentes (w1, w2, ..., wn) que irão 

compor as variáveis de entrada do sistema neural. Esses valores são apresentados aos 

neurônios que tem como função realizar o processamento de acordo com os pesos 

correspondentes a cada entrada de dados e enviá-los para as camadas subsequentes até a 

apresentação do resultado final. Uma RNA pode ser composta por um ou mais neurônios. 

Quando a rede neural artificial é composta por um único neurônio, ela é denominada de 

Perceptron. Assim, quando a rede neural apresenta mais de um neurônio, formando camadas 

de neurônio, ela é denominada Multilayer Perceptron (NEAPOLITAN, 2018). 

A Multilayer Perceptron (MLP) é uma rede neural do tipo Feedforward que possui 

neurônios interligados em forma de nós, e a capacidade de armazenar conhecimento 

experimental e torná-lo disponível para uso (HAYKIN, 2001). A entrada é a camada 

responsável por receber as informações externas e é composta por apenas um conjunto de 
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neurônios. A camada intermediária (ou oculta) é responsável pelo processamento dos dados 

adquiridos, podendo conter uma ou mais camadas de neurônios. Na camada de saída 

apresenta-se os valores do processamento da camada anterior, podendo haver mais de um 

valor de saída (NEAPOLITAN, 2018). 

Considerando o exposto acima, o presente trabalho teve como objetivo realizar uma 

revisão bibliográfica sistemática sobre o uso de RNA para o preenchimento de falhas de dados 

de precipitação. 

Uma revisão bibliográfica sistemática consiste em uma metodologia de revisão 

bibliográfica feita com base em etapas pré-definidas e orientadas. Tal método teve início na 

área da medicina em meados do século XX, e tem sido utilizado por todas as áreas da ciência. 

Uma das maiores vantagens de uma revisão bibliográfica sistemática é que, da forma como 

ela é conduzida, faz com o que se evite resultados tendenciosos (BIOLCHINI et al., 2005).  

 

2. Metodologia 

A metodologia de revisão bibliográfica sistemática utilizada neste trabalho consistiu 

em cinco etapas: i) elaboração de “perguntas guias”; ii) definição da estratégia de busca; iii) 

seleção dos artigos a serem analisados; iv) organização no Zotero; v) leitura e análise dos 

artigos. 

 

2.1. Perguntas guias 

As perguntas guias serviram de referência tanto para se atingir o objetivo da Revisão 

Bibliográfica Sistemática como para se definir melhor o escopo de artigos a serem analisados. 

Dessa forma, foram elaboradas as seguintes perguntas: 

● Quais são os estudos já realizados sobre preenchimento de falhas de dados de 

precipitação usando RNA? 

● Qual foi o objetivo do trabalho? 

● Qual foi o tipo de RNA utilizada? 

● Qual a conclusão dos autores? 

2.2. Estratégias de busca 

A estratégia de busca está relacionada com os principais fatores de uma pesquisa 

que influencia o resultado. Esses fatores podem ser definidos como: uso de Rede Virtual 
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Privada (VPN), buscador utilizado, palavras-chave, filtros aplicados e seleção dos resultados. 

A cada variação entre esses fatores, mudam-se os resultados. A tabela a seguir descreve a 

estratégia de busca utilizada na presente pesquisa. 

 

Tabela 1 - Estratégias de busca. 

VPN Buscador 
Palavras-

chave 
Configuração 

da busca 
Filtros de 

busca 

Quantidade 
de 

Resultados 

Quantidade 
de trabalhos 
selecionados 

VPN 
da 

USP 

Google 
Scholar 

“preenchimento 
de falhas” 

“precipitação” 
“redes neurais 

artificiais” 

Qualquer 
idioma 

Período: 
sempre, 

ordenado 
por 

relevância, 
e incluir 
citações. 

202 5 

“gap filling” 
“rain” 

“precipitation” 
“artificial neural 

network” 

Qualquer 
idioma 

Período: 
sempre, 

ordenado 
por 

relevância, 
e incluir 
citações. 

506 3 

Scopus  
Article title, 
Abstracts, 
Keywords. 

Via 
Mendeley 
data; Sort 
on: date 
(newest). 

1559 4 

Organizado pelos autores. 

 

2.3. Seleção dos artigos 

A busca realizada retornou milhares de artigos, no entanto, foi realizada uma seleção 

de acordo com critérios que mais se adequassem ao objetivo da Revisão. Foi considerado 

também o tempo disponível para leitura e avaliação dos resultados.  

Os critérios utilizados para a seleção dos artigos foram: trabalhos escritos em 

português ou inglês, título e resumo contendo termos relacionados, trabalhos publicados em 

evento ou em periódicos, trabalhos de dissertação ou tese, conteúdo diretamente relacionado 

às perguntas elencadas para a revisão. 

Com isso, foram utilizados no total, 12 trabalhos, sendo eles 11 artigos de periódicos 

e 1 tese de doutorado. 
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2.4. Organização no Zotero, leitura e análise dos artigos 

O Zotero é um software gratuito desenvolvido pela Corporation for Digital 

Scholarship, uma organização sem fins lucrativos dedicada a desenvolver softwares e 

serviços para pesquisadores e instituições. Esse software permite ao usuário gerenciar as 

suas referências bibliográficas, pois ele armazena e organiza os trabalhos em seu próprio 

banco de dados, e também gera as devidas citações em diversas opções de formatação. O 

software está disponível para os sistemas operacionais Mac, Windows e Linux e para ser 

baixado a partir do link https://www.zotero.org/. 

Os artigos aqui analisados foram organizados em uma biblioteca Zotero. Em seguida, 

foi feita a leitura e análise dos mesmos buscando responder às questões previamente 

elencadas. Os resultados estão descritos no item a seguir. 

 

3. Resultados e discussão 

Foram selecionados no total, 12 trabalhos científicos, sendo 11 deles artigos de 

periódico e 1 tese de doutorado. A tabela a seguir descreve o tipo de trabalho e a referência. 

Tabela 2 - Referências selecionadas 

Tipo de trabalho Referência 

Artigo de periódico Brubacher et al., 2020a 

Artigo de periódico Brubacher et al., 2020b 

Artigo de periódico Chen et al., 2020 

Artigo de periódico Chivers et al., 2020 

Artigo de periódico Correia et al., 2016  

Tese Haline Depiné Anesi, 2014 

Artigo de periódico Kumar et al., 2012 

Artigo de periódico Miró et al., 2017 

Artigo de periódico Nanda et al., 2017 

Artigo de periódico Ruezzene et al., 2020 

Artigo de periódico Salmani-Dehaghi and Samani, 2021 

Artigo de periódico Wanderley et al., 2014 

Organizado pelos autores 

 

 

https://www.zotero.org/
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3.1 Descrição do conteúdo 

A tabela a seguir sintetiza os tipos de Redes Neurais Artificiais utilizadas em cada 

trabalho analisado. Em seguida, apresentamos uma síntese dos artigos analisados. 

 

Tabela 3 - Tipos de redes neurais artificiais usadas em cada artigo analisado. 

  Tipo de RNA Referência 

1 Não aplicou RNA (artigo de revisão) Brubacher et al., 2020a 

2 Multi-layer Perceptron (MLP) Brubacher et al., 2020b 

3 Multi-layer Perceptron (MLP) Chen et al., 2020 

4 
Gradient boosting, Nearest neighbours, Bagged decision 

trees, Neural networks (MLP) and support vector 
machines 

Chivers et al., 2020 

5 Multi-layer Perceptron (MLP) Haline Depiné Anesi, 2014. 

6 Multi-layer Perceptron (MLP) Kumar et al., 2012 

7 
Self-Organizing Map (SOM) e Non-linear Principal 

Component Analysis (NLPCA). 
Miró et al., 2017 

8 Kohonen Self-Organizing Map (KSOM) Nanda et al., 2017 

10 Não aplicou RNA (artigo de revisão) Ruezzene et al., 2020 

11 Multi-layer Perceptron (MLP) Wanderley et al., 2014 

Organizado pelos autores. 

 
Brubacher et al., 2020a fizeram uma revisão bibliográfica sobre métodos de 

preenchimento de falhas e de interpolação espacial de dados de precipitação e apontaram o 

uso das Redes Neurais Artificiais entre os principais métodos utilizados para tal fim. Entre os 

outros métodos citados pelos autores encontram-se: a ponderação a partir de Regressão 

Linear Simples ou Múltipla e os interpoladores espaciais para o preenchimento de falhas 

(Inverso da Distância, Vizinho Natural, Krigagem). 
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Os autores ainda apresentaram uma tabela sintetizando os tipos de métodos para 

preenchimento e interpolação da precipitação, as referências, as vantagens e desvantagens 

de cada tipo de método. 

Num outro estudo, Brubacher et al., 2020b, realizaram o preenchimento de falhas de 

precipitação diária no estado do Rio Grande do Sul, utilizando séries históricas de 287 

estações, no período entre 1987 e 2016. Foi aplicado, então, os métodos de Regressão Linear 

Múltipla (RLM) e Redes Neurais Artificiais com uma camada oculta (RNA). Como resultados, 

os autores destacam que o modelo RLM apresentou maior coeficiente de determinação e 

menor erro médio absoluto do que o modelo RNA. O R^2 médio para o modelo RLM foi de 

0,697 e o erro médio absoluto foi de 2,27 mm; enquanto que o R^2 médio para o modelo RNA 

foi de 0,675 e o erro médio absoluto foi de 2,31 mm.  

Nesse estudo, os autores ainda apontam que, apesar de ser desaconselhado pela 

bibliografia o uso de métodos de preenchimento de falhas para estudos em escala diária ou 

para eventos extremos, caso a rede pluviométrica for suficientemente densa, é possível obter 

bons resultados.  

Chen et al., 2020, elaboraram um algoritmo para criar um modelo de Aprendizagem 

de Máquina com o objetivo de melhorar a estimativa dos dados de precipitação numa escala 

global. O conjunto de dados usados no input do modelo incluem dados de sensores 

infravermelho e sensores de microondas passivas; já para a fase de treinamento, foram 

usados dados da rede de radares.  

A configuração do modelo deep learning baseou-se em 3 camadas escondidas, as 

quais foram compostas respectivamente por 3, 9 e 3 perceptrons. O procedimento de 

otimização incluiu a técnica de forward propagation para a estimação e backward propagation 

para a otimização do erro. Após verificarem a viabilidade desse modelo para a estimação da 

precipitação faltante, os autores afirmam que, apesar de ainda ser preciso aplicá-lo em 

diferentes regiões climáticas, os resultados preliminares são bastante promissores. Quando 

aplicado ao estudo em escala urbana, constatou-se que o modelo desenvolvido conseguiu 

capturar baixas taxas de precipitação, o que demonstra uma boa acurácia do modelo em 

escalas maiores. 

Chivers et al., 2020 demonstraram uma boa performance na aplicação de técnicas 

de ML para o preenchimento de dados de chuva numa escala temporal de 30 minutos, no 
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Reino Unido. O estudo de caso comparou a utilização de diversos dados meteorológicos 

versus a utilização de apenas dados de chuva de estações vizinhas para a predição de chuva. 

Os autores aplicaram uma análise de duas fases, combinando uma classificação binária de 

“chuva e não-chuva” e, posteriormente, aplicaram uma análise de regressão para quantificar 

a magnitude das amostras de chuva, quando existentes. Em ambas análises os autores 

aplicaram técnicas de aprendizagem de máquinas comuns, tais como: gradient boosting, 

nearest neighbours, bagged decision trees, redes neurais e support vector machines. Ao final, 

os autores concluíram que em todas as técnicas aplicadas, quando utilizado diversas variáveis 

meteorológicas, são produzidas predições mais acuradas do que a técnica de preenchimento 

em que se usa apenas as medições de chuva de estações vizinhas e, que os algoritmos 

aplicados demonstram ser eficientes para a predição de dados faltantes de chuva. 

Correia et al (2016) testaram a aplicação de redes neurais artificiais para o 

preenchimento de série de dados pluviométricos mensais de quatro estações na bacia do rio 

Doce, localizada na região serrana do estado do Espírito Santo. Foram admitidas três 

diferentes porcentagens de falhas: 7%, 15% e 30%. Para a avaliação da performance da rede, 

os autores aplicaram medidas como o coeficiente de eficiência de Nash e Sutcliffe (NSE) e o 

coeficiente de correlação (R^2). A utilização das RNAs foi eficaz para todas as estações na 

série com 7% de falhas, apresentando valores de NSE e R^2 acima de 0,8, diferentemente 

das demais séries com mais falhas, nas quais os valores de NSE e R^2 não foram suficientes. 

Haline Depiné Anesi (2014), em sua tese de doutorado, analisou a capacidade das 

Redes Neurais Artificiais para estimar dados pluviométricos em escala horária. O objetivo final 

de sua pesquisa foi utilizar tais dados como entrada no modelo hidrológico SWAT. Segundo 

a autora, o preenchimento das falhas apresentou coeficientes de análise de desempenho 

elevados. Os valores do coeficiente de Nash-Sutcliffe (NS) variaram entre 0,8 a 0,99. Apenas 

3,6% do NS ficaram abaixo de 0,9.  

Kumar et al. (2012), descreveram um procedimento de Redes Neurais Artificiais capaz 

de estimar variáveis atmosféricas em escalas menores das amostras. As variáveis estimadas 

foram: radiação de onda longa descendente, precipitação, pressão superficial, umidade 

específica, radiação de ondas curtas descendente, temperatura do ar a 2 metros, velocidade 

do vento. Esse método pode reduzir a escala de médias mensais para valores de 6 em 6 
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horas. De acordo com os autores, a %BIAS para a estimativa da precipitação foi de 0,6 e o 

Erro Quadrático Médio foi de 3,24. 

Miró et al. (2017) validou 10 métodos de preenchimento de falhas entre eles 6 

lineares, 2 não lineares e 2 híbridos numa escala diária e mensal ao longo da bacia do rio 

Júcar, localizado no lado leste da Península Ibérica. De acordo com os autores, os resultados 

mostraram uma melhor performance dos métodos não lineares e os híbridos, com destaque 

para o método de Análise de Componente não linear (NLPCA), esse método consiste em uma 

abordagem híbrida que combina as vantagens das Redes Neurais Artificiais e das Funções 

Ortogonais Empíricas. Os autores afirmam também que o bom rendimento do NLPCA está 

relacionado à densa rede de amostras disponíveis e que o método deve ser testado em outras 

regiões climáticas para, então, se comprovar a eficácia em diferentes regiões.  

Nanda et al. (2017) estudaram a eficiência da rede neural do tipo Kohonen Self-

Organizing Map (KSOM) para estimar valores de evapotranspiração, vazão, precipitação e 

temperatura e também aprimoraram a capacidade de modelagem. De acordo com os autores, 

a KSOM tem se tornado um dos algoritmos mais populares para lidar com problemas de 

preenchimento de falhas. As medidas utilizadas para verificar a eficiência da rede (antes e 

depois do aprimoramento) foram: coeficiente de correlação (R), Eficiência de Nash-Sutcliffe 

(NSE), erro quadrático médio da raiz (RMSE) e índice de concordância (IOA). 

Ao final do artigo os autores concluem que o algoritmo aprimorado da rede neural do 

tipo KSOM se comporta diferente para diferentes tipos de conjuntos de dados 

hidrometeorológicos. De forma geral, o aprimoramento realizado na pesquisa melhorou a 

eficiência da KSOM em estimar os valores faltantes. 

Ruezenne et al. (2020) realizou um levantamento bibliográfico sobre os principais 

métodos de preenchimento de falhas em dados de precipitação, entre eles as Redes Neurais 

Artificiais do tipo Perceptron Multicamadas (MLP). De acordo com os autores, esse método 

tem inúmeras vantagens, como por exemplo: ser capaz de modelar padrões complexos sem 

um conhecimento prévio do processo. No entanto, uma das desvantagens é que pode-se 

apresentar resultados irreais caso exista ruído nos dados. 

Wanderley et al. (2014) aplicaram cinco diferentes testes de interpolação em médias 

mensais de precipitação com RNA, também do tipo MLP. A área de estudo compreendeu todo 

o estado de Alagoas, Brasil. As medidas estatísticas utilizadas para a avaliação dos resultados 
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foram: coeficiente de determinação (r²), a raiz do erro quadrático médio (REQM), o erro 

absoluto médio (EAM) e o erro percentual (EP).  

Os autores obtiveram resultados diferentes para as diferentes estações climáticas, 

evidenciando o fato de que o método de preenchimento de falhas com RNAs pode apresentar 

acurácia variada dependendo da área de estudo.   

 

4. Considerações finais 

O método utilizado para a Revisão Bibliográfica Sistemática descrita neste artigo, nos 

proporcionou responder às perguntas guias realizadas inicialmente. A variação dos resultados 

deve-se principalmente à variação dos fatores: idioma, palavras-chave e buscador.  

Concluímos também que dentre as redes neurais artificiais apresentadas nos 

trabalhos, a maioria delas (7 de 9) é do tipo Multi-layer perceptron, e essas tiveram um bom 

desempenho no preenchimento de falhas de precipitação, corroborando com os indícios 

apresentados inicialmente. No entanto, os autores dos artigos analisados apontam que é 

necessário fazer testes de validação antes de utilizar os resultados do preenchimento de 

falhas, uma vez que o desempenho das RNAs para o preenchimento de falhas de chuva pode 

variar de região para região. 
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O USO DO WRPLOT (WIND ROSE PLOT) EM ESTUDOS DE CLIMA URBANO  
 

VLADIMIR APARECIDO SORANA SANTOS1 
CHARLEI APARECIDO DA SILVA2 

 
RESUMO 
Os estudos de clima urbano têm se intensificado no Brasil dadas às elevadas necessidades 
de compreensão e resolução de problemas ambientais que se apresentam nas/para 
sociedades, principalmente as urbanas. Na mesma intensidade observa-se a utilização de 
tecnologias de informação, softwares e aplicativos que possibilitem melhor e maior vislumbre 
dos dados climatológicos, incluindo a espacialização das informações obtidas. Esse trabalho 
tem o intuito apresentar as possibilidades de aplicação geográfica do software WRPlot da 
Lakes Environmental Software em estudo de climatologia. O WRPlot permite a criação de 
gráficos de rosas dos ventos, permite especializar a direção e a velocidade dos ventos. Os 
resultados do uso dessa ferramenta são promissores, ainda mais quando usada com técnicas 
já consagradas, como a análise rítmica, por exemplo.  Em pesquisas realizadas sobre 
poluição atmosférica na cidade de Dourados (MS) o WRPlot demonstrou-se eficiente na 
compreensão do tipo de tempo vigente e no papel desemprenhado pelos ventos na dispersão 
dos poluentes, efetivamente as partículas sólidas presentes na atmosfera.  
 
