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RESUMO 

 

 

Este trabalho realizou um estudo a partir de um conjunto de dados meteorológicos 
coletados na cidade de Natal/RN e adjacências, identificando evidências de 
alterações no seu clima urbano no período de 1970 a 2010. As variáveis utilizadas 
foram: temperatura média, temperatura mínima e umidade relativa. Os dados foram 
obtidos a partir das estações meteorológicas localizada no Campus Central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que faz parte da rede de 
observações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), e do Centro de 
Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI), localizadas dentro de uma área urbana e 
de uma área de proteção permanente (APP), respectivamente. Foi realizada uma 
análise sobre a variação sazonal das variáveis meteorológicas.Além disso, foram 
avaliadas as tendênciasnas séries temporais,utilizando para isso o template 
MAKESENS, que aplica o teste de Mann-Kendall e o método de estimativa de 
inclinações de Sen sobre o conjunto de dados. Para a temperatura média, na 
UFRN/INMET, houve tendência de crescimento nos meses de maio, julho e 
setembro, nos níveis de significância de 10%, 5% e 10%, respectivamente. No CLBI, 
só houve tendência de crescimento da temperatura média no mês de fevereiro, no 
nível de significância de 10%. Em relação à temperatura mínima, houve tendência 
de crescimento com significância estatística em quatro séries (janeiro, novembro, 
dezembro e média anual) na UFRN/INMET, nos níveis de 10%, 10%, 5% e 5%, 
respectivamente, e apenas em uma no CLBI, no mês de setembro, no nível de 
significância de 10%. Em relação à umidade relativa, os resultados foram 
extremamente discrepantes. Para a UFRN/INMET, houve tendência de 
decrescimento com significância estatística em 7 das 13 séries, sendo elas janeiro, 
março, abril, maio, outubro, novembro e média anual, nos níveis de 5%, 1%, 0,1%, 
10%, 5%, 5% e 0,1%, respectivamente, enquanto que no CLBI houve uma tendência 
predominante de crescimento, com significância de 1% em junho e de 5% em 
agosto.Essas tendências são mais evidentes na área urbana em relação àssuas 
adjacências, evidenciando algumas características típicas das Ilhas de Calor 
Urbanas. 
 
Palavras-chave: ilha de calor urbana;teste de Mann-Kendall;método de 
Sen;mudanças climáticas. 
  



ABSTRACT 

 

 

This work conducted a study from a set of meteorological data collected in the city of 
Natal / RN and surroundings, identifying evidence of changes in its urban climate 
during the period from 1970 to 2010. The variables used were: average temperature, 
minimum temperature and relative humidity. Data were obtained from the 
meteorological stations located in the Central Campus of the Federal University of 
Rio Grande do Norte (UFRN) that is part of the network of observations from the 
National Institute of Meteorology (INMET) and from Barreira do Inferno Launch 
Center (CLBI), located inside an urban area and inside a permanent protection area 
(APP), respectively. An analysis of the seasonal variation of the meteorological 
variables was performed. In addition, the trends were evaluated in time series, using 
for this the template MAKESENS, that applies the Mann-Kendall test and Sen's 
slopes estimates with the data set. For the average temperature in UFRN/INMET, 
there was growth trend in May, July and September, at the significance levels of 
10%, 5% and 10%, respectively. In CLBI, there was only upward trend in average 
temperature in February, at the 10% significance level. Regarding the minimum 
temperature, there was growth trend with statistical significance in four series 
(January, November, December and annual average) in UFRN/INMET, at the levels 
of 10%, 10%, 5% and 5%, respectively, and just one in CLBI, in September, at the 
10% significance level. In relation to the relative humidity, the results were extremely 
disparate. To UFRN/INMET, there was decreasing trend with statistically significance 
in 7 of the 13 series, these being January, March, April, May, October, November 
and annual average, at the levels of 5%, 1%, 0.1%, 10%, 5%, 5% and 0.1%, 
respectively, while in CLBI there was a prevailing trend of growth, with a significance 
of 1% in June and 5% in August.These trends are more pronounced in urban areas 
compared to surrounding area, showing some typical characteristics of Urban Heat 
Islands. 
 