Palavras-chave: Metodologia; SCU- Sistema Clima Urbano; Ventos. 
 
ABSTRACT 
Studies of urban climate have been intensified in Brazil given the high needs for understanding 

and solving environmental problems that present themselves in / for societies, especially urban 

ones. At the same intensity, there is the use of information technologies, software and 

applications that allow a better and greater glimpse of climatological data, including the 

spatialization of the information obtained. This work aims to present the possibilities of 

geographic application of the WRPlot software from Lakes Environmental Software in a 

climatology study. WRPlot allows the creation of wind rose graphics, it allows specializing the 

direction and speed of the winds. The results of using this tool are promising, especially when 

used with established techniques, such as rhythmic analysis, for example. In research carried 

out on atmospheric pollution in the city of Dourados (MS), WRPlot proved to be efficient in 

understanding the type of prevailing weather and the role played by the winds in the dispersion 

of pollutants, effectively the solid particles present in the atmosphere. 
 

Keywords: Methodology; SCU - Urban Climate System; Winds. 
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1. Introdução 

A população mundial no fim do século XX mudou sua característica 

predominantemente rural para urbana, inflando as cidades. Nessas condições, as populações 

essencialmente urbanas já somam pouco mais de 50% do total mundial, sendo que, 

ultrapassa 75% nos países desenvolvidos. No caso do Brasil a passagem de característica 

de população rural para urbana, acontece por volta dos anos de 1960, e acelerando cada vez 

mais nas décadas seguintes, hoje sua população urbana é de quase 85%, conforme os dados 

do IBGE no censo de 2010 (MENDONÇA, 2013; SANT´ANNA NETO, 2013). Daí a importância 

os estudos de clima urbano.  

É conhecimento que há uma interdependência entre o clima e os seres humanos, 

essa condição tem sido reconhecida ainda mais na última década. Nesta relação, o clima 

influencia o homem e suas atividades e ao contrário é verdadeiro, ainda mais quando se trata 

do clima urbano. De fato, ainda há muito por ser desvendado sobre a multiplicidade de 

maneiras pelas quais o homem tem e está mudando seu ambiente climático (CHANDLER, 

1962; LOWRY, 1967). Nesse processo, suas tentativas deliberadas de modificar os processos 

meteorológicos atraíram mais atenção do que o grau de modificação parece justificar, e neste 

sentido, a sociedade são acometidas de forma inesperada as consequências de suas 

investidas, Chandler (Op. cit.). 

Nesse contexto o conceito de clima urbano de Monteiro (1976, p. 53) ganha 

destaque: “o clima urbano é um sistema que abrange o clima de um dado espaço terrestre e 

sua urbanização”. Sem dúvida, “a cidade, materialização do processo de urbanização e cuja 

concepção pode ser expressa, genericamente, pela aglomeração de pessoas com suas 

construções e atividades num determinado local, é o palco no qual ocorrem os estudos de 

clima urbano a fim de compreender o seu significado para a sociedade.  

Para compreender o clima urbano em essência, deve ser ressaltado que o “fenômeno 

urbano constitui um centro de interesse para o qual convergem vários campos de 

investigação, torna-se necessário também sondar as perspectivas metodológicas sob as 

quais tem sido focalizada a cidade” (MONTEIRO op. cit.). E ainda, “à medida que as cidades 

aumentam de tamanho e se mesclam quase imperceptivelmente umas com as outras, sua 

influência na atmosfera assumirá um significado ainda maior”, Lee (1984, p. 01). 

No Brasil, os estudos de clima urbano enquanto como sistema foram concretizados 
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por Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro – sob a influência de Bertalanffy  e as proposições 

presentes na Teoria Geral de Sistemas. A obra “Teoria do Clima Urbano” é um referencial 

teórico básico nos dias atuais. Daí para cá intensificaram-se o número de trabalhos em torno 

do clima urbano e qualidade ambiental urbana, sob referencial teórico e metodológico capaz 

de construir a compreensão do processo de urbanização como influenciador direto dos climas 

da cidade - Amorim (2012). 

Pode-se elencar três enunciados básicos dos dez apontados por Monteiro (1976; 

2013), sobre o Sistema Clima Urbano (SCU): 1 – o clima urbano é um sistema que abrange 

um ponto específico de dado espaço terrestre urbanizado; 2 – o meio urbano, que se identifica 

a partir do sítio , se estabelece como núcleo do sistema, relacionando-se com o ambiente 

regional ao qual está inserido; 3 – o SCU tem a capacidade de importar energia do seu 

ambiente, responsável por variados eventos, como mudanças de estados, mudanças e 

transformações internas gerando produtos e exportando para o ambiente.  

É importante destacar que a estrutura do SCU está ligada à percepção humana, pois 

é a partir do estabelecimento dos subsistemas – Subsistema Temodinâmico; Susbsistema 

Físico-Químico; Sistema Hidrometeórico – formadores do SCU, que Monteiro (1976; 2013), 

propõe três canais de percepção: o I Conforto Térmico, II Qualidade do ar e III Impacto 

Meteórico (ARAÚJO, 2014; SANTOS, 2014). O autor afirma que “esses canais perceptivos 

associam-se intimamente aos principais níveis de resolução do sistema, separando (tanto 

quanto possível, nessa decisão sempre arbitrária) os grandes conjuntos de fenômenos dentro 

do universo climático” (MONTEIRO, 1976, p. 125). 

Na concepção de clima urbano apontado por Monteiro (1976; 2013) não se deve 

ignorar o fator topográfico, pois, mesmo em uma cidade localizada sobre um sítio "plano", 

também haverá algumas características topográficas que podem ser ignoradas apenas 

durante o dia, mas devido à drenagem noturna do ar desempenham um papel importante à 

noite. Esse fato faz com que o fator topográfico se torne excepcional ao tentar compreender 

o clima urbano. Em alguma medida isso influenciará na direção dos ventos e até mesmo na 

sua velocidade.  

Assim, o efetivo entendimento da formação das condições climáticas advindas da 

heterogeneidade tanto da estruturação do sítio como funcionalidade urbana deve-se atentar 

para o tipo do sítio onde o espaço urbano está localizado, e isso é pré-requisito em qualquer 
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estudo sobre clima da cidade, Fialho (2012). Na compreensão de Monteiro (1976; 2013) e 

Lowry (1998) a construção da paisagem urbana dá origem as modificações radiativas, 

térmicas, hídricas e aerodinâmicas do ambiente circundante. Também na vizinhança imediata 

dos edifícios, as temperaturas do solo e do ar são muitas mais quentes do que ao ar livre 

devido às perdas de calor das construções. Um dos fenômenos não menos importante são as 

mudanças de fluxo de ar produzidas pelos prédios, agindo como um obstáculo para o vento. 

As cidades diferem do campo, não somente na temperatura, mas também em vários 

aspectos do clima. Pois este é resultado das interações das variáveis meteorológicas, como 

temperatura do ar, umidade do ar, velocidade do vento, quantidade de radiação solar e da 

precipitação (MONTEIRO, 1976). Corrobora Lowry (1967): 

 

O fato de que as variáveis não costumam mudar da mesma forma em uma 
cidade como fazem em campo aberto nas proximidades, muitas vezes pode 
ser mensurada diretamente em diferenças de temperatura, humidade, 
precipitação, nevoeiro e velocidade do vento entre uma cidade e seus 
arredores. É também evidente em tais cidades, fenômenos urbanos como a 
poluição persistente, florescimento antecipado de plantas e períodos mais 
longos sem geadas (LOWRY, 1967, p. 15 – tradução nossa). 

 

Um fator muito importante no que se refere às construções urbanas e suas 

interferências no clima, é quanto aos efeitos diversos no vento e sua turbulência, ou seja, no 

fluxo de ar, entendendo que os prédios, por exemplo, se constituem como obstáculos aos 

ventos, isto é, se comportam como barreiras no caminho do fluxo de ar (LEE, 1984; OKE, 

1987). Monteiro (1990) salienta que adentrar na cidade no intuito de investigar o clima, o 

campo térmico deve receber procedimento preliminar básico de análise, pois este possui um 

jogo de correlações e interações que gera características climáticas específicas da cidade. 

Onde que os elementos atmosféricos com suas influências térmicas diretas nos seres 

humanos, como a temperatura e umidade do ar e o vento, por exemplo, são designados em 

conjunto como “complexo térmico”, Andrade (2005). 

Para Monteiro (1976) o fluxo natural de energia que atinge a superfície terrestre 

associado às atividades antrópicas acarretam em distintas alterações no balanço de radiação 

(albedo), fazendo com que áreas urbanas tenham temperaturas mais elevadas que as 

circunvizinhas, chamadas de “ilhas de calor”. Ou seja, o ambiente urbano possui temperaturas 

mais elevadas que as áreas rurais que estão no seu entorno, particularmente à noite. 
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Amorim et al. (2009) em seu trabalho sobre as características das ilhas de calor em 

cidades de médio porte, explicam que a mudança do balanço de radiação nos ambientes 

urbanos, configuram-se como ilhas de calor. “Caracterizada por uma cúpula de ar quente que 

cobre a cidade, a ilha de calor urbana (ICU) é a manifestação do aumento das temperaturas 

causado por características físicas (alta densidade de construções, concentração de materiais 

construtivos de grande potencial energético de emissividade e reflectância) e as atividades 

urbanas” (Ibid., p. 02). 

Quanto à formação e intensidade de ICU, irá depender das condições sinóticas em 

atuação, pois os sistemas atmosféricos é quem define o tipo de cobertura do céu, 

precipitações, velocidade e direção dos ventos, Amorim (2012). Nas ICU, o vento pode ser o 

principal elemento na sensação de des/conforto, pois o efeito da velocidade do vento é duplo, 

isto é, desejável e não desejável. Em climas frios, o aumento da velocidade do ar pode ser 

indesejável devido ao efeito de sensação térmica mais baixa, embora em climas quentes sua 

velocidade aumentada é importante para o conforto, especialmente em regiões mais úmidas, 

Villas Boas (1979). 

Dessa forma a aferição do vento (sentido, direção e velocidade) enquanto elemento 

meteorológico nos estudos de clima urbano são de extrema importância. E é no intuito de 

contribuir com a comunidade científica, para auxiliar no processo de análise no SCU, que esse 

trabalho foi pensado e construído. O objetivo é apresentar as possibilidades do uso do 

software WRPlot, o qual apresenta duas vantagens imediatas, por ser de domínio livre e por 

apresentar uma interface de fácil manuseio e compreensão. 

 

2. Metodologia: o processo de instalação do WRPlot (Wind Rose Plot) 

O WRPlot é um software da empresa Lakes Environmental Software, que dá a 

possibilidade de produção de rosa dos ventos a partir da inserção de dados meteorológicos. 

Este programa fornece como resultado a partir das velocidade e direção dos ventos 

distribuídos de forma a globalizante do local que se pretende estudar, um gráfico circular no 

formato de uma “rosa” indicando com cores e direções que o vento estava soprando em dado 

período. 
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WRPLOT View is a fully operational wind rose program for your 

meteorological data. It provides visual wind rose plots, frequency analysis, 

and plots for several meteorological data formats. 

A wind rose depicts the frequency of occurrence of winds in each of the 

specified wind direction sectors and wind speed classes for a given location 

and time period.  (https://www.weblakes.com/) 

 
Para fazer o download do software basta acessar o site da empresa 

(https://www.weblakes.com/products/wrplot/index.html) e seguir as etapas contidas na 

página, desde sua instalação até sua ativação/registro – o usuário recebe um e-mail de 

ativação. É importante dizer que todas as versões mais recentes sempre serão 

disponibilizadas no site para atualizações. Segue a imagem de abertura do software (figura1). 

 

Figura 1 – Imagem de abertura do software WRPlot 

 

 

Após a ativação o usuário deve alimentar o software com as informações relativas 

aos elementos meteorológicos de seu interesse – figura 2. O software demonstrou-se eficiente 

https://www.weblakes.com/
https://www.weblakes.com/products/wrplot/index.html
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na espacialização dos elementos vento e chuva – esse último não é foco deste trabalho.  A 

forma como os dados são inseridos é essencial e influência no resultado final, para que não 

haja problemas de tabulação, é recomenda-se, que os dados sejam importados a partir de 

uma planilha criado noo Microsoft Excel  ou correlato com os devidos registros. 

 

Figura 2 – Software WRPlot, interface de trabalho, inserção dos dados.  

  

 

O processo de importação dos dados meteorológicos se dá por meio da ferramenta 

Tools presente no menu principal, deve-se utilizar Import from Excel, conforme figura 3. 

 

Figura 3 – A importação de dados no Software WRPlot 
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Na etapa seguinte deve-se acessar abrir para importar a planilha previamente 

preparada e com os dados que se pretende especializar. Em testes realizados observou-se 

limitações nesse processo, o software aceita apenas formatos .xls (Excel 97-2013), o uso de 

versões mais recentes observou-se incongruências, ou seja, corre-se o risco que haver erros 

quando da espacialização dos dados – figura 4.  

 
Figura 4 – Importação e compatibilização de dados no Software WRPlot  

  
 

A seguir torna-se necessário preencher a guia Station Information com os dados de 

localização geográfica da área de estudo, e, em seguida, fazer uso da ferramenta Import > 

No > Close – figura 5. O usuário deverá fazer uso da função Add File, deve-se ativar a 

planilha de dados com a extensão “.sam”. Na guia Wind Rose, a rosa dos ventos (figura 6) 

estará criada. Nessa etapa é possível editar as cores da legenda, número de Wind Direction, 

unidades de medidas.  
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Figura 5 – Interface de inclusão das coordenadas geográficas no Software WRPlot 

 

 
Figura 6 – Rosa dos Ventos (Wind Rose) gerada no WRPlot 

 

 

3. Resultados e possibilidades de aplicação 

A aplicabilidade do WRPlot em estudos de clima urbano se faz presente em Santos 

(2020), nele a rosas dos ventos gerada é utilizada em concomitância a análise rítmica. A figura 
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7 destaca-se um episódio de 10 dias de julho de 2017 (inverno) com análise das influências 

das massas de ar nos tipos de tempo, da qualidade do ar e conforto térmico de Dourados-

MS. A rosa dos ventos, indicando a intensidade, direção e velocidade dos ventos no período 

surge como um elemento que permite o refinamento da análise.  

 

Figura 7 – Episódio da dinâmica do ritmo do tempo  

 

Fonte: Santos (2020, p. 117) 

 

No episódio apresentado observa-se ausência de precipitações, a influência da 

massa de ar TAC (Tropical Atlântica Continentalizada), há ventos fracos, em direções para 

sudoeste e norte da cidade de Dourados (MS). As temperaturas do ar permaneceram entre 

21,8°C e 29,8°C, com amplitude térmica de 17,6°C. A umidade relativa do ar apresentou 52% 

de manhã e 30% à tarde, sendo declarado estado de atenção. 

No dia 17 às 9h, a cidade recebeu uma FPA (Frente Polar Atlântica), e a tarde com 

forte influência do sistema atmosférico PA (Polar Atlântica) de pós-frontal. A umidade relativa 
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do ar, mesmo não havendo chuvas, teve um significativo aumento de manhã 86%, e à tarde 

81%. O destaque foi para as quedas de temperaturas devido a esse sistema de alta pressão, 

de manhã 7,9°C e a tarde 7,6°C, com amplitude térmica baixa na casa dos 3,5°C. 

Nos dias 18, 19 e a primeira parte do dia 20 o centro de ação positivo anticiclonal de 

alta pressão esteve fortemente presente, a qual deixou a temperatura do ar baixa, entre 5,0°C 

e 23,0°C. Já a umidade relativa do ar obteve máxima de 74% e mínima de 30%, em "estado 

de atenção". E para a segunda metade do dia 20 e o período da manhã do dia 21, a massa 

Polar Atlântica perde força tornando-se em PV (Polar Velha), e, o período da tarde desse 

mesmo dia e todo dia 22 o sistema atmosférico é influenciado pelas características da 

superfície terrestre tornando-a PVC (Polar Velha Continentalizada), assim elevou a 

temperatura do ar e baixou a umidade relativa do ar. 

Durante o período do dia 18 a 21 de julho, a massa polar que adentrou na região 

trouxe frio intenso, com formação de geadas. É importante dizer que ocorreu no dia 20 o 

fenômeno da inversão térmica na cidade, graças à interação da superfície com a atmosfera. 

Nesse dia houveram focos de incêndio nos arredores da área urbana em vários locais, e com 

ventos com direção norte e nordeste, trouxeram para o interior grandes quantidades de 

fumaça e partículas da queima de biomassa, isso tudo, atrelado à estabilidade da atmosfera 

por meio da PA e PV. Alguns meios de comunicação na manhã do dia 21, alertaram sobre 

reclamações e riscos à saúde devido ao grande adensamento de fumaça que cobria toda a 

cidade, a análise da direção, intensidade e a velocidade dos ventos nesse caso tornou-se 

essencial frente ao escopo da pesquisa.   

A aplicabilidade do software WRPlot em Santos (2020) se dá também na identificação 

da tendência dos ventos na escala sazonal – estações do ano. O estudo permitiu concluir que 

10,1% dos ventos (figura 8 A) que atingiram Dourados (MS) na estação de primavera de 2017, 

foram classificados como “calmos”; 72,5%, maior parte, se estabeleceu na classificação entre 

“bafagem” a “aragem (leve brisa) ”, vindos predominantemente das direções sul, norte e 

nordeste; 16,6% foi de “aragem” a “fraco” vindos da direção norte, noroeste e sul; e apenas 

0,8% de “fraco” a “moderado”, vindos do norte e noroeste.  
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Figura 8 – Dinâmica dos ventos na cidade de Dourados na primavera de 2017  

 

 
 

Fonte: Santos (2020, p.224) 

 

4. Considerações 

Do ponto de vista climático é pelas relações de troca entre as atividades intra-urbanas 

com a atmosfera, que é possível perceber as diferenças singulares dos “espaços construídos” 

circunvizinhos, ou seja, climas distintos dentro de um mesmo ambiente urbano, que apontam 

para a teoria de Sistema Clima Urbano (SCU). Os fatos/transformações ocorridos no interior 

dos ambientes urbanos são convertidos ao clima da cidade, implicando determinantemente 

em consideráveis transformações, como as ilhas de calor, os arquipélagos de calor/frescor e 

a poluição do ar. 