Keywords: urban heat island; Mann-Kendall test; Sen’s method; climate change. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A cidade de Natal sempre foi conhecida por suas belas praias, por dias 

ensolarados durante a maior parte do ano e por uma natureza, em grande parte, 

ainda em estado nativo.Contudo, essa realidade mudou de forma muito perceptível 

nos últimos trinta anos. O crescente processo de urbanização, com a expansão 

imobiliária, o aumento da cobertura de concreto e o aumento no número de 

automóveis promoveu uma alteração considerável na paisagem e, provavelmente, 

no microclima da cidade. 

Essa alteração ocorre através de mudanças em propriedades da superfície e 

da atmosfera. Consequentemente, a partição do saldo de energia entre a área 

urbana e sua vizinhança também é afetada. Assim, ocorre uma perturbação no clima 

regional, originando um clima urbano alterado. 

Dessa forma, uma mensuração dessas alterações, seguido de sua análise, é 

algobastante relevante. Para tal, torna-se indispensável a utilização das variáveis 

climáticas que estejam disponíveis, tais como temperatura média, temperatura 

mínima, umidade relativa, intensidade e direção do vento, radiação solar incidente, 

entre outras. 

Hoje, mais da metade da população mundial é afetada pelas Ilhas de Calor 

Urbanas (ICU) e esse número pode chegar a 5 bilhões de pessoas em 2030, 

segundo a World Urbanization Prospects (2007). 

Sobre o surgimento do termo “Ilha de Calor Urbana”, Santoset al. (2012) diz: 

 

 

Segundo Landsberg (1981), o termo “ilha de calor urbana” apareceu 
pela primeira vez na literatura de linguagem meteorológica inglesa 
em um trabalho de Gordon Manley (1958), no Quarterly Journal of 
the Royal Metheorological Society. Mas, segundo Gartland (2010), a 
primeira documentação de calor urbano ocorreu em 1818, quando o 
estudo revolucionário sobre clima de Londres realizado por Luke 
Howard detectou um "excesso" de calor artificial na cidade, em 
comparação com o campo. Posteriormente, em Paris durante a 
segunda metade do século XIX, cientistas como Renou e Wilhelm 
Schmidit encontraram essas mesmas condições em Viena. 
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O presente estudo faz-se necessário para que seja possível conhecer as 

principais mudanças recentes no clima urbano da cidade do Natal, identificar seus 

possíveis agentes causadores e, dessa forma, propor sugestões para que essas 

alterações possam ser mitigadas.  

A maior parte dos estudos sobre Ilhas de Calor Urbanas foi realizada em 

cidades de latitude média, sendo ainda poucos os trabalhos em locais de latitudes 

baixas ou altas (OKE, 1982; GARTLAND, 2010). 

Um levantamento realizado por Assis e Pereira (2005) para a Eletrobrás 

(Centrais Elétricas Brasileiras S.A.) sobre a produção científica brasileira no que 

tange ao clima urbano, conforto ambiental e eficiência energética, entre 1995 e 

2005, revelou que 77% desses estudos tratavam de pesquisas em arquitetura ou 

engenharia, enquanto que 23% versavam sobre geografia ou meteorologia. A 

temperatura do ar foi a variável mais estudada, no entanto, apenas 10% desses 

trabalhos estão ligados às ilhas de calor. 

Especificamente em Natal-RN, os estudos relacionados com essa temática 

partem da perspectiva da Arquitetura, como de forma mais localizada e restrita à 

vegetação ou ainda ao conforto térmico. Nessa perspectiva, Vidal (1992) estudou os 

fatores que mais influenciavam na distribuição de temperaturas da cidade. Já 

Alexandre et al. (2013) comparou séries de temperaturas máximas e mínimas do ar 

dentro da área urbana e no seu entorno entre 1995 e 2010, encontrando oscilações 

térmicas entre as duas regiões e características de ilhas de calor urbanas e ilhas de 

frescor urbanas em Natal. Assim, juntamente com o trabalho de Alexandre et al. 

(2013), o nosso estudo é um dos pioneiros na perspectiva das ilhas de calor. 

Deste modo, o objetivo geral deste trabalho consistiu em realizar um estudo 

sobre o microclima da cidade de Natal/RN, procurando verificar se ocorrem 

características típicas do fenômeno das Ilhas de Calor Urbanas (ICU), procurando 

estabelecer relações desse fenômeno com o processo de urbanização, 

caracterizando-o temporalmente e fazendo uma análise estatística do conjunto de 

dados utilizados. 

Para alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 

 Analisar, ao longo de todo o período, o comportamento das variáveis: 

temperatura média, temperatura mínima e umidade relativa. 
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 Verificar se existem tendências de crescimento ou decrescimento no 

conjunto dos dados citados, utilizando métodos estatísticos. 

 

Para alcançar os objetivos propostos, partimos das seguintes hipóteses: 

 

 O crescimento populacional de Natal/RN pode estar interferindo em seu 

clima urbano. 

 É possível que exista a formação de ilhas urbanas de calor em Natal/RN. 

 As lacunas existentes nas séries temporais utilizadasno trabalho devem 

apresentar uma média semelhante à média global do período 1970-2010. 
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2FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Para fundamentar a pesquisa, fez-se necessário realizar uma revisão 

bibliográfica relacionada ao objeto deste trabalho, tanto no que se refere às Ilhas de 

Calor Urbanas, como aos aspectos relacionados com o clima da cidade de Natal. 

 

 

2.1 ILHAS DE CALOR URBANAS 

 

 

A Ilha de Calor Urbana é um fenômeno caracterizado pelo aumento da 

temperatura média e redução da umidade relativa de um determinado local, quando 

comparadas com regiões circunvizinhas, em consequência da ação humana sobre 

esse local. A principal grandeza utilizada para se quantificar esse efeito é chamada 

de Intensidade da Ilha de Calor Urbana (IICU), que pode ser calculada da seguinte 

forma (SOUZA E ALVALÁ, 2012): 

 

𝐼𝐼𝐶𝑈 =
1

𝐷
[∑𝑇𝑢,𝑑 − 𝑇𝑟,𝑑

𝐷

𝑑=1

]           (1) 

 

Na equação (1), D representa o número total de dias analisados, Tu é a 

temperatura na área urbanizada no dia d e Tr é a temperatura na área não 

urbanizada vizinha no dia d. A diferença Tu – Tr é calculada para todos os dias do 

intervalo e é calculado o valor médio dessa diferença. 

As Ilhas de Calor Urbanas podem ser classificadas em: fracas, quando as 

diferenças de temperatura oscilam entre 0 e 2 °C; moderadas, quando as diferenças 

estão entre 2 °C e 4 °C; fortes, quando estão entre 4 °C e 6 °C; e muito fortes, 

quando as diferenças são superiores a 6 °C (GARCÍA, 1996). 

Gartland (2010) e Costa (2007) apontam para a formação de um gradiente de 

temperatura, com valores máximos nos centros urbanos e decaindo em direção às 

áreas rurais. Essas diferenças de temperatura são mais evidentes durante a 

semana, quando a “máquina urbana” está em pleno funcionamento, e menos 
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evidentes nos fins de semana, quando o funcionamento da cidade, praticamente, 

cessa. 

A intensidade de uma ilha de calor urbana é afetada por efeitos mecânicos e 

por efeitos térmicos (SOUZA E ALVALÁ, 2012). Dentre os efeitos mecânicos, 

podemos citar o atrito provocado por construções e a energia transferida de grandes 

para pequenos vórtices. Entre os efeitos térmicos, temos as diferenças de 

temperatura entre prédios, efeitos de sombra, variação da radiação incidente e 

redução do fluxo de calor latente. 

Diversos estudos, dentre eles Santoset al. (2012), observaram que o efeito da 

ilha de calor urbana se intensifica nas estações quentes e secas. Nas estações 

quentes, existe uma maior amplitude térmica na área rural, o que leva a maiores 

diferenças de temperatura em relação à área urbana. A redução da umidade 

também é um fator que intensifica a ICU, uma vez que a umidade tem efeito 

atenuante sobre a temperatura. 

É sabido que a presença de vegetação no ambiente urbano reduz a 

quantidade de energia disponível para o aquecimento da estrutura urbana, uma vez 

que parte dessa energia é utilizada no processo de evapotranspiração. A vegetação 

proporciona um sombreamento natural da superfície, protege a superfície do solo 

contra o efeito da erosão e aumenta a umidade local. Além disso, possui um efeito 

de melhoria sobre a qualidade do ar (GARTLAND, 2010). 