É diante dessas considerações inerentes aos estudos de clima urbano ou mesmo de 

outras áreas da climatologia e da Geografia como um todo, que toda e qual qualquer 

ferramenta tecnológica que seja capaz de trazer resultados mais claros e objetivos para as 

discussões, são muito bem-vindas. Nesse sentido o software WRPlot se apresenta como uma 

ferramenta viável e acessível; quando utilizado com outras técnicas e ferramentas potencializa 

o processo de análise, essencialmente por dar uma dimensão têmporo-espacial ao elemento 

vento.   
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CLASSIFICAÇÃO DA PLUVIOSIDADE PARA A ESCOLHA DE ANOS PADRÃO 

DO MUNICÍPIO DE BALSAS - MARANHÃO 

 

AUDIVAN RIBEIRO GARCÊS JUNIOR1 
VITÓRIA GLEYCE SOUSA FERREIRA2 

WILLANE DA SILVA RODRIGUES3 
 

RESUMO 
O trabalho objetiva identificar e classificar a pluviosidade para a escolha de anos padrão no 
município de Balsas – MA, importante para a análise das características, variabilidade e 
gênese climática.  A pesquisa se justifica pelo fato do referido município ser considerado   o 
terceiro mais importante contribuinte no PIB do Estado do Maranhão, com uma significativa 
produção de soja e o sucesso ou não da produção agrícola depende substancialmente da 
regularidade de chuvas. Desta forma, selecionou-se uma série histórica de 29 anos (1990- 
2019) a partir dos dados de precipitação de estações meteorológicas instalados na referida 
área de estudo. Os dados foram analisados utilizando-se a técnica de agrupamento para anos 
padrão para seleção e escolha das classes representativas entre os dados. O ano mais 
chuvoso foi em 1999 que apresentou no mês de dezembro elevado acumulado de chuva de 
411,8mm, cerca de 67,6% acima da normal climatológica para o mês, o que contribuiu 
significativamente para o acumulado anual de 1555,3mm. Os resultados obtidos poderão ser 
utilizados para a compreensão do ritmo climático anual no município, e assim subsidiar futuras 
pesquisas.  
 
Palavras-chave: Anos padrão; Classificação pluviométrica; Balsas. 
 
ABSTRACT 
The work aims to identify and classify rainfall for the choice of standard years in the municipality 

of Balsas - MA, important for the analysis of characteristics, variability and climatic genesis. 

The research is justified by the fact that the referred municipality is considered the third most 

important contributor to the GDP of the State of Maranhão, with a significant production of 

soybeans and the success or not of agricultural production depends substantially on the 

regularity of rains. In this way, a 29-year historical series (1990- 2019) was selected from the 

precipitation data from meteorological stations installed in that study area. The data were 

analyzed using the grouping technique for standard years for the selection and choice of 

representative classes among the data. The rainiest year was in 1999, which presented in 

December a high accumulated rainfall of 411.8mm, about 67.6% above the climatological 

normal for the month, which contributed significantly to the annual accumulated of 1555.3mm. 
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The results obtained can be used to understand the annual climatic rhythm in the municipality, 

and thus support future research. 

Keywords: Standard years; Pluviometric classification; Balsas. 

 

1. Introdução 

Estudos climatológicos sempre tiveram seu papel de relevância para a humanidade 

mesmo quando nos tempos mais remotos, o homem não destituía das tecnologias para 

mensuração dos elementos atmosféricos com maior precisão. Nas últimas décadas, a 

efervescência dos debates acerca do clima e suas variações têm provocado a realização de 

eventos e publicação de pesquisas que abordam essa temática, visto que se trata de um 

assunto de interesse mundial.  

As mudanças climáticas afetam os países de uma forma geral, mas seus efeitos são 

sentidos de forma diferenciada entre estes. O Brasil é um dos países que já sentem os efeitos 

dessas mudanças, apresentando alterações na temperatura e precipitação entre as regiões. 

A região nordeste se apresenta como a mais vulnerável aos riscos da variabilidade climática 

com possível aridização e, subsequente desertificação (ASSIS; LACERDA; SOBRAL, 2012), 

em que pese os baixos índices de desenvolvimento social e econômico (PBMC, 2013).   

Estudos acerca da precipitação pluvial sobre diversas regiões do país tem se 

mostrado relevante, uma vez que esse elemento climatológico atua fortemente no ciclo 

hidrológico, e, é imprescindível à manutenção dos ecossistemas e às atividades humanas 

como o setor da agroindústria (PEREIRA, 2014), além de ser um importante indicador em 

estudos sobre variabilidade e mudanças climáticas, podendo-se adotar diferentes técnicas e 

métodos com essa finalidade.  

Neste sentido, a técnica de agrupamento para anos padrão tem sido bastante 

empregada em climatologia geográfica, pois, consiste em separar ou agrupar anos que 

apresentem características semelhantes quanto a uma determinada variável, para que 

posteriormente seja escolhido um ano padrão em cada grupo semelhante (SILVESTRE; 

SANT’ANNA NETO; FLORES, 2013). Depois de agrupados, os dados obtidos são tratados 

estatisticamente para que se possa categorizá-los e/ ou subcategorizá-los. 

Face ao exposto, adotou - se a técnica de agrupamento para definição de anos 

padrão utilizando dados de pluviosidade para o município de Balsas -MA entre os anos de 
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1990 a 2019. O referido município apresentou a maior produção de soja do Estado do 

Maranhão segundo dados da SAGRIMA (2020), o que ressalta a importância deste estudo 

sobre essa localidade, haja vista que o sucesso ou não da produção agrícola depende 

substancialmente da regularidade de chuvas.  

 

2. Caracterização da área de estudo 

O município de Balsas está inserido na Mesorregião Sul maranhense e compreende 

uma área territorial de 13.142 km². Geograficamente, o Maranhão encontra-se em uma área 

de transição climática entre o Nordeste semiárido e a Amazônia Úmida, contribuindo para 

altos contrastes pluviométricos anuais (MARANHÃO, 2011). A extensão latitudinal do Estado, 

proporciona a atuação de diferentes sistemas meteorológicos produtores de tempo ao longo 

do ano, moldando o padrão temporal e espacial da precipitação pluvial. Ademais, a 

temperatura do ar não apresenta variação espacial e temporal grandes, contudo, retrata os 

efeitos da distribuição geográfica dos biomas, da maritimidade, no Norte, bem como a 

continentalidade e altitude no sul do estado. 

O município de Balsas limita-se ao Norte com os municípios de São Raimundo das 

Mangabeiras e Fortaleza dos Nogueiras, a Leste, com Sambaíba, Alto de Parnaíba e Tarsso 

Fragoso, a Sul, com Alto Parnaíba e o Estado do Pará, e a Oeste, com Nova Colinas e 

Riachão, como indicado no mapa abaixo (Figura 1). 
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Figura 01 - Localização da área de estudo. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
 

A sede municipal de Balsas possui as seguintes coordenadas geográficas: -07º31’48” 

de Latitude Sul e -46º01’48” de Longitude Oeste de Greenwich (IBGE, 2010), com altitude de 

247 m acima do nível do mar. Segundo classificação climática de (THORNTHWAITE 1948) 

elaborada por Passos, Zambrzycki e Pereira (2017, p. 88), Balsas possui o “clima subúmido 

seco, Megatérmico, com excedente hídrico pequeno ou nulo e com 27% da evapotranspiração 

anual concentrada no trimestre mais quente do ano”. Considerando as normais climatológicas 

para as temperaturas mensais, os meses com as menores temperaturas mínimas são julho 

(19,4ºC), agosto (20,2ºC) e junho (20,2ºC) e as maiores temperaturas máximas são 

registradas em setembro (35,4ºC) e agosto (34,8ºC) (INMET, 2021).  

A climatologia da precipitação pluviométrica de Balsas considerando a normal 

climatológica (1981-2010) do INMET, o acumulado normal anual é de 1232,5mm. Os meses 

mais chuvosos são março e dezembro com 206mm e 201,7, respectivamente, o período mais 

seco compreende os meses de junho, julho e agosto, na qual os acumulados pluviométricos 

estão abaixo de 5mm mensal (Figura 2).  
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Figura 2 - Normal Climatológica de precipitação 1981-2010 de Balsas – MA 

 

Fonte: INMET (2020), organizado pelos autores. 
 

Os sistemas atmosféricos atuantes na área destacam-se a Zona de Convergência 

do Atlântico Sul (ZCAS), as repercussões de Frentes Frias e os Vórtices Ciclônicos de Altos 

Níveis (VCAN). Segundo Nascimento (2014) a ZCAS e as Frentes Frias contribuem para as 

chuvas nos meses de novembro e dezembro e os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN) 

com os cumulados nos meses de janeiro e fevereiro. Cabe ressaltar que existem poucos 

estudos sobre a atuação dos sistemas atmosféricos atuantes na área, que podem ajudar a 

compreender a dinâmica das chuvas em outros meses. 

Salienta-se ainda que fenômenos resultantes da interação Oceano-Atmosfera, 

podem afetar a pluviosidade na área. Destaca-se, também, o fenômeno El-Niño Oscilação do 

Sul (ENOS) que ocorre no Oceano Pacífico e as anomalias de Temperatura do Oceano 

Atlântico Tropical, também denominado por Dipolo do Atlântico. O ENOS é identificado a partir 

de anomalias na Temperatura de Superfície do MAR (TSM) no Oceano Pacífico. Quando 

estas anomalias são positivas, ou seja, a TSM está mais elevada, ocorre o El Niño, 

ocasionando a alteração na posição da Célula de Walker, deslocando-a o seu ramo 

descendente para a área próxima à costa norte do Nordeste e da Amazônia. Este fato pode 

influenciar na diminuição dos volumes de chuva na região, haja vista que impossibilita a 

atuação de sistemas atmosféricos importantes na produção de chuvas, como a ZCIT. Quando 

as anomalias são negativas tem-se o fenômeno La Nina, na qual não há interferência na 

posição da célula de Walker (SOUZA; ALVEZ; REPELLI, 1998; SOUSA et al. 2015). Os 

valores das anomalias são disponibilizados pela National Oceanic and Atmospheric 
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Administration (NOAA) que considera como ENOS neutro as anomalias entre +0,5 e -0,5, El 

Niño anomalias maiores que +0,5 e La Ninã abaixo de -0,5.   

Embora neste trabalho tenham sido utilizados dos fenômenos ENOS para relacionar 

com os resultados encontrados, alguns autores destacam que a TSM do Atlântico Tropical 

possui maior influência sobre o regime de chuvas na região Nordeste (ALVES et al., 1997, 

ANDREOLI; KAYANO, 2006; SALGUEIRO et al., 2016). 

 

3. Metodologia 

Inicialmente, foram realizadas buscas em periódicos científicos, trabalhos 

acadêmicos e relatórios que abordassem a climatologia da área pesquisada. Poucos 

trabalhos foram encontrados, e grande parte destes são da meteorologia e da produtividade 

agrícola no Estado.  

Os dados de precipitação pluviométrica foram levantados por meio do Banco de 

Dados Meteorológicos do portal do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET (INMET) com 

estação localizada no município de Balsas. Foram coletados os dados de acumulados 

mensais de pluviosidade entre 1990 e 2019, que somados resultou nos acumulados anuais 

para a região.  Utilizou-se o software SPSS versão 20 para aplicação da Análise de 

Agrupamento, que consiste em uma técnica da estatística multivariada que divide um conjunto 

de dados em classes com base na similaridade. Neste trabalho utilizou-se a medida de 

similaridade e dissimilaridade denominada de Distância Euclidiana, calculado pela fórmula:  

 

Onde Xi = i-ésima variável (i= 1, ..., p), l e k representam os dados analisados. Na 

formação dos clusters esse cálculo é feito para todas as combinações possíveis entre dois 

indivíduos e, em seguida, entre grupos. 

Desta forma, foi possível dividir o acumulado anual de pluviosidade da série 

analisada em 5 classes diferentes: Chuvoso, Moderadamente Chuvoso, Habitual, 

Moderadamente Seco e Seco. Além disso, foram identificadas as intensidades dos fenômenos 

ENOS disponibilizadas pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTE/INPE) e comparou-se com os dados encontrados no 

trabalho. Cabe ressaltar, que análise foi feita apenas para efeito de comparação, e, que para 
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resultados mais precisos são necessárias análises mais aprofundas, inclusive com dados da 

TSM do Atlântico Tropical.   

 

4. Resultados e discussão 

Dentre os anos analisados, os anos de 1999 e 2013 foram os que apresentaram 

maiores acumulados de precipitação pluviométrica, com 1555,3mm e 1543,7mm, 

respectivamente. Em contrapartida, os anos com os menores acumulados foram 2015 com 

720,2mm e 1998 com 722,5mm (Figura 3).  

 

Figura 3 - Acumulado de Precipitação de 1990-2019 de Balsas - MA. 

 

Fonte: INMET (2020), organizado pelos autores. 
 

É possível notar no gráfico acima que em três períodos houve anos com acumulados 

acima da normal climatológica, entre 1995 e 1996, 1999 e 2000 e 2008 e 2009. Assim como 

entre 2014 e 2016 houve uma sequência de acumulados abaixo da normal climatológica. 

Com a Análise de Agrupamento foi possível classificar a série de dados em 5 classes 

diferente de acordo com os acumulados registrados em cada ano. A figura 4 representa um 

dendrograma das interações que foram feitas a partir das similaridades dos dados. A linha 

vermelha identifica a quantidade de cluster final, ou seja, 5 classes. 
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Figura 4 - Dendrograma dos dados entre os de 1990 e 2019. 

 
Fonte: INMET (2020), organizado pelos autores. 

 

Dos resultados obtidos após a Análise de Agrupamento, foi possível identificar 7 anos 

como chuvoso, 5 anos como moderadamente chuvoso, 10 como habitual, 6 anos como 

moderadamente secos e 2 anos como secos. Assim, o maior percentual de anos foi 

classificado como habitual, representando 33,3%, e o menor, como seco, representando 

apenas 6,7% da amostra (Tabela1). 

 
Tabela 1 - Classificação de anos padrão de 1980-2019 de Balsas-MA. 

Classificação n % Anos 

Chuvoso 7 23,3 
1999, 2000, 2002, 2004, 2008, 

2009, 2013 

Moderadamente Chuvoso 5 16,7 1991, 1995, 1996, 2006, 2011 

Habitual 10 33,3 
1990, 1992, 1994, 2001, 2003, 

2005, 2007, 2017 

Moderadamente Seco 6 20,0 
1990, 1992, 1994, 2001, 2003, 

2005, 2007, 2018, 2019 

Seco 2 6,7 1998, 2015 

Total 30 100  
Fonte: INMET (2020), organizado pelos autores. 

 
As informações obtidas pelo CPTEC para a definição da intensidade consideraram 

os dados de agosto e julho do ano seguinte, considerando a anomalia da TSM superior à 
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1,5ºC em alguns meses da série como forte, moderados com valores inferiores 1,5ºC mas 

superiores a 1,0ºC, e fraca para valores inferiores a 1,0º. Estas definições tanto para 

anomalias positivas (El Niño) quanto para anomalias negativas (La Niña)4. Os anos 

considerados secos (1998 e 2015), também segundo o CPTEC foram os anos registrados 

com El Niño de forte intensidade. Estes anos tiveram acumulados próximos à 700mm, bem 

abaixo da normal climatológica de pluviosidade (1232,5mm) (Tabela 2).  

 
Tabela 2 - Eventos El Niño Oscilação Sul (ENOS) de 1991 a 2018. 

  Ano Intensidade   Ano Intensidade 

Eventos de 
El Niño 

1991-1992 Forte 

Eventos de 
La Nina 

1998-1999 Fraca 

1992-1993 Fraco 1999-2000 Moderada 

1997-1998 Forte 2007-2008 Moderada 

2002-2003 Moderado 2010-2011 Moderada 

2006-2007 Moderado 2017-2018 Moderada 

2009-2010 Moderado 

  2015-2016 Forte 

Fonte: CPTEC/INPE, organizado pelos autores. 
 

Para os anos chuvosos (1999, 2000, 2002, 2004, 2008. 2009 e 2013), apenas os 

anos de 2002 e 2009 foram identificados em anos de El Niño, embora considerados fracos, 

os outros aconteceram em anos de La Nina. Para uma análise mais detalhada da climatologia 

da pluviosidade, formam escolhidos o ano mais chuvoso (1999), o mais seco (2015), um ano 

considerado habitual (1994), moderadamente chuvoso (1996) e moderadamente seco (2019). 

Em 2015, houve uma distribuição irregular das chuvas em Balsas, nota-se que 

apenas o mês de maio, os acumulados ficaram acima da normal climatológica (46mm) com 

98,9mm. O mês de março foi considerado o mais chuvoso da área (206mm) e os acumulados 

foram de 126,6mm (Figura 5).  

 

 

 

 
 
 
 

 
4 Disponível em: http://enos.cptec.inpe.br/  

http://enos.cptec.inpe.br/
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Figura 5 - Climatologia da precipitação em 2015 (Seco). 

 
Fonte: INMET (2020), organizado pelos autores (2020). 

 

Considerando a análise do climograma do ano de 2019 considerado moderadamente 

chuvoso, observa-se que os meses de novembro e dezembro acumularam valores bem 

abaixo da normal.  Novembro precipitou apenas 35,2mm e dezembro 111,8mm, enquanto que 

a normal para os meses são, respectivamente 133,1mm e 201,7mm. Embora houvesse esta 

situação, o mês de março apresentou valores superiores à normal, com 224,4mm (Figura 6).    

 
Figura 6 - Climatologia da precipitação em 2019 (Moderadamente Seco). 

 
Fonte: INMET (2020), organizado pelos autores. 

 

Analisando o ano de 1994, identificado como habitual, percebeu-se que na maioria 

dos meses há acumulados próximos à linha normal climatológica. Este ano acumulou cerca 
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de 1125,2mm, destacando-se os meses de fevereiro, outubro e novembro com valores 

inferiores, março e dezembro registrando valores superiores à normal (Figura 7). 

 

Figura 7 - Climatologia da precipitação em 1994 (Habitual). 

 
Fonte: INMET (2020), organizado pelos autores. 

 

Considerado como ano moderadamente chuvoso, o ano de 1996 apresentou má 

distribuição dos acumulados durante o ano, com os meses de março, outubro e novembro 

com acumulados superior à normal, enquanto que fevereiro, abril, setembro e dezembro 

abaixo da normal. Neste ano choveu 1290mm, cerca de 57mm acima do acumulado normal 

anual.  

 
Figura 8 - Climatologia da precipitação em 1996 (Moderadamente Chuvoso). 

 

 
Fonte: INMET (2020), organizado pelos autores. 
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Em 1999, classificado como ano chuvoso na análise de agrupamento, observa-se 

que o mês de dezembro obteve elevado acumulado de chuva (411,8mm), cerca de 67,6% 

acima da normal climatológica para o mês. Nos outros meses nota-se valores próximos à reta 

da normal, este valor expressivo em dezembro contribuiu significativamente para o acumulado 

anual que foi de 1555,3mm (Figura 9).  

 

Figura 9 - Climatologia da precipitação em 1999 (Chuvoso). 

 
Fonte: INMET (2020), organizado pelos autores. 