A velocidade do vento também influencia no clima local, de forma que, quanto 

maior, menor costuma ser a temperatura ambiente. Em cidades litorâneas, como 

Natal, o efeito das brisas oceânicas é bastante positivo em relação ao conforto 

térmico local.De acordo com um estudo feito pela COSERN (2003), em mais de 90% 

dos casos a direção predominante do vento é de sudeste, com velocidade variando 

entre 3,6 m/s e 5,7 m/s. Natal apresenta variação sazonal no regime de ventos, 

sendo esses mais fortes entre agosto e novembro e mais brandos entre fevereiro e 

maio. 

A presença de edifícios tende a limitar a visibilidade do céu e, 

consequentemente, reduz a quantidade de radiação térmica que é emitida para o 

espaço. Essa redução é proporcional à altura dessas construções (STEENEVELD et 

al., 2011). Duckwort e Sandberg (1954) também verificaram que o comportamento 

vertical da temperatura do ar varia em função da altura das construções. 
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Além disso, a cobertura de concreto, de asfalto, bem como outras estruturas 

artificiais urbanas possuem uma maior capacidade calorífica que a cobertura 

existente em áreas rurais, de maneira a dificultar o resfriamento rápido ao anoitecer 

(STEENEVELD et al., 2011). 

A nebulosidade também é um fator importante para a temperatura local, uma 

vez que controla a incidência de radiação sobre a superfície e reflete as ondas 

longas de volta para a superfície, o que leva a uma menor amplitude térmica diária 

(TATSCH, 2006). 

Ao longo do dia, as temperaturas mais altas são observadas em locais 

abertos e sem arborização. Nos locais onde existe a presença de edificações ou de 

ruas largas com canteiros arborizados, devido ao efeito de sombreamento, as 

temperaturas tendem a ser mais amenas (COSTA, 1998). 

A maior parte das atividades humanas pode contribuir com alterações sobre o 

ambiente, sendo que a urbanização é uma das que mais podem levar a alterações 

climáticas em pequena e média escala (MAITELLI et al., 1991; GOLDREICH, 1992; 

JAUREGUÍ, 1992). 

Lowry (1967) e Gartland (2010) afirmam que essas alterações se devem a 

uma interação complexa entre fatores como: a) a substituição de superfícies 

vegetadas por outros tipos de superfícies, de características térmicas distintas; b) as 

diferentes inclinações e orientações das superfícies urbanas; c) a geração de calor 

antrópico pelo complexo urbano; d) a reduzida quantidade de vegetação e e) a 

qualidade do ar atmosférico urbano. 

Existem algumas características clássicas das ICU, tais como elevação da 

temperatura média, redução da umidade e elevação da temperatura mínima. Em 

relação à IICU, diversos estudos, por exemplo o de Giannaros e Melas (2012) em 

Tessaloniki/Grécia e o de Santoset al. (2012) em Macapá/AP, verificaram que as 

diferenças de temperatura entre a área urbanizada e a região circunvizinha é mais 

pronunciada a partir do pôr do Sol. Durante o dia, a estrutura urbana recebe e 

armazena energia térmica em sua superfície, energia essa que passa a ser liberada 

a partir do entardecer. Além disso, ocorre a retenção de ondas longas devido à 

presença de poluentes na atmosfera, de forma a retardar ainda mais o resfriamento 

do ambiente urbano. No entanto, Alexandre et. al.(2013) afirma que, em cidades de 

baixa latitude e clima tropical, as ilhas de calor predominam no período diurno. 



17 
 

Durante a madrugada, quando as atividades urbanas são mínimas, a 

temperatura na cidade tende a baixar, fazendo com que a diferença de temperatura 

em relação às áreas adjacentes alcance seus valores mais baixos.De fato, uma Ilha 

de Calor Urbana resulta de uma combinação de fatores tais quais as propriedades 

térmicas do local, rugosidade da superfície urbana, fontes de calor antropogênicas e 

fatores associados à redução da evapotranspiração. 

De acordo com Santoset al. (2009), são necessárias séries históricas de 

variáveis meteorológicas para que as variações climáticas locais sejam medidas. 

Essas tendências temporais de variação no clima são analisadas por meio de 

ferramentas estatísticas, ligadas a indicadores ou índices climáticos. 