 

 
5. Considerações finais 

A análise de agrupamento permitiu a classificação e identificação de anos padrão 

para Balsas. Notou-se que 1999 e 2013 houve maiores acumulados de precipitação 

pluviométrica. Já os anos com menores acúmulos de pluviosidade foram os anos de 2015 

com 720,2mm e 1998 com 722,5mm. A classificação dos anos permitiu dividi-los em 5 classes, 

sendo encontrados 7 anos chuvosos, 5 moderadamente chuvosos, 10 habituais, 6 

moderadamente secos e 2 secos. 

Apesar de ser uma análise superficial, foi possível identificar que anos considerados 

chuvosos em sua maioria ocorreram em anos de La Nina, enquanto que os anos secos 

aconteceram em ano de El Niño de forte intensidade.  

Cabe ressaltar que este trabalho é uma pesquisa inicial que busca compreender a 

climatologia do estado do Maranhão, sendo necessárias mais informações para compreender, 

por exemplo, as repercussões no espaço em anos chuvosos e secos, sobretudo porque 

Balsas trata-se de um município com grande importância para atividade agrícola do 
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Maranhão. Espera-se então que este trabalho subsidie outras pesquisas com a temática em 

Balsas e no estado.  
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MAPEAMENTO DAS EMISSÕES DE CO2 NAS VIAS DE CURITIBA- PR EM ALTA 

RESOLUÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL 

 

GABRIEL LEITOLES1 

MAX ANJOS2 

WILSON FLAVIO FELTRIM ROSEGHINI3 

 

RESUMO 

A quantificação das emissões de gases de efeito estufa em ambiente urbano em fina 
resolução espaço-temporal é um dos mais importantes esforços por parte dos pesquisadores 
para compreender o papel das cidades no atual aquecimento global antropogênico. Neste 
trabalho apresenta-se uma abordagem de mapeamento SIG para estimar as emissões de 
dióxido de carbono provenientes dos combustíveis fósseis e relacionadas ao setor de 
transporte rodoviário na cidade de Curitiba. O modelo genérico de mapeamento usa dados 
horários de tráfego de veículos, fatores de emissão e configuração das vias para calcular as 
emissões de CO2 indiretas a nível de rua, tipo de veículo, e em perfis horários e semanais. O 
modelo utiliza a informação geográfica voluntária (IGV) do projeto Open Street Map e 
classifica as vias em classes funcionais com potencial de representar as variações do volume 
de tráfego e consequentemente as emissões dentro da cidade. O estudo mostra que as 
grandes vias como trunk e motorway são as com maiores índices de emissões, na escala 
temporal o horário das 8:00h e 17:00 registram o maior fluxo de CO2 emitido, por fim 
constatou-se que o veículo de passeio é o principal responsável pelas emissões na cidade. 
Os resultados de estudo visam balizar políticas públicas relacionadas ao baixo carbono nas 
cidades, tais como a criação de detalhados inventários de emissões e planos de mudanças 
climáticas locais.  
 
Palavras-chave: SIG, Mudanças climáticas; Aquecimento global; Cidades. 

 

ABSTRACT 

Quantification of greenhouse gas emissions in an urban environment at fine spatio-temporal 
scales is the most imporant effort by researchers for understanding the city role in current 
anthropogenic global warming. This paper presents SIG-based mapping for estimation of CO2 
emissions from the combustion of fuels related to road traffic at high resolution in Curitiba. The 
generic model uses hourly traffic data, emission factors and road setting to calculate the 
indirectly CO2 emissions at street level, types of vehicle, and diurnal and weekdays profiles. 
The model utilizes Volunteered geographic information (VGI) of the Open Street Map project 
and classifies the roads into functional classes with potential to represent the variation of 
volume traffic and emissions within city. The study shows that the major roads such as trunk 
and motorway are the ones with the highest emission indexes, in the time scale 8:00 am and 
5:00 pm register the largest flow of CO2 emitted, finally it was found that the passenger vehicle 
is primarily responsible for emissions in the city. Outcomes aim to support actions concerning 
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the low-carbon in cities, such as creation of detailed GHG inventories and local climate change 
plans.   
 
Keywords: GIS, Climate change; Global warming; Cities. 

 

1. Introdução 

O aumento das emissões de dióxido de carbono provenientes de combustíveis 

fósseis (CO2) é o principal fator para as mudanças climáticas (IPCC, 2013). As cidades 

representam mais de 70% das emissões antropogênicas de gases de efeito estufa (GEE) 

relacionados ao consumo energético e prevê-se que isso intensifique nas próximas décadas, 

uma vez que a urbanização e o crescimento econômico aumentem, especialmente nos países 

em desenvolvimento (CITIES 40). 

A principal fonte de informação sobre as emissões urbanas de CO2 provém dos 

inventários de GEE que são geralmente baseados nas estimativas anuais de emissões em 

escalas nacional e de toda a cidade. As emissões de CO2 em alta resolução espaço-temporal 

são uma ferramenta importante que ajuda pesquisadores e tomadores de decisão a identificar 

e gerir melhor as áreas críticas em termos de pegada de carbono na cidade.  

A densidade urbana, organização espacial, mobilidade e estilo de vida são elementos 

cruciais que influenciam no consumo de energia e, consequentemente, nas emissões de CO2 

(WU et al. 2018; YAMAGATA et al. 2018; GURNEY et al. 2019). O mapeamento urbano de 

carbono é uma área de estudo relativamente nova na ciência das mudanças climáticas. Ele 

usa principalmente duas abordagens: bottom-up e top-down (ZHOU e GURNEY, 2010; 

GATELY et al. 2013; RAO et al. 2017). A primeira quantifica as emissões indiretas de CO2 

usando o mínimo possível de dados relacionados à simulação de gasto de combustível, 

relatórios de consumo, dados de transporte, informações de construção e às estatísticas 

sociodemográficas, que são analisados e processados geralmente com o Sistema de 

Informação Geográfica. A top-down mede os fluxos de CO2 in situ usando sensores montados 

geralmente em estações de rede ou torres por meio abordagem covariância de vórtices 

turbulentos, o que demanda uma grande carga de recursos humanos, financeiros e logísticos, 

razão pela qual ainda são escassos os estudos sobre a quantificação das emissões urbanas 

de CO2 em detalhes funcionais.  
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Este estudo aborda as emissões associadas ao tráfego de veículos motorizados que 

é uma das principais fontes de poluição do ar nas cidades (ANJOS et al., 2019). Mas 

especificamente, ele analisa a variabilidade espacial e temporal das emissões de CO2 nas 

vias da cidade de Curitiba, Estado do Paraná, usando o modelo genérico de mapeamento 

SIG.   

Dentro dessa perspectiva de mapeamento e redução das emissões e alinhado ao 

Acordo de Paris, a cidade de Curitiba lançou o Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às 

Mudanças Climáticas (PlanClima, 2020), onde entre os diferentes cenários propostos 

destaca-se o cenário ambicioso, com aumento de 5,8% das emissões até 2030, mas uma 

redução de 42,1% em 2050 se comparado às emissões do inventário de gases de efeito estufa 

de 2016 (CURITIBA, 2019). 

 

2. Metodologia 

2.1 Área de estudo 

Curitiba é a maior cidade e a capital do estado do Paraná (Figura 1), localizada no 

sul do Brasil (lat. 25 ° 25S, long. 49 ° 16W, alt. 930 m). A população é de 1,9 milhão de 

habitantes, sendo 96% residentes na área urbana (IBGE, 2010). A cidade possui clima 

subtropical úmido, Cfb de acordo com a classificação de Köppen Geiger, com temperatura 

média anual do ar de 21ºC e média de 1.576 mm de precipitação anual.  

A cidade passou uma rápida urbanização, levando a mudanças substanciais no uso 

do solo e no aumento de edificações. Atualmente, Curitiba faz parte do Urban Low Emission 

Development Strategies - Urban Leds, projeto internacional que ajuda a cidade a impulsionar 

seus inventários de gases de efeito estufa. 
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Figura 1 – Mapa de localização de Curitiba 

 

Fonte: IBGE (2010). 

 

2.2 Métodos 

A abordagem bottom-up foi usada como método para quantificar as emissões de CO2 

nas vias urbanas (ZHOU E GURNEY, 2010; YAMAGATA et al. 2018). Essa abordagem 

considera o volume de tráfego, tipos de veículos, quilômetros percorridos, fator de emissão 

específico e configuração de vias. 

A estimativa das emissões de CO2 (E) em cada via foi calculada pela seguinte 

equação (1):  

E= Tv . RL . Ef 

 

Onde TV é o volume de tráfego que inclui o tipo de veículo (ônibus, caminhões, 

veículos de passeio e motocicleta), RL é o comprimento da via (em km) e Ef é o fator de 

emissão (kg/km). RL foi calculado usando o software ArcMap / ARCGIS. Assumimos que a 

densidade do fluxo de tráfego e, consequentemente, as emissões de CO2 resultantes são 
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iguais em todo um comprimento da via. Para cada tipo de veículo usamos o seu respectivo 

fator de emissão por quilômetro percorrido. 

Para rodar o modelo utilizou-se dados horários de contagem de tráfego em 201 

interseções de vias no período de janeiro 2020, fornecidos pela Secretaria Municipal de 

Defesa Social e Trânsito de Curitiba (Figura 1). As informações da rede rodoviária (links) foram 

retiradas do Geofabrik (https://download.geofabrik.de) que fornece dados geográficos do 

projeto Open Street Map (OSM) para todo o planeta em formato shapefile. Baseado nesse 

banco de dados, extrairam-se os shapefiles da rede viária para os limites da área de estudo, 

usando o ARCGIS.  Em seguida, as vias foram classificadas em seis classes: motorway 

(rodovias e vias expressas), trunk (BRs), primary (primária), secondary (secundária), tertiary 

(terciária) e residential (residencial). 

Para mapear a emissão de CO2 para todas vias da cidade, foram atribuídos os 

valores médios de TV de uma via amostrada (com contagem de veículo de uma classe OSM) 

às vias não amostradas (sem dados de contagem de veículo) com a mesma classe de OSM, 

aplicando a equação (1). As vias não amostradas vizinhas às vias amostradas foram 

selecionadas por meio do método Polígono de Thiessen. Os valores das emissões de CO2 

foram mapeados para o total mensal, dias da semana e horas do dia.  

 

3. Resultados e discussão 

O mapa da figura 2 mostra a distribuição espacial das estimativas de emissões de 

carbono na cidade de Curitiba para janeiro de 2020. As emissões variaram de 706 

kgCO2/km/mês para as vias com a classe residencial até 3.747 kgCO2/km/mês classificada 

como trunk e motorways, que são representadas no mapa pela Linha Verde (BR 476).  O total 

de kgCO2/km/mês foi computado para todas as ruas modeladas.  

Observou-se uma maior contribuição para o total das emissões de CO2 nas ruas 

trunk, motorway e primary, caracterizadas pelo grande fluxo de veículos e pelas suas funções 

viárias que conectam acidade a regiões metropolitanas, no caso da trunk e motoway, e que 

ligam bairros menores a aos mais centrais, no caso da primary. 

 

 

https://download.geofabrik.de/
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Figura 2 - Distribuição das estimativas de emissões de CO2 nas vias de Curitiba em janeiro de 2020: 

unidades em kgCO2/km/mês. 

 

Fonte: O autor (2021). 

 

Para compreender a resolução temporal das emissões foram realizadas duas 

análises. Primeiramente, o ciclo horário das emissões (Figura 3), no qual percebe-se um pico 

de cerca de 15ton/CO2 às 8:00h no período da manhã e outro de 17.000 kgCO2/km/mês 

emitidos durante às 17:00h. Às 05:00h, observou-se o início do crescimento nos valores das 

emissões de aproximadamente 2.000 kgCO2/km/mês.  

Este comportamento diário das emissões é devido principalmente à variação de 

circulação de veículos durante os dias da semana. A segunda análise temporal remete-se aos 

gráficos de emissões por dia da semana (Figura 4), no qual se destaca sexta-feira com a 

maior estimativa de CO2 emitido com cerca de 18.000 kgCO2/km/mês e domingo com menor 

fluxo com 8.000 kgCO2/km/mês. 
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Figura 3 - Variação média diurna das estimativas de emissões de CO2 nas vias de Curitiba em 

janeiro de 2020. 

 

Fonte: O autor (2021). 

 

Figura 4 - Variação média semanal das estimativas de emissões de CO2 nas vias de Curitiba em 

janeiro de 2020. 

 

Fonte: O autor (2021). 

 

Avaliando quais são os tipos de veículos que mais contribuem para total das 

emissões de CO2 na cidade de Curitiba (Figura 5), os veículos de passeio foram os principais 
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responsáveis pelas emissões de CO2 com 75.56% das emissões, seguido pelas camionetes 

com 11.60 % e ônibus com 4.73 %. A categoria motocicletas teve o menor impacto nas 

emissões com contribuição de 2,9%.  

 

Figura 5 - Tipos de veículos e estimativas de emissões de CO2 nas vias de Curitiba em janeiro de 

2020. 

 

Fonte: O autor (2021). 

 

O aspecto temporal do mapeamento de carbono mostra uma a relação entre modo 

de vida e variações nas estimativas de emissões, uma vez que os maiores valores se 

relacionam principalmente com o horário de padrão de trabalho e comércio, tendo picos de 

emissões nos períodos manhã e fim da tarde, bem como no nível semanal, tendo a sexta-

feira o maior número das emissões e domingo o menor. 

Além disso, grande parte das emissões na área de estudo deriva dos veículos de 

transporte individual, que se somados (veículos de passeio, camionetes e motocicletas) 

contribuem com mais de 90% das emissões. Em contrapartida, os veículos coletivos (ônibus), 

além de ter a capacidade de transportar um maior número de passageiros, são responsáveis 

por apenas 4,73% das emissões de CO2.  

Por fim é importante salientar que apesar de Curitiba possuir uma rede de transporte 

coletivo considerada referência nacional, o seu uso ainda é subestimado, uma vez que grande 
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parte das pessoas usam veículos individuais para se deslocar dentro da cidade e também 

entre cidades. 

 

4. Considerações finais 

O Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas de Curitiba 

(PlanClima, 2020), apresentou metas de redução de emissões com dois marcos importantes: 

os anos de 2030 e 2050. 

Entre as ferramentas de diagnóstico do plano, o inventário de emissões de gases de 

efeito estufa, ano-base 2016, indicaram que as emissões provenientes do setor de transporte 

representam o maior desafio da cidade na componente de mitigação. 

Ainda segundo o PlanClima (2020), no setor transporte foram priorizadas três ações 

com alto potencial de redução de emissões: ampliar as medidas de baixo carbono no 

planejamento e operação da mobilidade, em especial a transição energética dos modais de 

transporte; promover a mobilidade ativa (deslocamentos a pé e bicicleta); e fazer a renovação 

da frota de transporte público com ênfase na sua descarbonização. 

Assim, é fundamental que mais estudos na perspectiva das emissões de CO2 em alta 

resolução espaço-temporal sejam elaborados, permitindo avançar tanto no monitoramento 

quanto na caracterização das fontes de emissões, favorecendo o PlanClima na 

implementação das ações de enfrentamento às mudanças climáticas tanto em nível local 

como regional e global. 
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ANÁLISE TEMPORAL DA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA NO MUNICÍPIO DE 

ACARAÚ – CE UTILIZANDO A TÉCNICA DOS QUANTIS E SUA IMPLICAÇÃO 

GEOAMBIENTAL 
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ORTÊNCIA RODRIGUES XIMENES4 
 

RESUMO 
O rio Acaraú está inserido na segunda maior bacia hidrografia do estado. No seu baixo curso 
ocupa uma parcela significativa dos municípios de Acaraú e Cruz, na região norte do Ceará à 
aproximadamente 230 km de Fortaleza. A bacia do Acaraú está submetida quase em sua 
totalidade a sazonalidade do clima semiárido, exceto a sua porção que se localiza a partir do 
baixo curso do rio, que recebe também a contribuição do clima litorâneo e dos sistemas 
atmosféricos dinâmicos que atuam na faixa litorânea no Nordeste. Este trabalho tem como 
objetivo avaliar o comportamento da precipitação pluviométrica no município de Acaraú, a 
partir dos dados pluviométricos dos postos da Fundação Cearense de Meteorologia e 
Recursos Hídricos – Funceme, situados no município de Acaraú – Ceara. A Metodologia 
empregada constou da análise dos dados de três postos pluviométricos localizados no distrito 
sede, o posto de Acaraú, na zona urbana do município, o posto de Aranaú, localizado na zona 
costeira e o posto da localidade de Lagoa do Carneiro. Para esta análise também foi plicada 
a técnica dos quantis, segundo a metodologia descrita por Pinkayan (1966) e Xavier (2001, 
2004, 2007) para melhor compressão do comportamento temporal da precipitação no intervalo 
avaliado.     
 
Palavras-chave: Acaraú; Precipitação; Quantis. 
 
ABSTRACT 
The Acaraú River is inserted in the second largest hydrographic basin in the state. In its low 

course it occupies a significant portion of the municipalities of Acaraú and Cruz, in the northern 

region of Ceará approximately 230 km from Fortaleza. The Acaraú basin is almost entirely 

subjected to the seasonality of the semiarid climate, except for its portion that is located from 

the low course of the river, which also receives the contribution of the coastal climate and the 

dynamic atmospheric systems that act in the coastal strip in the North East. This work aims to 

evaluate the behavior of rainfall in the municipality of Acaraú, based on the rainfall data from 

the Cearense Foundation of Meteorology and Water Resources - Funceme stations, located 

in the municipality of Acaraú - Ceara. The methodology used consisted of data analysis of 

three pluviometric stations located in the headquarters district, the Acaraú station, in the urban 
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area of the municipality, the Aranaú station, located in the coastal area and the station in the 

locality of Lagoa do Carneiro. For this analysis, the quantile technique was also applied, 

according to the methodology described by Pinkayan (1966) and Xavier (2001, 2004, 2007) 

for better compression of the temporal behavior of precipitation in the evaluated interval. 

 

Keywords: Acaraú; Precipitation; Quantis. 

 

1. Introdução 

O município de Acaraú localiza-se na porção Norte do estado do Ceará, 

aproximadamente 230 quilômetros de Fortaleza. Este município tem durante o seu processo 

de produção espacial uma ligação intrínseca com a zona costeira. Esta bacia hidrográfica é a 

segunda maior do Ceará, e esta espacialmente disposta numa área de aproximadamente 

14.560 Km². Figura 1. 

Os problemas ambientais verificados no local decorrem principalmente do tipo 

indiscriminado de uso e da ausência de políticas públicas eficientes, que vão desde 

instalações de obras civis inadequadas, como portos, áreas residenciais e comerciais, 

extração de madeira, até atividades recreativas e turísticas, disposição inadequada de esgoto 

e lixo (Alves, 2008). 

A área da bacia está submetida quase em sua totalidade a sazonalidade do clima 

semiárido, exceto a sua porção que se localiza a partir do baixo curso do rio, que recebe 

também a contribuição do clima litorâneo e dos sistemas atmosféricos dinâmicos que atuam 

na faixa litorânea no Nordeste, contudo, este ambiente mesmo não estando submetido a 

semiaridez climática, recebe influencia dessa condição, uma vez que a maior parte da bacia 

se localiza nos ambientes semiáridos.  

De acordo com a classificação climática de Köppen (1931), o estado do Ceará 

apresenta três tipos de clima: BSw’h’ (quente e seco, com estação chuvosa no verão, 

atrasando-se para o outono), Aw’(clima tropical com estação seca de Inverno) e Cw’(clima 

temperado úmido com Inverno seco), havendo uma predominância em aproximadamente 

80% do tipo BSw’h’. A isoieta de 800mm anuais compreende 75% da sua área total 

(FUNCEME, 1991) e as médias térmicas anuais variam de 23º a 27º C. 
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Figura 1 – Localização da área e postos pluviométricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do Google Earth. 

 

Na área da bacia do Acaraú, segundo a classificação de Köppen (1931), ocorre o 

clima tropical chuvoso, (Aw'), com estação invernosa ausente e estação chuvosa concentrada 

no outono. Esta característica predomina na porção norte da bacia, com precipitações 

variando de 1.000 a 1.600 mm anuais. Já o clima do tipo quente e semiárido (BSw'h'), com 

estação chuvosa atrasada para o outono, ocorre na porção sul da bacia, onde as precipitações 

oscilam entre 700 e 1.000 mm. 

Segundo a Agência Nacional de Águas – ANA, a Bacia do Acaraú apresenta um total 

de 105 postos pluviométricos dentro de seus limites, dos quais 92 deles ou (88%) estão em 

operação e os demais se encontram desativados. A maioria (70%) pertence à FUNCEME e 

os demais se distribuem entre DNOCS (18%), SUDENE (4%) ANA (5%) e INMET (3%). 
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2. Metodologia 

Para a realização deste trabalho foram utilizados os dados dos postos pluviométricos 

da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME,  localizados no 

município de Acaraú, disposto um no distrito sede do município, no intervalo entre 1974 e 

2020, coordenadas -2.8858888888889; -40.118416666667, posto de Aranaú, no intervalo 

temporal entre os anos 2000 a 2020, coordenadas -2.8232222222222;-40.222361111111 e o 

posto da localidade de Lagoa do Carneiro, entre os anos de 2000 e 2020, coordenadas -

3.0326944444444;-40.052861111111.  

Os dados brutos dos registros de chuva foram devidamente trabalhos em planilhas 

eletrônicas observando a sua consistência para realização do tratamento estatístico. 

Os quantis representam posições em conjunto de dados, ou seja, dividir um 

determinado conjunto de dados em posições determinadas, dessa forma os resultados 

encontrados podem ajudar na análise de dados de precipitação registrados, permitindo a sua 

comparação ou correlação com a frequência de fenômenos extremos ou o comportamento da 

precipitação em um determinado local durante um intervalo temporal.  

Para esta análise foi plicada a técnica dos quantis, segundo a metodologia descrita 

nos trabalhos de Xavier (2007), para melhor compressão do comportamento temporal da 

precipitação no intervalo avaliado e Pinkayan (1966), a partir do qual foram utilizadas as 

classes indicadas como “muito seco, seco, normal, chuvoso e muito chuvoso”, para ordenar 

os anos com a sua respectiva variação ou comportamento da precipitação na série avaliada.  

Dessa forma a série de dados foi dividida observados os quantis Q(0,15) compreendendo os 

anos considerados como muito seco; Q(0,35) compreendendo os anos considerados como 

secos, Q(0,50) compreendendo os anos considerados como muito normais, Q(0,65) 

compreendendo os anos considerados como chuvosos ou úmidos e Q(0,85) compreendendo 

os anos considerados como muito chuvosos.  

Para o cálculo do quanti (p) é necessário que os dados de precipitação estejam 

organizados em ordem crescente para que seja aplicada a formula p x (n +1). Contudo o valor 

encontrado nem sempre poderá ser um número inteiro, podendo inclusive ser <1 e >n. Dessa 

forma se posição encontrada for ≤ 1 o quantil será o mínimo da série de dados, se a posição 

encontrada for ≥ n o quantil será o máximo da série de dados.  
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3. Resultados e discussão 

As precipitações na porção norte do Nordeste brasileiro são fortemente influenciadas 

por sistemas dinâmicos dentre os quais a Zona de Convergência Intertropical - ZCIT, as os 

Vórtices Ciclônicos de Ar Superior – VCAS, as Frentes Frias, as Linhas de Instabilidade, os 

Complexos Convectivos de Mesoescala – CCM e os distúrbios ondulatórios de Leste. Sendo 

a ZCIT o de maior representatividade na composição da precipitação no Ceará.  

Segundo Molion e Bernardo (2002) é a Zona de Convergência Intertropical – ZCIT, o 

principal mecanismo causador de chuva no Norte do Nordeste do Brasil, que no primeiro 

semestre desce até 4º de latitude sul, definindo a estação chuvosa no estado do Ceará, 

principalmente entre fevereiro e maio. Este sistema é formado em grande medida pela 

confluência dos alísios de NE do Hemisfério Norte e pelos alísios de SE no Hemisfério Sul.  

Como resultado desse mecanismo o ar ascende com elevados teores de vapor 

d´água que se resfria, condensa e origina uma faixa de grande nebulosidade responsável 

pelas maiores taxas de precipitação no planeta.  

Este sistema também sofre a influência do dipolo do Atlântico e do aquecimento 

anormal das águas do leste do Pacífico (El Niño), onde Molion e Bernardo (2002) retratam 

que a variabilidade interanual da distribuição de chuvas sobre o Nordeste do Brasil, tanto nas 

escalas espacial quanto temporal. 

Considerando a atuação desses sistemas na área de estudo e a série de dados 

analisada, verificou-se uma média anual de precipitação de aproximadamente 1100 mm, com 

picos de chuvas excepcionais nos anos de 1974, 1985, 2009 e 2019. Observa-se que estes 

possuem uma relação com o fato de dipolo do Atlântico apesentar-se negativo, mas não com 

os períodos de El Niño.  Observou-se que os anos onde foram registrados os menores valores 

de chuva são 1979, 1980 e 1983, todos com precipitação abaixo de 500mm. Pode-se 

correlacionar esses baixos valores de precipitação a atuação do dipolo do Atlântico na sua 

fase positiva, e também com períodos onde o fenômeno El Niño possivelmente teve sua 

atuação registrada. 

Outro fato observado na análise da série é que os meses que concentraram 53,2% 

das precipitações durante os anos de 1974 a 2020 foram os meses de março e abril. 

A figura 2 mostra a distribuição percentual mensal da série. Observando este gráfico 

pode-se concluir também, que 90,84% de toda a precipitação que ocorreu no intervalo 
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analisado concentrou-se na primeira metade do ano, mais exatamente entre os meses de 

janeiro a maio.  

 

Figura 2 - Percentual da precipitação mensal em Acaraú entre 1974 – 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores a partir do banco de dados da FUNCEME. 

 

A tabela 01 apresenta os anos de ocorrência de El Niño, segundo dados do INPE, 

com os volumes precipitados em Acaraú. Verifica-se que a relação dinâmica que existe entre 

os elementos que compõem os sistemas oceano-continente-atmosfera que envolvem este 

fenômeno se materializam nos anos onde os volumes precipitados são menores.  

Contudo, como se observa na tabela 01, mesmo em alguns anos de El Niño 

ocorreram precipitações significativas e bem acima da média para o município, o que reforça 

a condição dinâmica de interação entre os elementos e os fatores do clima que atuam nessa 

região.  

 

Tabela 6 - Anos de El Niño e volume precipitado em Acaraú - CE 

Ano Volume 
precipitado(mm) 

1976 938,1 

1977 1112,2 

1978 1200 

1979 440,7 

1980 366,9 

1982 969,3 

1983 462,9 

1986 1861,2 

1988 1700 

1990 528,3 

1993 541 
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1994 1526,4 

1995 1405,7 

1997 622,1 

1998 786,3 

2004 1309,7 

2005 572,4 

2009 2497,7 

2010 669,9 

Fonte: INPE/FUNCEME 

 

Analisando o comportamento da precipitação na tabela 2 segundo a técnica dos 

quantis e a sua respectiva variação anual, aqui classificada em anos muito secos, secos, 

normais, chuvosos e muito chuvosos constatou-se que 29,78%, ou seja, 14 anos dos 

observados, na série, corresponde a anos dentro da normalidade de chuvas. 

 

Tabela 2 – Classificação e valor percentual em Acaraú – CE na série entre 1974-2020. 

Classe 
Número de 

anos Valor % 

 
Muito seco 

 
7 14,89 

Seco 10 21,27 

Normal 14 29,78 

Chuvoso 9 19,14 

Muito 
chuvoso 

7 
14,89 

Fonte: Os autores a partir do banco de dados da FUNCEME.  
 

O segundo valor percentual mais representativo observado na série, que 

correspondeu a 21,27% dos valores da série, compreendeu aos anos secos, com precipitação 

entre 572,4 e 885,9 mm. Tabela 3.  

O terceiro maior valor percentual observado correspondeu a 19,14%, indicado anos 

chuvosos com precipitação entre 1203,3 e 1687,6mm. Os anos muitos chuvosos 

corresponderam a 14,89 %, representando 7 anos observados dos observados na série, com 

precipitações que variaram de 1687,6 a 2886,2 mm.  
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Tabela 3 – Valores máximos e mínimo segundo a distribuição em quantis na série entre 1974-2020. 

Classificação Probabilidade Intervalo Médio de Precipitação (mm) 

  Mínimo Máximo 

Muito seco P < Q0,15 346,9 572,4 
Seco Q0,15≤ P < Q0,35 572,4 885,9 

Normal Q0,35≤ P < Q0,65 885,9 1203,3 
Chuvoso Q0,65 ≤ P < Q0,85 1203,3 1687,6 

Muito chuvoso P > Q0,85 1687,6 2886,2 

Fonte: Os autores a partir do banco de dados da FUNCEME.  

 

Figura 3 – Quantidade de anos segundo a classificação em quantis em Acaraú- CE na série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores a partir do banco de dados da FUNCEME. 

 

A análise da série de dados do posto da FUNCEME em Acaraú Ceará compreendida 

entre o período de 1974 e 2020, submetida a técnica dos quantis, dividiu a série de dados nas 

classes muito seco Q(0,15); seco Q(0,35); normal Q(0,50); chuvoso Q(0,65) e muito chuvoso 

Q(0,85), mostrados na sequência de anos da série na figura 3.  
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Figura 4 - Percentual da precipitação mensal em Acaraú entre 1974 – 2020. 

Ano 

Média 
pluviométrica 
anual  (mm) 

 
Classificação 

  
Ano 

Média 
pluviométrica 
anual  (mm) 

 
Classificação 

1974 2460,3 Muito chuvoso   1998 786,3 Seco 

1975 1289,1 Chuvoso  1999 974,7 Normal 

1976 938,1 Normal  2000 1203,3 Normal 

1977 1112,2 Normal  2001 766,8 Seco 

1978 1200 Normal  2002 1100,6 Normal 

1979 440,7 Muito seco  2003 1406,5 Chuvoso 

1980 346,9 Muito seco  2004 1309,7 Chuvoso 

1981 631 Seco  2005 572,4 Muito seco 

1982 969,3 Normal  2006 1046 Normal 

1983 462,9 Muito seco  2007 740,1 Seco 

1984 1295,4 Chuvoso  2008 1371,3 Chuvoso 

1985 2886,2 Muito chuvoso   2009 2497,7 Muito chuvoso  

1986 1861,2 Muito chuvoso   2010 669,9 Seco 

1987 1040,5 Normal  2011 1598,6 Chuvoso 

1988 1700,3 Muito chuvoso   2012 558,5 Muito seco 

1989 1951,3 Muito chuvoso   2013 598,3 Seco 

1990 528,3 Muito seco  2014 574,4 Seco 

1991 885,9 Seco  2015 1017,2 Normal 

1992 836,1 Seco  2016 1043 Normal 

1993 541 Muito seco  2017 1034 Normal 

1994 1526,4 Chuvoso  2018 910,1 Normal 

1995 1405,7 Chuvoso  2019 2319 Muito chuvoso  

1996 1181,7 Normal  2020 1687,6 Chuvoso 

1997 622,1 Seco     

Fonte: Os autores a partir do banco de dados da FUNCEME. Pinkayan (1966) e Xavier (2007). 

 

A comparação entre os valores precipitados nos postos de Acaraú, Aranaú e Lagoa 

do Carneiros demostra uma boa distribuição e correlação no período observado. Deve ser 

destacado que pela ausência de dados anteriores a 2001 nos postos de Aranaú e Lagoa dos 

Carneiros, só foi possível estabelecer esta comparação entre os anos de 2001 a 2020.  
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Figura 5 – Comparação da precipitação entre os postos de Acaraú, Aranaú e Lagoa dos Carneiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores a partir do banco de dados da FUNCEME. Pinkayan (1966) e Xavier (2007). 

 

4. Considerações finais 

Considerando a análise dos dados pode-se concluir que, neste ambiente, as 

consequências desse processo de distribuição irregular da precipitação se materializa de 

forma nítida na paisagem, que define claramente a existência de um período chuvoso no 

verão, ou seja, na primeira metade do ano, de fevereiro até maio e outro muito seco, de julho 

a novembro.  

Com isso conclui-se que em virtude do maior tempo de estio, as drenagens se 

configuram como intermitentes e sazonais, quando da ocorrência de mais de um ano com 

chuvas abaixo da média local, geralmente há escassez de água. Há comprovadamente uma 

forte irregularidade espacial e temporal presente na área estudada nos últimos 47 anos. 

As chuvas nesta região estão majoritariamente associadas a atuação da ZCIT com 

precipitações concentradas entre os meses de fevereiro a maio. Os valores do desvio padrão 

observado em ambas as séries é bastante elevado, o que demonstra numericamente essa 

irregularidade dos volumes precipitados. 
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MANAUS - AM 
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RESUMO 
As diversas condições climáticas/meteorológicas existentes impactam no dia-a-dia do ser 
humano, exigindo uma postura de adaptação perante elas. As classificações climáticas 
exercem função de agrupar áreas que tenham características climatológicas semelhantes, e 
contribuir, assim, para o entendimento das condições ambientais locais. O artigo objetivou 
classificar o clima de Manaus por meio dos métodos de Köppen (1918), Strahler (1969) e 
Thornthwaite e Mather (1955). Os resultados obtidos mostraram que o clima de Manaus 
recebe influência direta de sua localização geográfica - próxima do Equador térmico, com 
intensa participação da Zona de convergência intertropical (ZCIT), e de aspectos naturais do 
meio, principalmente da vegetação - que contribui para a manutenção da umidade relativa do 
ar. Ademais, os resultados servem para reflexão a respeito da complementariedade das 
classificações climáticas, que, em seu esforço de generalizar as áreas a partir da semelhança 
de seus climas, acabam por ter aplicações para fenômenos de diferentes escalas, 
considerando a análise de aspectos climatológicos distintos. 
 
Palavras-chave: Classificação climática; Balanço hídrico; Clima de Manaus. 
 
ABSTRACT 
The various climatic / meteorological conditions that exist impact on the daily life of the human 

being, requiring an attitude of adaptation to them. Climatic classifications have the function of 

grouping areas that have similar climatological characteristics, and thus contribute to the 

understanding of local environmental conditions. The article aimed to classify the climate of 

Manaus through the methods of Köppen (1918), Strahler (1969) and Thornthwaite and Mather 

(1955). The results obtained showed that the climate of Manaus is directly influenced by its 

geographical location - close to the thermal equator, with intense participation from the 

Intertropical Convergence Zone (ITCZ), and from natural aspects of the environment, mainly 

vegetation - which contributes to the relative air humidity. Furthermore, the results serve to 

reflect on the complementarity of climatic classifications, which, in their effort to generalize 

areas based on the similarity of their climates, end up having applications for phenomena of 

different scales, considering the analysis of different climatological aspects. 

 

Keywords: Climatic classification; Hydric balance; Manaus Climate 
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1. Introdução  

As diferentes condições de tempo e clima causam impacto em todas as formas de 

vida existentes, principalmente no que diz respeito aos seres humanos e em suas formas de 

organização enquanto sociedade. O ser humano depende de condições climáticas adequadas 

a seus diferentes objetivos para sobreviver, onde, um dia de tempo firme pode ser bom para 

o trânsito ou para a manutenção de espaços públicos, porém, uma sequência de dias secos 

(ou até mesmo semanas, meses), pode ser prejudicial para aqueles que necessitam de 

disponibilidade de água, principalmente o setor agrícola. A ocorrência de episódios de 

extremos climáticos, quando atingem qualquer setor da sociedade causam prejuízos materiais 

e imateriais. 

Entender as variações climáticas e meteorológicas torna-se um passo importante 

para otimizar os diferentes usos do meio, seja para um planejamento agrícola – pensando em 

melhores épocas para plantio e/ou disponibilidade hídrica no sistema, ou até mesmo para 

planejamentos de curto prazo - como um evento a céu aberto que depende de condições de 

tempo estável para o seu bom andamento. A ocorrência de episódios de extremos climáticos 

também ilustra a necessidade de entender a dinâmica climática, sua variabilidade e pensar 

em possíveis formas de mitigar possíveis danos causados por estes eventos, que apesar de 

extremos, também são naturais. 

Neste sentido, existem formas de compreender as variações de tempo e clima, como 

previsões meteorológicas para curto prazo, modelos e classificações climáticas, sendo a 

última, objeto de estudo do presente trabalho. 

As classificações climáticas têm a importante função de setorizar/agrupar áreas com 

características climatológicas semelhantes, fato que pode contribuir para um processo de 

tomada de decisão sobre o melhor uso de determinado local (com determinado objetivo, por 

exemplo uso da terra e disponibilidade hídrica), pode auxiliar no processo de políticas 

públicas, a fim de entender o espaço e sua dinâmica climática para otimizar o seu uso.  