Conforme podemos notar na definição da IICU [equação (1)], para se verificar 

o efeito da Ilha de Calor Urbana é necessário que seja feita uma comparação entre 

os dados em medidos em uma área urbanizada e na área não urbanizada, não 

muito distantes entre si, uma vez que, nesse caso, ocorreria uma variação climática 

natural quando, na verdade, estamos interessados no microclima local. Dessa 

forma, são necessários, no mínimo, dois conjuntos de dados para que seja possível 

analisar as mudanças no clima de uma cidade. Vale lembrar que, em geral, o efeito 

da Ilha de Calor Urbana é proporcional ao tamanho da cidade e da sua população. 

Segundo Fialho (2012), existem diversas possibilidades metodológicas para o 

estudo das ilhas de calor, entre elas a comparação de temperaturas entre estações 

meteorológicas urbanas e rurais, a utilização de uma rede de estações dispersas por 

todo o tecido urbano, a utilização de transectos móveis e a utilização de imagens de 

satélite. Para Monteiro (2003), o estudo do clima urbano implica obrigatoriamente 

em observações permanentes em estações fixas, além de observações esporádicas 

em estações móveis e no uso do sensoriamento remoto para subsidiar os estudos. 

Procurando estabelecer relações entre alterações nas variáveis climáticas e a 

urbanização na região NEB, Brito (2007) analisou dados de Campina Grande 

durante um período de 41 anos, concluindo que a temperatura aumentou em média 

1,5 °C e a umidade relativa apresentou uma redução de 7,2%. Sousaet al. (2011) 

analisou o comportamento térmico de Campina Grande, dividindo o estudo em duas 

fases: antes da grande urbanização (1963-1985) e após a urbanização (1986-2004); 

concluiu que a temperatura média do ar apresentou tendência crescente, enquanto 

umidade relativa apresentou tendência decrescente, todas estatisticamente 

significativas ao nível de 1% através do teste de Mann-Kendall. 
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Também é importante estabelecer uma relação entre a temperatura e o 

período do ano, uma vez que a nebulosidade interfere diretamente no balanço 

energético local. Em geral, áreas urbanas são mais secas que áreas rurais.Em 

Natal, o período de chuvas ocorre no final do outono e no inverno (entre fevereiro e 

agosto), com um excedente de 1.040 milímetros de água, umidade relativa média de 

77% e temperatura média anual de 26,6 °C (RN, SEPLAN, IDEMA, 2010, p.25). 

Assim, durante a estação chuvosa, normalmente ocorre uma redução da IICU, 

devido à presença de nebulosidade na área urbana e à alta umidade do solo (área 

rural). Contudo, essa influência é uma via de mão dupla, já que a umidade também é 

fortemente controlada pela temperatura do ar. A IICU também é afetada pela latitude 

e pela altitude da região. 

A análise da cobertura vegetal também deve fazer parte da avaliação do clima 

urbano de uma cidade. Diferentes níveis de evapotranspiração e de água no solo 

interferem diretamente na umidade local e, com isso, no conforto térmico. Almeida 

Junior (2005) observou que áreas arborizadas reduzem a temperatura local e testou 

o efeito térmico de algumas espécies de árvores, chegando ao Oiti como espécime 

mais adequado para essa finalidade. 

 

 

2.2 ASPECTOS RELACIONADOS COM O CLIMA DA CIDADE DE NATAL 

 

 

No caso da cidade de Natal, existem inúmeros fatores que podem estar 

relacionados com a alteração no microclima local. Dentre eles estão a grande 

expansão da indústria da construção civil (com consequente verticalização da 

cidade), crescimento populacional significativo, aumento no número de automóveis 

(levando a maior emissão de poluentes para a atmosfera) e redução da vegetação 

no ambiente urbano. Esse crescimento não planejado e desordenado é uma das 

causas mais comuns de alterações climáticas locais, sendo reportado na literatura 

em diferentes cidades no mundo. 

Vidal (1992), ao estudar a distribuição de temperaturas do ar em Natal, 

verificou que os fatores mais influentes no seu valor são a proximidade com o 

oceano, a topografia local, as características do tecido urbano e a presença de 

vegetação. 
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Natal está localizada em uma área costeira (Atlântico Sul) [figuras 01 e 02], 

onde a topografia é formada por planícies do estuário do rio Potengi e solo argiloso e 

a presença de vegetação de mangue e na maior parte da cidade é formada pelo 

relevo de dunas fixas e móveis de areia, a primeira coberta com uma vegetação de 

floresta de restinga e o terreno ondulado de colinas com a presença de uma 

vegetação tropical florestal conhecida como Mata Atlântica (NUNES, 2009; CUNHA, 

2004; CESTARO, 2002). 