Assim sendo, o trabalho tem o objetivo de mostrar três diferentes classificações 

climáticas para o município de Manaus – AM, a classificação de Köppen, de Strahler e a de 

Thornthwaite e Mather. 
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2. Caracterização geográfica 

Manaus é a capital do estado do Amazonas, localizada na porção central da 

Amazônia brasileira, com população estimada de 2.219.580 pessoas e extensão territorial de 

11.401,092 km² (IBGE, 2020). A estação meteorológica convencional do município está 

localizada a 4,2km de distância do Rio Negro, próximo ao seu encontro com o Rio Solimões 

e a formação, a partir daí, do Rio Amazonas. Ainda que o cenário seja de área urbana, 

localiza-se no contexto da floresta amazônica, com chuva e umidade relativa do ar acima dos 

70% durante todo o ano (Normais climatológicas, 1961-1990). A figura abaixo (1) mostra a 

localização geográfica de Manaus e da estação meteorológica convencional.  

 

Figura 01 – Localização de Manaus 

 
Fonte: Inmet e IBGE (2021). 

 

Na geologia de Manaus, de acordo com Macena e Costa (2012 apud Silva, 2005), 

predomina a formação litológica Alter do Chão, que é constituída por arenitos cauliníticos finos 

a médios. O relevo é caracterizado por planícies com pequena variação altimétrica, não 
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ultrapassando os 200m. Sarges e Silva (2011) caracterizam as formas de relevo região com 

base em intervalos altimétricos, onde, porções com altitude inferior a 25m são formadas por 

vales dos rios Amazonas, Negro, Cuieiras, Tarumã Açu, Tarumã Mirim, Puraquequara e Preto 

da Eva, com presença de planícies de inundação extensas. Intervalos de 25-65m são 

formados por vales e planícies de inundações dos rios Negro e Amazonas. Intervalos de 65-

90m são formados por vertentes e intervalos de 95-115m são divisores de águas. A região 

também apresenta pequeno gradiente de declividade, onde, os maiores valores (entre 12° e 

18°) são localizados próximos a vertentes e bordas de terraços fluviais (Sarges e Silva, 2011). 

O seu clima é marcadamente quente e úmido, com altos valores de umidade e 

precipitação ao longo de todo o ano, com menores registros em meses de inverno. A 

proximidade de Manaus com o Equador possibilita a intensa chegada de radiação solar e a 

manutenção de temperaturas elevadas em todas as estações do ano, com registro mínimo de 

25,9°C (dado das Normais climatológicas 1961-1990). Os maiores índices pluviométricos são 

registrados no primeiro semestre do ano, sendo a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) 

o sistema atmosférico mais importante para a precipitação e ocorrência do período chuvoso, 

e, durante o verão e outono, localiza-se em sua posição mais a sul, e, nas estações restantes, 

move-se ao norte, reduzindo o regime de chuvas (Reboita et al, 2012).  

A vegetação, intensamente influenciada pelas condições climáticas de altos registros 

de precipitação e umidade, é constituída, principalmente, por floresta ombrófila densa, ou 

floresta tropical pluvial, que se caracteriza por boa adaptação ao regime climático amazônico 

de altas temperaturas e chuva bem distribuída ao longo do ano (IBGE, 1991). Manaus está 

inserida na porção brasileira da bacia hidrográfica amazônica, na sub-bacia do Rio Negro. A 

hidrografia local é marcada pela presença dos igarapés, e, dentre as principais bacias, 

destacam-se, em sentido NO-SE, às do Rio Apuaú, Igarapé do Ariuaú, Igarapé Pidiuaú, Rio 

Cuieiras, Igarapé Tarumã-mirim, Igarapé Tarumã-açu, Rio Puraquequara, Rio Igarapé 

Jutuarana e Rio Preto da Eva, além de uma parte da bacia do Rio Urubu, localizada a nordeste 

do município. De acordo com Macena e Costa (2012 apud Ab'Sáber, 2004), os igarapés 

manauenses possuem de 7 a 12 metros de barranca lateral, com vales que variam de 30 a 

80 metros de comprimento, servindo de divisores naturais dos bairros na cidade. Na figura (2) 

a seguir, são representadas, respectivamente, hidrologia, altimetria, vegetação e uso do solo 

de Manaus: 
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Figura 2 – Hidrografia, altimetria, vegetação e uso do solo de Manaus. 

 
Fonte: Elaborados pelos autores. 

 

2. Metodologia 

A elaboração do trabalho ocorreu por meio de 2 etapas, sendo elas: (1) 

Levantamento de material bibliográfico e caracterização geográfica da área e (2) 

Classificações climáticas segundo Köppen, Strahler e Thornthwaite e Mather. 

Para a primeira etapa foram necessárias referências bibliográficas acerca da 

construção do balanço hídrico e das diferentes classificações climáticas para dar estrutura e 

contribuir com as discussões propostas pelo trabalho. Foram utilizados livros e artigos 

científicos que tratam do tema. 
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A segunda etapa foi referente às classificações climáticas, onde, os procedimentos 

necessários as classificações de Köppen e Strahler foram baseadas nas informações contidas 

em Ayoade (1991), já a classificação de Thornthwaite e Mather foi baseada em um artigo 

produzido por Medeiros e Holanda (2019). 

As classificações de Köppen e Strahler foram feitas por meio de parâmetros 

anteriormente estabelecidos e que se enquadram nas características do local a ser 

classificado – neste caso, Manaus. Köppen faz uso de letras maiúsculas para definir os tipos 

climáticos principais e letras minúsculas para agregar características de temperatura e 

precipitação a estes climas. Strahler classifica o clima por meio de dois momentos, sendo o 

primeiro relacionado à atuação de massas de ar e em um segundo momento as características 

de precipitação são usadas para refinar a classificação. A terceira classificação, de 

Thornthwaite e Mather, exige uma quantidade maior de procedimentos para a obtenção de 

um resultado. Primeiramente é necessário fazer o balanço hídrico e, com os resultados 

obtidos neste procedimento, outros parâmetros são utilizados para a classificação final. 

Para a construção do balanço hídrico foram necessários dados históricos de 

temperatura do ar e precipitação, obtidos por meio das Normais climatológicas, acessadas no 

endereço eletrônico do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. A construção da tabela 

baseia-se em parâmetros fixos contidos em Tubelis e Nascimento (1986) e os dados que a 

alimentam são referentes a precipitação e evapotranspiração.  

Em um primeiro momento foi necessário consultar o Nomograma de Thornthwaite-

Camargo (1962) e retirar os valores referentes a evapotranspiração mensal. Este valor é 

obtido por meio do cruzamento de dados de temperatura média anual e temperatura média 

mensal, o ponto de encontro das duas temperaturas é chamado de ponto C.  

Após obtidos os valores de evapotranspiração potencial, foi necessário aplicar o fator 

de ajustamento (p), que ajusta a evapotranspiração potencial com base no número de dias do 

mês e sua duração média, além de considerar a latitude do local em questão (Tubelis e 

Nascimento, 1986).  

Para a construção do balanço hídrico foi necessário obter dados de 

evapotranspiração potencial (ETP), o negativo acumulado (NEG), o armazenamento de água 

no solo (ARM), a evapotranspiração real (ETR), o déficit (DEF), excedente (EXC) e 

escoamento (ESC) hídrico. 
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Por fim, foram utilizados os valores anuais de déficit hídrico (DEF), excedente hídrico 

(EXC) e da evapotranspiração potencial (ETP), e realizado o cálculo de três índices climáticos 

necessários a classificação: Índice hídrico (Ih), Índice de aridez (Ia) e Índice de umidade (Iu), 

atribuindo a capacidade de armazenamento de água no solo igual a 100 mm. As fórmulas 

utilizadas para a classificação final estão contidas na tabela (1) abaixo: 

 

Tabela 1 - Índices utilizados para a classificação de Thornthwaite e Mather 

Índice Fórmula 

Ih (EXC / ETP) * 100 
Ia (DEF / ETP) * 100 
Iu Ih –0,6*(Ia) 

Fonte: Medeiros e Holanda (2019) apud Ometto (1981). 

 

Para a confecção dos gráficos e tabelas presentes no trabalho foi utilizado o 

programa Microsoft Excel e os mapas foram organizados no software Arcgis (10.6). As 

fontes de dados, bem como escala constam na tabela (2) abaixo:  

 

Tabela 2 - Fontes de obtenção de dados espaciais 

Camada Fonte de obtenção Escala 

Hidrografia ANA, 2017 1:250.000 

Relevo Topodata 30m (resolução esp.) 

Vegetação IBGE, 2019 1:250.000 

Uso do solo Mapbiomas 1:100.000 

Limite municipal IBGE, 2019 1:250.000 

Estação meteorológica INMET, 2021 Não se aplica 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

3. Resultados e discussão 

3.1 Classificação climática segundo Köppen – 1918 

O método de classificação climática de Köppen divide o clima por meio de letras 

maiúsculas e minúsculas que representam, prioritariamente, as diferentes distribuições de 

temperatura e pluviosidade no globo. As letras maiúsculas representam cinco grandes grupos 

climáticos, A, B, C, D e E. As letras minúsculas representam subdivisões dos climas citados, 

onde mais características são adicionadas ao tipo climático referente a cada letra maiúscula.  

Com base no proposto por Köppen, o tipo climático principal de Manaus é o de letra 

A: Climas tropicais chuvosos, onde o mês mais frio tem a temperatura média superior a 18°C 
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- Manaus tem menor registro de 25,9 °C em fevereiro, segundo as Normais climatológicas de 

1961 a 1990 e precipitação em todos os meses, com menores registros em meses de inverno.  

É acrescentada, ainda, uma segunda letra, que caracteriza uma subdivisão para o 

clima de Manaus a partir das características de temperatura e pluviosidade, representada pela 

letra f: nenhuma estação seca, úmida o ano todo. A figura (3) abaixo mostra o acumulado 

histórico de chuva e umidade relativa do ar em Manaus, com registros de umidade relativa 

mínima na casa dos 70% e precipitação durante todo o ano. 

 

Figura 3 – Precipitação e umidade relativa do ar de Manaus. 

 
Fonte: Inmet (2020). 

 

Assim sendo, a classificação climática para Manaus (tabela 3), segundo Köppen é:  

 

Tabela 3 – Classificação climática segundo Köppen 
 
 
 

Fonte: Ayoade (1998) 

 
3.2 Classificação climática segundo Strahler – 1969 

Este modelo de classificação leva em consideração a participação de massas de ar 

dominantes e regime de precipitação do local em questão, classificando os climas com base 
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em três tipos: climas de latitudes baixas, climas de latitudes médias e climas de latitudes altas, 

ou seja, localização é levada em conta para a classificação final. 

Com base na posição geográfica de Manaus (3°7' S 60°01'O) e em suas 

características climáticas, o município é classificado como Clima de latitudes baixas e de 

subgrupo Equatorial úmido, com participação de massas de ar equatoriais e tropicais. 

A atuação da Massa Equatorial Continental e da Zona de convergência intertropical 

em Manaus, conforme descrito por Nimer (1979) contribuem para confirmar a classificação de 

Strahler, assim como os registros históricos de chuva que somam 2307,4mm, com maior 

acumulado em meses de verão, onde a atuação da ZCIT é mais intensa. 

Assim sendo, a classificação climática para Manaus (tabela 4), segundo Strahler é:  

 

Tabela 4 – Classificação Climática segundo Strahler. 

Fonte: Ayoade (1998). 
 

3.3 Classificação climática segundo Thornthwaite e Mather – 1955 

A classificação de Thornthwaite e Mather leva em consideração parâmetros obtidos 

por meio do balanço hídrico, e, assim como a classificação de Köppen, faz uso de letras para 

classificar os climas de acordo com suas características. Os parâmetros utilizados para a 

classificação deste trabalho foram obtidos por meio da técnica de balanço hídrico que visa 

calcular a disponibilidade de água no solo para comunidades vegetais, onde, a precipitação é 

contabilizada face a evapotranspiração potencial e levando em consideração a capacidade 

de armazenamento de água no solo (Tubelis e Nascimento, 1986). A figura (4) mostra os 

valores obtidos para o balanço hídrico.   

 

 

 

 

 

 

Características das massas de ar dominantes Características da precipitação 

I) Clima das latitudes baixas - controladas pelas massas de ar 
equatoriais e tropicais 

a) Equatorial úmido 

Clima das latitudes baixas – controladas pelas massas de ar equatoriais e tropicais – 
Equatorial úmido 
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Figura 4 - Tabela de balanço hídrico. 

 
Fonte: Inmet e Tubelis e Nascimento (1986). 

 

Com base nos dados presentes na tabela é possível observar que, apesar do grande 

acumulado anual de chuva, a maior concentração ocorre em meses de verão, onde há a 

atuação mais presente da ZCIT, além da formação de Zonas de convergência de Umidade e, 

de tempos em tempos, a ocorrência de La nina. Nestes meses de menor precipitação ocorre 

a retirada de água do solo, causando ligeira deficiência hídrica e ausência de excedente. A 

figura abaixo (5) mostra as variações de temperatura, precipitação e evapotranspiração (real 

e potencial). Nota-se que as linhas de evapotranspiração seguiam juntas, porém, a partir do 

momento em que a quantidade de chuva diminui, a evapotranspiração potencial, calculada 

por meio de constantes presentes em Tubelis e Nascimento, não acompanha o 

comportamento registrado. A situação permite uma reflexão acerca de médias e constantes, 

que tendem a homogeneizar os fenômenos e camuflar a realidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 www.xivsbcg.com                                                              ISSN: 2764 - 1805 

1840 

 

 

 

Figura 5 - Balanço hídrico. 

 
Fonte: Inmet e Tubelis e Nascimento (1986). 

 

A figura (6) mostra a variação do armazenamento de água ao longo do ano, ilustrando 

a situação de menor precipitação em meses de inverno, com início da retirada de água 

armazenada no sistema ainda em junho, seguido de deficiência hídrica. Os valores de 

precipitação começam a aumentar gradativamente a partir de setembro, chegando a registrar 

173,8mm em novembro, porém, toda precipitação de novembro e boa parte de dezembro vão 

para a reposição hídrica.  
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Figura 6 - Excedente, deficiência, retirada e reposição hídrica. 

 
Fonte: Inmet e Tubelis e Nascimento (1986). 

 

Para a classificação climática foram obtidos os seguintes resultados (tabela 5): 

 

Tabela 5 – Classificação segundo Thomthwaite e Mather 

 
 
 

 

 
 

Fonte: Medeiros e Holanda (2019) apud Ometto (1981). 

 

A tabela (6) mostra as classificações propostas pelos autores abordados no trabalho. 

É possível notar que em todas elas características relacionadas a boas quantidades de 

precipitação e umidade estão presentes. Fato que se justifica pela localização de Manaus, 

próximo ao equador térmico e toda a influência recebida, seja pela ZCIT, com o considerável 

registro de chuvas, ou pela Massa Equatorial Continental, também causadora de tempo 

instável. 
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Tabela 6 – Classificações climáticas para o município de Manaus 

Fonte: Ayoade (1998) e Medeiros e Holanda (2019) apud Ometto (1981) 

 

4. Considerações finais 

As classificações climáticas, cada uma com a sua metodologia, buscam unir áreas 

com características semelhantes. Não se pode negar que, assim com todo processo obtido 

por meio de médias, as classificações tendem a generalizar alguns aspectos do meio que, em 

menor escala, possuem maior variação do que é registrado em uma média, como por exemplo 

a temperatura - sofre variações conforme os elementos presentes na superfície e sistemas 

atmosféricos atuantes mudam (vegetação, hidrografia, relevo, elementos urbanos e etc.). 

As três classificações apresentadas para o município de Manaus se complementam, 

partindo da classificação mais simplória de Köppen, até a classificação de Thornthwaite, que 

contempla elementos do balanço hídrico e faz uso de mais índices para chegar a um produto 

final.  

Todas as classificações mostram-se importantes para o entendimento do clima e sua 

relação com aspectos em diferentes escalas, desde as massas de ar, como a denominação 

de climas equatoriais, até a vegetação local e as diferenças de altitude, onde, os resultados 

obtidos para Manaus mostram relação direta com as suas características naturais locais - 

como a vegetação e localização geográfica, próxima do equador térmico. 
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MAPEAMENTO DAS TEMPERATURAS MÉDIAS MENSAIS DO AR E 

CLASSIFICAÇÂO CLIMÁTICA COM BASE NA EFICIÊNCIA TÉRMICA DA SERRA 

DE BATURITÉ – CE A PARTIR DA APLICAÇÃO DE EQUAÇÕES DE 

REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA EM DADOS MATRICIAIS 

GEORREFERENCIADOS 

 

JOSÉ AUGUSTO DA SILVA NETO1 
 

RESUMO 
A compreensão do regime térmico possibilita a realização de um controle adequado sobre o 
aproveitamento e uso da água seja para o abastecimento humano ou para fins econômicos, 
sobretudo nas regiões áridas e semiáridas. No entanto, nem todas as áreas do planeta contam 
com a quantidade de equipamentos e dados necessários para tais análises. Por isto, diversos 
pesquisadores têm adotado o método de estimativa para estes elementos climáticos por meio 
da elaboração de regressões lineares múltiplas que consideram a influência da latitude, 
longitude e altitude sobre as temperaturas médias mensais. Diante deste cenário, o presente 
artigo tem como objetivo contribuir para o estudo sobre as variações espaciais e temporais 
das temperaturas médias mensais do ar e da eficiência térmica anual na serra de Baturité 
através da aplicação de um método de estimativa e mapeamento térmico baseado na 
obtenção e aplicação de equações de regressão linear múltiplas sobre dados 
georreferenciados em arquivos em formato raster. A análise dos dados térmicos demonstrou 
que ocorreram grandes variações das temperaturas médias em sua distribuição espacial, 
sobretudo devido à variação altimétrica que evidenciou que as áreas no entorno da serra 
apresentaram temperaturas médias estimadas entre 27 °C e 29 °C, enquanto o platô 
apresentou temperaturas médias que ficaram entre 17 °C e 19 °C. Quanto à eficiência térmica 
foi observado que o entorno da serra apresentou um clima Megatérmico (A’) bastante 
característico do domínio de clima semiárido que ocorre no Nordeste brasileiro, enquanto os 
compartimentos mais elevados apresentaram climas mesotérmicos de diferentes níveis. 
 
Palavras-chave: Geoprocessamento; Serras úmidas; Clima semiárido. 
 
ABSTRACT 
Understanding the thermal regime allows an adequate control of the use and use of water, 

whether for human supply or for economic purposes, especially in arid and semi-arid regions. 

However, not all areas of the planet have the amount of equipment and data necessary for 

such analyzes. For this reason, several researchers have adopted the method of estimating 

these climatic elements through the development of multiple linear regressions that consider 

the influence of latitude, longitude and altitude on average monthly temperatures. In view of 

this scenario, this article aims to contribute to the study of spatial and temporal variations of 

the monthly average air temperatures and the annual thermal efficiency in Baturité’s Mountain 

through the application of a method of estimation and thermal mapping based on obtaining 
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augustosilva1994@gmail.com 



 
 

 www.xivsbcg.com                                                              ISSN: 2764 - 1805 

1845 

 

and applying equations. of multiple linear regression in georeferenced data in raster files. The 

analysis of the thermal data showed that there were large variations in the average 

temperatures in their spatial distribution, mainly due to the altimetric variation that showed that 

the areas around the mountain had estimated average temperatures between 27 °C and 29 

°C, while the plateau presented averages of temperature between 17 °C and 19 °C. Regarding 

thermal efficiency, it was observed that the surroundings of the mountain had a megathermic 

climate (A '), which is very characteristic of the semiarid climate domain that occurs in the 

Northeast of Brazil. While the upper compartments have mesothermal climates of different 

levels. 

 

Keywords: Geoprocessing; Umid mountains; Semi-arid climate. 

 

1. Introdução 

A compreensão do regime térmico possibilita a realização de um controle adequado 

sobre o aproveitamento e uso da água seja para o abastecimento humano ou para fins 

econômicos, sobretudo nas regiões áridas e semiáridas. Do ponto de vista meteorológico, os 

estudos sobre a temperatura do ar e sobre a evapotranspiração potencial também possuem 

grande importância devido ao vapor d’água apresentar um importante papel no transporte 

meridional de energia, o que interfere diretamente no balanço de energia em escala planetária 

(VAREJÃO-SILVA, 2001). 

As variações da temperatura do ar se processam conforme o recorte espacial e 

temporal em que se encontram, sendo influenciada por diversos fatores que ocorrem sobre a 

superfície (albedo, composição do ar, maritimidade, continentalidade, etc.). Entretanto, dentre 

estes fatores, a latitude é aquela que exerce o maior controle na distribuição da temperatura 

da Terra, pois ela define o ângulo de incisão dos raios solares, a duração do dia e o 

fotoperíodo (NIMER, 1989). 

A altitude, por sua vez, apresenta uma influência significativa no regime térmico, pois 

exerce um efeito atenuador na temperatura do ar, já que esta variável ocasiona a sua redução 

a uma taxa média de 0,65°C a cada ganho de 100 m. Esta relação, é responsável pelas 

grandes diferenciações de temperatura em curtas distâncias que ocorrem nas regiões 

tropicais e equatoriais, caracterizadas por uma relativa uniformidade térmica que geralmente 

só é interrompida pela alta elevação topográfica (AYOADE, 1996). 

Outra propriedade importante que a temperatura do ar possui, é a influência direta 

que exerce nas taxas de evapotranspiração potencial, de tal forma que a quantificação deste 
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processo, que busca estimar a quantidade de água necessária para a realização tanto do 

processo físico de evaporação quanto para o processo biológico de transpiração realizado 

pelas plantas, pode ser considerada como um índice de eficiência térmica (THORNTHWAITE, 

1948). 

No entanto, nem todas as áreas do planeta contam com a quantidade de 

equipamentos e dados necessários para a realização de estudos sobre a temperatura do ar 

e a evapotranspiração. Por isto, diversos pesquisadores têm adotado o método de estimativa 

para estes elementos climáticos por meio da elaboração de regressões lineares múltiplas que 

consideram a influência da latitude, longitude e altitude sobre as temperaturas médias 

mensais e anuais. 

No Brasil, diversos trabalhos obtiveram bons resultados através desse método de 

estimativa, dos quais se pode citar: a estimativa de temperaturas máximas, mínimas e médias 

para o Brasil, realizada por Marin et al. (2003); a estimativa e mapeamento das temperaturas 

do ar mínimas, médias e máximas para o Nordeste brasileiro, realizada por Medeiros et al. 

(2005); o estudo sobre a influência na estimativa da temperatura mínima média decendial no 

Rio Grande do Sul, realizado por Cargnelutti Filho et al. (2006); a estimativa da temperatura 

do ar e da evapotranspiração de referência para o estado do Rio de Janeiro, realizada por 

Gomes et al. (2014); e a estimativa e mapeamento das temperaturas médias do ar para a 

bacia hidrográfica do rio Piquiri - PR, realizada por Correa et al. (2017). 

A área de estudo da presente pesquisa é composta pela serra de Baturité, localizada 

no estado do Ceará. Devido a expressividade de seu relevo, este compartimento ocasiona 

uma interessante variação nos tipos de clima em uma área relativamente pequena. Isto ficou 

evidenciado a partir da notória atenção que esta serra recebe de pesquisadores e cientistas 

que desenvolveram diversos trabalhos que tratam, sobretudo, de seus aspectos 

geomorfológicos, pedológicos e biogeográficos. Aspectos estes que apresentam relações 

mútuas que são muito características e que se processam de acordo com as diferenciações 

hidroclimáticas ocasionadas pelo ambiente serrano. 

Estas condições hidroclimáticas representaram e ainda representam um fator 

decisivo para a definição do uso e ocupação da terra, que teve origem pelo interesse dos 

colonizadores portugueses em encontrar áreas com maior potencial produtivo em meio às 

limitações impostas pelo clima semiárido e que repercute no desenvolvimento das atividades 
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até a atualidade, nas quais se identificam tipologias de ocupação, exploração e de 

povoamento específicas e diferenciadas daquelas que comumente ocorrem no Ceará e no 

Nordeste brasileiro em geral (NASCIMENTO et al., 2010). 

Apesar de sua relevância ambiental, socioeconômica e climática, a serra de Baturité 

possui apenas uma estação meteorológica destinada ao registro de dados térmicos, 

localizado no município de Guaramiranga e que pertence ao Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET). A quantidade insuficiente de dados na área de estudo dificulta a 

realização de análises, sobretudo de caráter comparativo, no que diz respeito à distribuição 

espacial da temperatura do ar. 

Diante deste cenário, o presente artigo tem como objetivo contribuir para o estudo 

sobre as variações espaciais e temporais das temperaturas médias mensais do ar e da 

eficiência térmica anual na serra de Baturité através da aplicação de um método de estimativa 

e mapeamento térmico baseado na obtenção e aplicação de equações de regressão linear 

múltiplas sobre dados georreferenciados em arquivos em formato raster. 

 

2. Metodologia 

A compartimentação geoambiental realizada por Bastos et al. (2017) foi adotada para 

a realização da análise sobre a distribuição espacial tanto das temperaturas médias quanto 

da evapotranspiração potencial ao longo do perfil topográfico da serra de Baturité. 

De acordo com este autor, sua proposta de compartimentação foi realizada seguindo 

critérios geomofológicos e subdividiu a serra de Baturité em setores em superfícies elevadas, 

localizados em altitudes superiores a 250 m, e setores em superfícies rebaixadas, inferiores 

à cota altimétrica de 250 m. Dessa forma, para compor o perfil topográfico foram 

considerados: o piemont seco; o piemont úmido; a vertente dissecada úmida; a vertente 

dissecada seca; o platô com terrenos convexos; e as cristas quartzíticas. 

Os dados de térmicos foram obtidos a partir do software Celina (versão 1.0), 

desenvolvido por Costa (2007) para estimar as temperaturas médias mensais do Estado do 

Ceará através de regressões lineares. Os pontos utilizados para obtenção das temperaturas 

são o resultado da criação de um grid composto por 280 pontos que distam 5 km entre si e se 

distribuem na área de estudo conforme mostra a Figura 1. 
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Figura 1 – Pontos utilizados nas estimativas das temperaturas médias mensais e localização do posto 
meteorológico de Guaramiranga (INMET). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Dessa forma, os dados do posto meteorológico de Guaramiranga foram utilizados 

como parâmetro comparativo para verificar a acurácia dos valores da temperatura calculada, 

sendo considerada a média da série histórica de 2002 a 2018, que compõe uma sequência 

ininterrupta de dados, sem falhas em sua composição. 

O índice de eficiência térmica de cada ponto, por sua vez, foi composto pelo total 

anual da evapotranspiração potencial (ETP). De modo que a ETP de cada mês foi calculada 

utilizando os dados de temperatura média mensal de cada ponto do grid seguindo o método 

empírico de Thornthwaite (1948). 

As regressões lineares múltiplas foram obtidas pelo software Microsoft ExcelTM, de 

forma que foi considerado que a variável dependente é a temperatura média mensal ou a 

evapotranspiração potencial anual (ETPa), e as variáveis independentes são as coordenadas 

geográficas e a altitude. Portanto, foi adotado um modelo de regressão múltipla expresso pela 

Equação 1. 
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Tm ou ETPa = a + (b * x) + (c * y) + (d * z) (1) 

Na qual:  

“Tm” é a temperatura média; 

“ETP” é a eficiência térmica anual; 

“a” é o ponto de interseção; 

“b” é o coeficiente referente à influência da latitude; 

“c” é o coeficiente referente à influência da longitude; 

“d” é o coeficiente referente à influência da altitude; 

“x” é a latitude do ponto em graus decimais; 

“y” é a longitude do ponto em graus decimais; 

“z” é a altitude do ponto em m. 

 

Os valores “x”, “y” e “z” foram obtidos através da extração das coordenadas dos 

pontos de estimativa, enquanto os coeficientes “a”, “b”, “c” e “d” foram calculados no Excel por 

meio da função Regressão, encontrada na aba de Análise de Dados. Essa função também 

forneceu o valor dos R-quadráticos para cada variável estimada, possibilitando verificar o 

ajustamento dos valores em relação à função de regressão (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Coeficientes e R-quadráticos das regressões lineares para estimativa das temperaturas 
médias mensais e evapotranspiração potencial anual (ETPa) da serra de Baturité. 

Estimativa R² a b c d 

Janeiro 0,9993 15,9251 -0,9374 -0,2180 -0,0079 

Fevereiro 0,9992 26,7512 -0,4533 0,0192 -0,0076 

Março 0,9991 34,6924 -0,2685 0,2192 -0,0072 

Abril 0,9981 27,9380 -0,3554 0,0604 -0,0073 

Maio 0,9984 22,3992 -0,3628 -0,0838 -0,0074 

Junho 0,9986 13,4600 -0,3291 -0,3130 -0,0080 

Julho 0,9992 2,7290 -0,6225 -0,5511 -0,0084 

Agosto 0,9994 -3,0939 -0,9347 -0,6874 -0,0086 

Setembro 0,9994 -6,2032 -1,3162 -0,7346 -0,0085 

Outubro 0,9992 -4,2954 -1,4074 -0,6791 -0,0086 

Novembro 0,9990 1,9932 -1,3300 -0,5319 -0,0085 

Dezembro 0,9993 4,8979 -1,2438 -0,4685 -0,0083 

Méd. Anual 0,9998 11,4328 -0,7968 -0,3307 -0,0080 

ETPa 0,9777 1212,6336 -121,3529 -2,1582 -1,1415 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A etapa seguinte do procedimento proposto exigiu a utilização de três arquivos em 

formato raster, todos com a mesma extensão espacial, localização e resolução, em que cada 

um deve conter, respectivamente, pixels com valores de altitude, latitude e longitude. O 

primeiro arquivo, que contém os valores altimétricos, é o próprio modelo digital de elevação 

com resolução de 30 m, obtido através dos produtos do Shuttle Radar Topography Mission 

(SRTM), enquanto os outros arquivos que contêm os valores de latitude e longitude foram 

gerados a partir dele. 

Em seguida, foram realizadas as estimativas que abrangem toda a área de estudo a 

partir da inserção dos arquivos na Calculadora Raster, presente no QGIS, na qual cada um 

deles passou a representar as variáveis presentes nas equações de regressão linear de 

acordo com a representação dos valores de seus pixels. 

A partir dos produtos desse procedimento foi realizado o mapeamento das 

temperaturas médias, que foram divididos em 6 classes com intervalos de 2 °C, e da 

evapotranspiração potencial anual, que foi classificada de acordo com a tipologias climáticas 

propostas por Thornthwaite (1948). 

 

3. Resultados e discussão 

3.1 Validação e precisão das estimativas 

As temperaturas médias estimadas (Tme) apresentaram valores ligeiramente mais 

elevados se comparados aos das temperaturas médias registradas (Tm). Os maiores desvios 

e variações ocorreram, em ordem decrescente, nos meses de janeiro, setembro, agosto e 

fevereiro. Nesses meses, as diferenças entre os valores estimados e os registrados pelo posto 

do INMET foram superiores a 1 °C e as variações apresentadas ficaram entre 4,74% 

(fevereiro) e 5,92% (janeiro). Nos demais meses a diferença entre esses valores foram 

inferiores a 1 °C e as variações ficaram entre 2,38% (abril) e 4,13% (novembro) como mostra 

a Tabela 2. 
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Tabela 2 – Valores das temperaturas médias registradas (Tm) pelo posto meteorológico de 
Guaramiranga e as temperaturas médias estimadas (Tme). 

Mês Tm (°C) Tme (°C) Tme - Tm (°C) Variação (%) 

Janeiro 21,35 22,62 1,26 5,92 
Fevereiro 21,31 22,32 1,01 4,74 

Março 21,33 21,97 0,63 2,96 
Abril 21,23 21,74 0,51 2,38 
Maio 20,99 21,71 0,73 3,45 

Junho 20,35 21,18 0,83 4,09 
Julho 20,03 20,69 0,66 3,29 

Agosto 20,35 21,37 1,02 5,03 
Setembro 20,73 21,82 1,09 5,25 
Outubro 21,09 21,87 0,79 3,73 

Novembro 21,30 22,18 0,88 4,13 
Dezembro 21,53 22,39 0,87 4,03 
Med. Anual 20,97 21,82 0,86 4,08 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

3.2 Variação espacial e anual das temperaturas médias do ar 

O Nordeste do Brasil é submetido a uma forte radiação solar, justificada pelo baixo 

ângulo dos raios solares que incidem sobre essa a região. O Ceará, assim como o Nordeste 

brasileiro, possui um predomínio de médias térmicas anuais elevadas, entre 26 e 28 °C, as 

quais são amenizadas somente pelas condições climáticas referentes à influência das 

variações locais da altitude (NIMER, 1989; ZANELLA, 2014). 

Em conformidade com esse cenário, as áreas que compõem o piemont seco e o 

piemont subúmido da serra de Baturité, com altitudes inferiores a 200 m, apresentaram 

temperaturas médias anuais entre 25 °C e 27 °C. As vertentes, localizadas nas cotas 

altimétricas entre 200 e 800 m, apresentaram médias anuais entre 23 °C e 25 °C. Os platôs, 

com cotas altimétricas entre 800 e 1000 m, apresentaram médias anuais entre 19 °C e 21 °C. 

As temperaturas médias anuais mais baixas, entre 17 °C e 19° C, ocorreram apenas em uma 

pequena área que se resume às cristas mais elevadas que ultrapassam os 1000 m de altitude 

(Figura 3). 

 

 

 

 



 
 

 www.xivsbcg.com                                                              ISSN: 2764 - 1805 

1852 

 

Figura 3 – Gráfico com a variação da temperatura média anual estimada ao longo do perfil 
topográfico da serra de Baturité. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A variação das temperaturas médias mensais ao longo do ano não apresentou 

grande amplitude devido às condições geográficas da zona equatorial. De acordo com Nimer 

(1989), a medida em que nos aproximarmos do equador menos importante é a amplitude 

anual da temperatura, chegando a ser insignificante e, portanto, no Nordeste do Brasil a 

amplitude média varia de 5 °C a menos de 2 °C. Ainda de acordo com esse autor, os meses 

de junho e julho são, geralmente, os de temperaturas mais amenas, já que nesses meses o 

Sol se encontra mais afastado do zênite, ocasionando uma menor radiação nessa região. 

O mapeamento das temperaturas médias mensais (Figura 4), demonstrou que de 

janeiro a junho, do verão ao outono no hemisfério sul, ocorreu simultaneamente um 

decréscimo na extensão das áreas que apresentaram temperaturas médias entre 27 °C e 29 

°C, e um acréscimo daquelas que apresentaram classes com temperaturas mais amenas. Em 

julho, já no inverno, a classe com temperaturas médias entre 17 °C e 19 °C apresentou sua 

maior extensão espacial, mas ainda se resumiu apenas às cristas mais elevadas da serra. 

A partir de então, nos meses da primavera no hemisfério Sul, foi observado que as 

temperaturas médias entre 27 °C e 29 °C voltaram a ocorrer e a aumentar nos meses 

seguintes, enquanto as áreas com classes de temperaturas mais amenas passaram então a 

se retrair, indicando que as temperaturas médias voltaram a subir em toda a área analisada, 
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de tal forma que o mês de dezembro, início do verão, foi um dos meses com as maiores 

médias mensais. 

 

Figura 4 – Mapeamento das temperaturas médias mensais estimadas da serra de Baturité e de seu 
entorno. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.3 Variação espacial da eficiência térmica 

Devido as elevadas temperaturas que caracterizam grande parte do domínio de clima 

semiárido do Nordeste brasileiro, a evapotranspiração potencial (ETP) se impõe como o 

principal fator limitante do ponto de vista hidroclimático, podendo chegar a 2.500 mm ano e, 

assim, gerando elevados déficits hídricos anuais (MONTENEGRO; MONTENEGRO, 2012). 

Entretanto, a serra de Baturité, bem como os enclaves úmidos e subúmidos inseridos 

no Nordeste brasileiro, é caracterizada pela ocorrência de balanços hídricos anuais positivos, 

que são justificados, em parte, por um regime térmico modificado pela altitude, que 

proporciona uma considerável diminuição da evapotranspiração potencial (SOUZA; 

OLIVEIRA, 2006). 

A Figura 5 contém a estimativa de variação da ETP ao longo do perfil topográfico da 

serra de Baturité. De acordo com ele, o piemont subúmido e o piemont semiárido 

apresentaram os maiores índices de eficiência térmica, com uma ETP compreendida entre 

1400 e 1700 mm por ano. A vertente dissecada úmida e a vertente dissecada seca 

apresentaram uma ETP entre 900 e 1400 mm anuais, enquanto o platô da serra apresentou 

uma ETP entre 750 e 900 mm anuais. As cristas mais elevadas apresentaram as menores 

ETP da área de estudo, variando entre 600 e 750 mm por ano. 

 

Figura 5 – Gráfico com a variação da evapotranspiração potencial (ETP) ao longo do perfil topográfico 
da serra de Baturité. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O mapeamento climático contribuiu para comprovar a existência de um mesoclima 

condicionado pela variação de altitude, que é causada por fatores geomorfológicos, conforme 

afirma Souza e Oliveira (2006). Um mesoclima representa uma unidade climática 

intermediária, que pode estar inserido dentro de um macroclima que, por sua vez, 

correspondem às grandes unidades climáticas regionais (SOUZA, 2011). 

Dessa forma, o mapeamento climático (Figura 6), realizado com base no sistema de 

classificação de Thornthwaite (1948), demonstrou que a serra de Baturité está inserida em 

um domínio de clima Megatérmico (A’), que caracterizou as áreas que se estendem desde 

seus piemontes até as áreas de suas vertentes cujas altitudes variam entre 200 e 600 m. 