 

 

 

Figura 01- Mapa político da cidade de Natal/RN, 2014.1 mapa, color. Escala 
indeterminável.Disponível 
em:<http://1.bp.blogspot.com/_TvFgFRMCi70/TOnwjgAHlnI/AAAAAAAAAAc/hy6BzK3bO5E/s1600/m
apa_natal_bairros.jpg>. Acesso em: 03 nov.2014. 
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Figura 02 -Mapa político da região metropolitana de Natal/RN, 2014. 1 mapa, color. Disponível 
em:<http://4.bp.blogspot.com/-gmfMkmn3O4M/UAQTnYz3EeI/AAAAAAAAAno/KMRSx 
MkadA/s1600/mapa-municipios+regiao_metropolitana_natal.jpg>.Acesso em: 03 nov. 2014. 

 

 

Steeneveldet al. (2011) afirma que, para cidades costeiras, diferentes taxas 

de advecção podem interferir nos valores relacionados à ICU. 

Em relação ao uso do solo, a área urbana recobre quase a totalidade da área 

territorial da cidade. Esse crescimento urbano, muitas vezes, relacionado com o 

“boom” da construção de edificios e habitações tem levado a uma ocupação 

desordenada do solo municipal (ARAÚJO, 2007).Dessa forma, as mudanças no 

clima urbano local podem estar diretamente ligadas ao crescimento urbano 

desordenado. 

http://4.bp.blogspot.com/-gmfMkmn3O4M/UAQTnYz3EeI/AAAAAAAAAno/KMRSx-MkadA/s1600/mapa-municipios+regiao_metropolitana_natal.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-gmfMkmn3O4M/UAQTnYz3EeI/AAAAAAAAAno/KMRSx-MkadA/s1600/mapa-municipios+regiao_metropolitana_natal.jpg
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Os resultados de Alexandreet al. (2013) mostraram que a cidade de Natal 

apresenta uma Ilha de Calor Urbana (ICU) fraca empelo menos 25% dos dias, sendo 

a temperatura do ar nesses dias cerca de 0,9 °C maior que a do Aeroporto 

Internacional Augusto Severo, localizado na cidade de Parnamirim (região 

metropolitana de Natal). Também existe uma ICU moderada em 10% dos dias, com 

valores maiores que 2 °C na cidade de Natal. Do total de 5.440 dias analisados 

pelos autores, a cidade de Natal apresentou para as temperaturas máximas mais de 

1580 dias com a formação de ilhas de calor, isto é, as temperaturas máximas de 

Natal maiores que às do Aeroporto e, para a temperatura mínima, foram 2408 dias 

com formação de ilhas de calor, isto é, as temperaturas mínimas de Natal maiores 

que às do aeroporto em Parnamirim. Alexandre et al.(2013) também destaca que, 

em 10% dos 5.440 dias, Natal apresenta uma temperatura do ar 2 °C acima do 

aeroporto, o que revela a presença de uma ICU moderada. Ainda acrescenta que a 

cidade de Natal apresenta temperaturas mínimas maiores que as do Aeroporto 

Internacional Augusto Severo durante a maior parte do ano, enquanto que para as 

temperaturas máximas, esse comportamento se inverte. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O presente estudo cidade objetivou analisar a formação de eventuais ilhas de 

calor urbano para a cidade de Natal (latitude 05º 47' 42" S, longitude 35º 12' 32" O e 

altitude de30,9 m), estado do Rio Grande do Norte. A cidade de Natal está 

localizada na costa do nordeste brasileiro (NEB), é caracterizada por um clima 

tropical litorâneo e, como é comum em regiões tropicais, apresenta apenas duas 

estações com definições mais claras.As temperaturas oscilam entre 24°C e 30°C, 

sendo de 26°C a média anual, de acordo com dados do INMET no período de 1961-

1990. Entre dezembro e fevereiro (verão no hemisfério sul), as temperaturas se 

elevam e, entre março e julho, temos o período de chuvas. A cidade possui 

insolação bastante alta, chegando a uma duração de até 15 horas. A umidade, em 

geral, é alta, com valor médio de 77%. A chuva é a principal forma de precipitação, 

com média anual de 1465 mm, principalmente entre os meses de março e junho. Em 

relação aos ventos, a maior incidência é de ventos alísios de sudeste. As brisas 

marítimas e as brisas continentais também influenciam nas características climáticas 

da cidade. 