 

Figura 6 – Classificação climática a partir da eficiência térmica anual para a serra de Baturité. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No platô, foi observado efetivamente uma variação climática com a ocorrência de 

climas mesotérmicos de diferentes níveis, que se configuraram da seguinte maneira: o clima 

Mesotérmico (B’4) ocorreu nas áreas mais próximas às vertentes, com altitudes entre 600 e 

700 m; o clima Mesotérmico (B’3) apresentou a maior extensão ao longo desse 

compartimento, ocorrendo nas áreas com altitudes superiores a 700 m e inferiores a 900 m; 
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o clima Mesotérmico (B’2) ocorreu nas áreas mais elevadas do platô em que as cotas 

altimétricas superam os 900 m até as cotas em torno dos 1000 m; por fim, o clima Mesotérmico 

(B’1) ocorreu somente na crista mais elevada da serra de Baturité, conhecida como Pico Alto, 

que atinge a cota altimétrica de 1114 m e apresentou uma eficiência térmica anual de cerca 

de 690 mm, o que representa um quantitativo consideravelmente reduzido se comparado com 

o entorno da serra de Baturité. 

 

4. Considerações finais 

Inicialmente, o método de mapeamento utilizado apresentou valores de temperatura 

média mensal do ar bastante aproximados com relação àqueles registrados pelas médias 

históricas do posto meteorológico de Guaramiranga, com diferenciações sempre próximas a 

1 °C e variações entre 2,96% e 5,92%. 

No entanto, é importante salientar que, pela utilização de temperaturas estimadas 

pelo software Celina, já eram esperadas correlações muito elevadas. Dessa forma, os demais 

trabalhos que venham a replicar essa metodologia, mas que utilizarem valores oriundos de 

medições reais, devem verificar se os valores dos R-quadráticos e os valores estimados são 

suficientemente adequados para a sua aplicação. 

A análise dos dados térmicos demonstrou que a sua posição tropical em que a área 

de estudo se encontra justificou a ocorrência de valores elevados e de pequenas amplitudes 

(cerca de 2 °C) nas temperaturas médias mensais. As grandes variações térmicas ficaram por 

conta de sua distribuição espacial, sobretudo devido à variação altimétrica que evidenciou 

que os piemontes, situados no entorno da serra, apresentaram temperaturas médias 

estimadas entre 27 °C e 29 °C, enquanto o platô, que representa o compartimento mais 

elevado da serra, apresentou temperaturas médias que ficaram entre 17 °C e 19 °C.  

Esta variação nas temperaturas médias foi sensivelmente apreendida pelas 

variações da evapotranspiração potencial anual, já que esta taxa é considerada um índice de 

eficiência térmica. Desta forma, foi observado que o entorno da serra apresentou um clima 

Megatérmico (A’) bastante característico do domínio de clima semiárido que ocorre no 

Nordeste brasileiro, enquanto os compartimentos mais elevados, a partir da cota altimétrica 

de 600 m, apresentaram os climas mesotérmicos de diferentes níveis, sendo o Mesotérmico 
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(B’3) o de maior área de ocorrência e o Mesotérmico (B’1) o de menor, de forma que este 

último se resumindo apenas á crista mais elevada da serra de Baturité. 

Assim, compreende-se que o presente trabalho atingiu seu objetivo ao realizar o 

mapeamento tanto das temperaturas médias mensais quanto da eficiência térmica com 

precisão satisfatória, de modo que contribui para o entendimento da dinâmica hidroclimática 

da área de estudo tendo em vista que tais elementos climáticos são fundamentais para a 

realização de processos naturais que ocorrem na Terra, tanto aqueles de ordem fisiológica, 

que são realizados pelos seres vivos, quanto aqueles que ocorrem no meio abiótico. 

 

5. Referências 

 
AYOADE, J.O. Introdução à climatologia para os trópicos. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 1996. 
 
BASTOS, F.H. et al. Aspectos geoambientais e contribuições para estratégias de 
planejamento ambiental da serra de Baturité/CE. Revista da Anpege, [s. l.], v. 13, n. 21, p. 
164-198, ago. 2017. 
 
CARGNELUTTI FILHO, A. et al. Altitude e coordenadas geográficas na estimativa da 
temperatura mínima média decendial do ar no Estado do Rio Grande do Sul. Pesq. Agropec. 
Bras, Brasília, v. 41, n. 6, p. 893-901, jun. 2006. 
 
COSTA, G. CELINA - Estimativa de Temperaturas Para o Estado do Ceará. Versão 1.0, 
Fortaleza, UFC, 2007. 
 
GOMES, D.P. et al. Estimativa da temperatura do ar e da evapotranspiração de referência do 
estado do Rio de Janeiro. Irriga, [s. l.], v. 19, n. 2, p. 302-314, 2014. 
 
MARIN, F.R. Estimativa das temperaturas máximas, mínimas e médias mensais para o Brasil. 
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 13., 2003, Santa Maria. Anais 
[...]. Santa Maria: SBA, 2013. p. 761-762. 
 
MEDEIROS, S.S. et al. Estimativa e espacialização das temperaturas do ar mínimas, médias 
e máximas na Região Nordeste do Brasil. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e 
Ambiental, [s. l.], v.9, n.2, p. 247-255, 2005. 
 
MONTENEGRO, A.A.A.; MONTENEGRO, S.M.G.L. Olhares sobre as políticas públicas de 
recursos hídricos para o semiárido. In: GHEYI, Hans Raj; PAZ, Vital Pedro da Silva; 
MEDEIROS, Salomão de Sousa; GALVÃO, Carlos de Oliveira (ed.). Recursos hídricos em 
regiões semiáridas. Campina Grande, PB: Instituto Nacional do Semiárido, Cruz das Almas, 
BA: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 2012. p. 2-27. 



 
 

 www.xivsbcg.com                                                              ISSN: 2764 - 1805 

1858 

 

NASCIMENTO, F.R. et al. Diagnóstico socioeconômico da área de proteção ambiental da 
serra de Baturité – Ceará. RA´E GA, Curitiba, n. 20, p. 19-33, 2010. 
 
NIMER, E. Climatologia do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1989. 
 
SOUZA, M.J.N.; OLIVEIRA, V.P.V.. Os enclaves úmidos e sub-úmidos do semiárido do 
Nordeste brasileiro. Mercator: revista de Geografia da UFC, Fortaleza, ano 5, n. 9, p. 85-101, 
2006. 
 
SOUZA, M.J.N. O ambiente serrano. In: BASTOS, Frederico de Holanda (org.). Serra de 
Baturité: uma visão integrada das questões ambientais. Fortaleza: Expressão Gráfica e 
Editora, 2011. p. 19-33. 
 
THORNTHWAITE, C.W. An approach towards a rational classification of climate. 
Geographical Review, [s. l.], n. 38, p. 55-94, 1948. 
 
VAREJÃO-SILVA, M.A. Meteorologia e climatologia. Brasília: INMET, 2001. 
 
ZANELLA, M.E. Considerações sobre o clima e os recursos hídricos do semiárido nordestino. 
Caderno Prudentino de Geografia, Presidente Prudente, Volume Especial, n. 36, p. 126-
142, 2014



 
 

 www.xivsbcg.com                                                              ISSN: 2764 - 1805 

1859 

 

VALIDAÇÃO DOS DADOS DE PRECIPITAÇÃO ESTIMADOS PELO TRMM, PARA 

A MICRORREGIÃO DE OURINHOS – SÃO PAULO 

 

LEDA VEIGA CALDERON ALMEIDA1 
DANIELA FERNANDA SILVA FUZZO2 

 

RESUMO 
O crescimento de informações para obtenção de dados agrometeorológicos tem crescido por 
conta do aumento de estações pluviométricas para coleta de dados, porém nem todas as 
áreas possuem essa cobertura principalmente em maior escala como nas microrregiões. 
Estimativas de precipitação por satélite têm sido propostas em vários trabalhos científicos, 
contribuindo como uma ferramenta importante para a consistência dos dados climatológicos, 
constituindo numa ferramenta extremamente útil. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar o desempenho das estimativas de precipitações pluviais do satéliteTropical Rainfall 
Measuring Mission (TRMM), para a microrregião de Ourinhos, localizada no Estado de São 
Paulo, onde abrange cerca de 15 municípios, e verificar a confiabilidade dos dados em relação 
aos dados observados em superfície, estações meteorológicas convencionais da Agência 
Nacional de Águas (ANA), para o período de 2002 à 2012 em intervalos mensais. Os 
resultados mostraram que o satélite TRMM pode ser utilizado como uma fonte alternativa de 
informações sobre a escassez de dados de estações de superfície. 
 

Palavras-chave: Precipitação pluvial; Dados de superfície; Satélite meterológico.  
 

ABSTRACT 
The growth of information to obtain agro-meteorological data has been growing due to the 
increase of rainfall stations for data collection, but not all areas have this coverage mainly on 
a larger scale as in the micro-regions. Satellite precipitation estimates have been proposed in 
several scientific papers, contributing as an important tool for the consistency of the climatic 
data, constituting an extremely useful tool. Thus, the objective of this work was to evaluate the 
performance of the rainfall estimates by Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) satellite, 
for the Ourinhos micro-region, located in the state of São Paulo, which covers about 15 
municipalities, and to verify the reliability of the data in relation to the surface data observed, 
conventional weather stations of the Agência Nacional de Águas (ANA), for the period from 
2002 to 2012 at monthly intervals. The results showed that the TRMM satellite can be used as 
an alternative source of information regarding the scarcity of surface station data. 
 

Keywords: Rainfall; Surface data; Meteorological satellite.  
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1. Introdução 

Quando se trata de precipitação, logo, é pensado na questão hídrica, na qual é um 

dos fatores mais importantes para determinação das condições de tempo e clima de uma 

certa região, sendo assim, de extrema importância saber a quantidade de chuva e sua 

distribuição no tempo,  pois é um dos fatores fundamentais para saber sua relação de um 

zoneamento climático quanto a aptidão agrícola de uma dada região como cita (SILVA-

FUZZO, 2016), que a estimativa da chuva mais próximo do real é fundamental para avaliação 

do manejo de culturas. E para obtenção de dados mais próximos do real, são utilizadas 

estações meteorológicas, para obtenção destas informações. Por fornecem registros 

pontuais, porém estas estações podem ser sujeitas a algumas falhas que possam limitar o 

uso de tais informações, assim contribuindo com uma defasagem de pluviômetros fazendo 

com que tenha uma menor distribuição e possíveis estações com distâncias irregulares. Isso 

acarretará uma variabilidade espacial, gerando incertezas nos resultados aplicados e fazendo 

com que gerem mais dados de interpolação para dadas regiões nas quais não obtêm 

estações.  

Segundo (CAMARGO, 2015), à medida que aumenta as distâncias entre as estações 

meteorológicas, os valores de coeficiente de determinação, a partir de comparação entre 

registros de distintos pontos, diminuem e os erros também aumentam. Um dos principais 

empecilho para não haver uma maior manutenção e instalação é o elevado custo, então, 

quando a estação para de funcionar ou captar dados, elas simplesmente deixam de funcionar 

e assim não obterá mais dados desta região, assim os sensores remotos surgem para ser 

uma alternativa. Como cita (MASSAGLI, 2011) apesar dos elevados custos iniciais de um 

sensor remoto, a possibilidade de obter informações com boa cobertura espacial e temporal 

faz do sensoriamento remoto uma alternativa viável e muito interessante para estimativas de 

precipitação, adequada à realidade de regiões extensas e de difícil acesso. Em função de ser 

o satélite mais bem equipado em termos de instrumentos para estimativa de precipitação, o 

satélite TRMM fornece estimativas mais precisas do que outros satélites (Barrera, 2005). 

Neste contexto, o objetivo foi avaliar as estimativas de precipitação do satélite TRMM 

sobre a microrregião de Ourinhos/SP – Brasil, verificando a confiabilidade destas estimativas 

em fornecerem uma boa resposta em relação a dados observados em estações 
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meteorológicas convencionais de superfícies, para o período de 2002 à 2012 em escala 

mensal. 

 

2. Metodologia 

Localizada no sudeste do Brasil e situada no Estado de São Paulo, a microrregião 

de Ourinhos (Figura 1) abrange 15 municípios, possui uma área de 5568 km² e seu clima 

predominantemente é subtropical úmido, tipo climático Cfa – Segundo classificação climática 

de Koppen, com temperaturas moderadas, chuvas bem distribuídas e verão quente. 

Para avaliação e análise, foram obtidos dados referentes a precipitação estimada no 

período de 2002 à 2012, estimadas do produto GIOVANNI pelo satélite TRMM (Tropical 

Rainfall Measuring Mission) por meio do produto 3B43-V7. Essa interface é projetada para 

visualização e análise diários, os quais vêm em formato xls, por coordenadas geográficas com 

resolução espacial 0,25º x 0,25º (aproximadamente 25 km). Referente Aos dados superficiais, 

foram utilizadas informações obtidas por estações meteorológicas do banco de dados do 

HidroWeb da Agência Nacional de Águas (ANA)., para o mesmo período. 

 
Figura - Localização das estações metereológicas do banco de dados do HidroWeb da ANA e pontos 

obtidos pelo TRMM. 
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Iniciou-se a análise e processamento do banco de dados tanto dos valores de 

precipitação pluvial das estações meteorológicas HidroWeb – ANA, como dos dados TRMM.  

Os dados TRMM foram a princípio processados em ambiente SIG (Sistema de 

Formação Geográfica) e exportados para geração dos gráficos. Desta forma, foram 

selecionados os pontos de coordenadas geográficas mais próximas dos dois dados 

analisados (estação/TRMM), como mostra a (Figura 2), como proposto por Silva (2011). 

 

Figura 2 - Exemplificação da localização de algumas estações meteorológicas e dos pontos TRMM 
utilizados na comparação de dados pluviométricos estimados e observados. 

 

 

Foram analisadas estatisticamente visando verificar a exatidão e a precisão dos 

dados. Ressalta-se que a exatidão refere-se ao grau de conformidade de um valor estimado 

em relação ao valor verdadeiro (observado) e a precisão é o grau de variação de resultados 

de uma medição. Desta forma, os dados foram analisados por meio de regressão linear, 

encontrando valores de R2, d1 e EMA, sendo que: o coeficiente de determinação (R2) indica o 
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quanto da variável dependente foi explicado pela variável independente e o erro médio 

absoluto (EMA), é a medida da magnitude média das diferenças dos valores estimados com 

os observados 

 

 Foi utilizado o método proposto por Willmott (1985), índice de concordância também 

chamado índice “d1” de Willmott modificado. Este método pode ser calculado pela seguinte 

equação: 

 

(1) 

Onde:  

d1 - índice de concordância modificado 

o - dados observados  

e - dados estimados   

 

3. Resultados e discussão 

De acordo com as análises (Figura 3) indicam a próxima relação entre os dados 

estimados do TRMM e o ponto mais próximo observado na superfície. Este pequeno 

descompasso entre a estimativa do satélite e a medição do pluviômetro já foi identificado por 

Colischon et al. (2007) onde foi analisada a precipitação média diária sobre a Bacia do 

Paraguai Superior, segundo os autores, esse fator ainda não foi completamente explicado, 

podendo estar relacionado com algum erro de processamento, tanto de leitura dos 

pluviômetros por encontrarem esparsos em relação as estimativas de satélite TRMM. Viana 

et al. (2010) analisaram e mostraram que o produto 3B42 tende a superestimar a precipitação 

em torno de 7%. Foi constatado que é possível existir uma relação aparente entre a latitude, 

mostrando que, de maneira geral, esta tendência aumenta juntamente com a latitude. 



 
 

 www.xivsbcg.com                                                              ISSN: 2764 - 1805 

1864 

 

Figura 3 - Precipitação Pluvial (mm) observada na estação convencional do município de Santa Cruz 

do Rio Pardo – SP comparando com dados de precipitação pelo TRMM no período de 2002 a 2012. 
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Figura 4 - Precipitação Pluvial (mm) observada na estação convencional do município Óleo – SP 

comparando com dados de precipitação pelo TRMM no período de 2002 a 2012. 
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Figura 5 - Precipitação Pluvial (mm) observada na estação convencional do município Piraju – SP 

comparando com dados de precipitação pelo TRMM no período de 2002 a 2012. 
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De acordo com os municípios analisados, foi observado que o TRMM acompanha 

bem a variação sazonal. Há alguns momentos que o satélite superestima ou subestima os 

valores em relação aos dados observados e com base as bibliografias de autores como 

Collischonn (2007) em que utilizou desse método, ocorreu o mesma relação assim, SILVA 

(2011), conclui que este fator ainda não foi completamente explicado, podendo estar 

relacionado com algum erro de processamento, tanto de leitura dos pluviômetros como de 

geração das estimativas de satélite. 

Na Tabela 1, foram mostrados como exemplo os valores do índice de concordância 

“d1” para o município de Santa Cruz do rio Pardo apresentaram resultados precisos entre os 

dados de precipitação pluvial observados e os dados estimados. Os anos de 2002, 2005, 

2006, 2007, 2010, 2011 e 2012 apresentaram valores de “d1” em torno de 0,90, demonstrando 

ótimo desempenho dos dados analisados. O menor valor de índice “d1” foi 0,85 no ano de 

2013. Em relação aos erros absolutos médios (EAM), apresentaram baixos valores em todo 

o período. 

 

Tabela 1. Análise estatística dos valores de precipitação pluvial (mm) estimados pelo TRMM e medidos 
em estações meteorológicas convencionais. 

  d¹ R² EAM 

2002 0,91 0,71 38,10 

2003 0,85 0,61 39,46 

2004 0,89 0,71 41,63 

2005 0,96 0,93 33,48 

2006 0,93 0,78 34,12 

2007 0,90 0,72 49,96 

2008 0,89 0,62 29,20 

2009 0,88 0,69 61,07 

2010 0,95 0,92 29,90 

2011 0,91 0,75 34,12 

2012 0,90 0,61 28,90 

 

Foram obtidos menores valores de R² em relação aos valores de “d1”, devido ao fato 

das medidas do TRMM abrangerem uma área de 0,25° x 0,25°, enquanto que as estações 

meteorológicas medem a precipitação de forma pontual.  
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4. Considerações finais 

Pode-se concluir que a utilização de dados de precipitação pluvial estimados pelo 

satélite TRMM, pode ser uma ferramenta na ausência de informações climatológicas de 

superfície, além de servir como entrada de dados para auxílio em modelagem ambiental, 

monitoramento agrícola, auxílio à pesquisa e ao agricultor, por se tratar de dados gratuitos e 

de fácil acesso. Desta forma, os dados de precipitação estimados a partir do satélite TRMM 

pode ser uma alternativa eficiente e de baixo custo quando comparados a instrumentos de 

superfície.  
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