Sobre o regime de precipitação na região alvo deste estudo, Santos e Silva et 

al. (2011) afirma que nas partes leste e sul do NEB, “a influência da penetração de 

sistemas frontais, convergência de umidade e circulações do tipo brisa determina os 

máximos de precipitação”. Além disso, acrescenta que o máximo de precipitação 

acontece no mês de julho, quando a ZCIT está na sua posição mais a norte.  

Neste trabalho, dentre as possibilidades existentes, realizamos uma 

comparação dados de duas estações meteorológicas fixas, as estações 

meteorológicas do UFRN/INMET e do CLBI, respectivamente. Os dados do 

UFRN/INMET compreendem um intervalo de 1984 até 2010, todavia, apresentam 

várias lacunas, como no período de 1985 a 1989 e nos anos de 1991 e 1993. Nesse 

conjunto de dados são descritas diariamente as variáveis: umidade relativa, vento, 

precipitação, evaporação, insolação, nuvens e temperatura. Os dados da CLBI 

foram coletados entre 1977 e 2008, etambém apresentam lacunas, como de 1992 a 

2000 (para maiores detalhes acerca das lacunas, consulte o apêndice). As variáveis 

descritas diariamente nesse segundo conjunto são vento, nuvens, pressão, 

temperaturas (média, mínima e máxima), precipitação e umidade relativa. Para lidar 
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com o problema das lacunas, usaremos a aproximação de que as médias referentes 

às variáveis climáticas nesses intervalos possuem os mesmos valores que as do 

restante do período. 

Como ponto de partida, a nossa intenção era comparar os dados de 

temperatura médias das duas estações, dia por dia, através do cálculo da 

Intensidade da Ilha de Calor Urbana. No entanto, um primeiro obstáculo foi que 

grande parte dos dados não apresentavam correspondência no tempo. Então, a 

partir das médias mensais da temperatura média para cada ano do período, 

calculamos as diferenças entre os valores nas duas estações, utilizando os meses 

em que existiam dados nos dois locais. Os resultados mostraram que,para a maior 

parte dos meses, as médias de temperatura no CLBI foram maiores que na 

UFRN/INMET, resultado esse diferente daquele que era esperado. Contudo, esses 

resultados não foram conclusivos, uma vez que a quantidade de dados era muito 

pequena.Então, procuramos adotar outras estratégias para analisar esses dados. 

Uma delas foi a de realizar o teste de Mann-Kendall para verificação de tendências 

na série de dados.  

 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DOS LOCAIS DE COLETA DE DADOS 

 

 

Os dados utilizados nesse trabalho foram coletados no período de 1970 a 

2010 em duas localidades diferentes, sendo uma delas a estação meteorológica da 

UFRN/INMET, localizada na área urbana de Natal[figuras 03, 04 e 05]. A outra é 

localizada no Centro de Lançamento de Foguetes Barreira do Inferno (CLBI), 

localizadaem uma Área de Proteção Permanente (APP), situada numa área costeira 

da região metropolitana de Natal [figura 06 e 07]. 
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Figura 03 – Visão aérea do campus central da UFRN e do seu entorno. Disponível em: 

<http://simapufrn.wordpress.com/mapa>. Acesso em: 10 dez. 2014 

 

Apesar de estar localizada no interior da área urbana, a UFRN é possui uma 

paisagem rica em vegetação e com estrutura predominantemente horizontal(figura 

04). 

 

 

Figura 04 - Visão aérea do campus central da UFRN, 2011.Disponível em: 

<http://www.osamigosdaonca.com.br/2011/07/ufrn-59-obras-estao-em-andamento-no.html>. Acesso 

em: 10 dez. 2014. 
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Figura 05 – Estação meteorológica da UFRN/INMET, 2014. Disponível em: 
<http://www.cchla.UFRN/INMET.br/estacao/index/fotos.html>.Acesso em: 03 nov. 2014. 

 

O CLBI, diferentemente da UFRN, fica numa área rodeada por vegetação, 

devido à existência de uma Área de Proteção Permanente rica em Mata Atlântica. 

Além disso, esse centro fica muito próximo ao mar, como pode ser observado na 

figura 06. 

 

 

Figura 06 - Visão aérea do CLBI e do seu entorno. Disponível em: < 

http://www.aeb.gov.br/apresentacao-sobre-as-atividades-do-clbi>. Acesso em: 10 nov. 2014. 
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Figura 07 – Imagem próxima à estação meteorológica do CLBI, 2014. Disponível em: 
<http://www.clbi.cta.br/cceit/acervo/show/12>. Acesso em: 03 no. 2014. 

 

 

3.2 INTENSIDADE DA ILHA DE CALOR URBANA 

 

 

Como já foi exposto no capítulo 2, a principal grandeza utilizada para medir os 

efeitos de uma ilha de calor urbana é a Intensidade da Ilha de Calor Urbana, 

representada pela equação (1). 

Neste trabalho, em virtude da quantidade de dados coincidentes ser 

insuficiente, não foi possível calcular a IICU, a fim de comparar as séries de dados. 

No entanto, foram comparadas as médias mensais de temperatura média diária para 

as séries que apresentavam correspondência temporal. Os resultados são 

apresentados no próximo capítulo. 

 

 

3.3O TESTE DE MANN-KENDALL 

 

 

O teste de Mann-Kendall verifica tendências de longo prazo em séries 

temporais que não necessitam apresentar uma distribuição de probabilidade 

específica.O objetivo desse método é testar a hipótese nula (H0) de não existir 
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tendências, isto é, a hipótese de que os dados estejam dispostos aleatoriamente no 

decorrer do tempo. Se opondo à hipótese nula, existe a hipótese alternativa (H1) de 

que exista uma tendência de crescimento ou decrescimento com o passar do tempo. 

Inicialmente, os dados xisão comparados dois a dois, através da diferença 

entre um elemento posterior e um elemento anterior. Quando a diferença é positiva, 

ou seja, quando o elemento posterior é maior que o anterior, é atribuído valor 1 (um) 

à variável sinal. Caso a diferença seja negativa, ou seja, se o valor posterior for 

menor que o anterior, é atribuído valor -1 (menos um) à variável sinal. Se forem 

iguais, a variável sinal recebe valor 0 (zero). Esse resultado é computado em uma 

soma (S) e, em seguida, o próximo par de elementos é comparado, até que todos os 

n elementos tenham sido comparados dois a dois. 

 

𝑆 = ∑ ∑ 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑘)

𝑛

𝑗=𝑘+1

𝑛−1

𝑘=1

                                     (4) 

 

𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑘) = {

+1, 𝑠𝑒 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑘) > 0

0, 𝑠𝑒 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑘) = 0

−1, 𝑠𝑒 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑘) < 0

                (5) 

 

Nas equações acima, para qualquer valor de j e de k, temos 𝑗 > 𝑘 e𝑗 ≤ 𝑛. 

Quando a soma S apresenta valor positivo, significa que, em geral, os valores 

localizados em regiões posteriores da série apresentaram valores maiores que os 

localizados em regiões anteriores. Mas, para uma série temporal que possua mais 

de 10 valores, o valor de Snão é suficiente para afirmar se alguma das hipóteses é 

verdadeira dentro de um determinado nível de significância. 

O próximo passo é calcular a variância Var (S)da soma S. Segundo Hirsch e 

Slack (1984), a variância de uma série temporal é calculada da seguinte forma: 

 

𝑉𝑎𝑟 (𝑆) =  
[𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 5) − ∑ 𝑡𝑝(𝑡𝑝 − 1)(2𝑡𝑝 + 5)

𝑞
𝑝=1 ]

18
            (6) 

 

Na equação (6), q representa o número de grupos que apresentam 

repetições, ao passo que 𝑡𝑝representa a quantidade de dados no p-ésimo grupo. 
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No caso em quen> 10 (como acontece neste trabalho), a variável normal 

padronizada (Z) é calculada, da seguinte forma (DOUGLAS et al., 2000): 

 

𝑍 =

{
 
 

 
 

𝑆 − 1

√𝑉𝑎𝑟(𝑆)
, 𝑠𝑒 𝑆 > 0;

0, 𝑠𝑒 𝑆 = 0;
𝑆 + 1

√𝑉𝑎𝑟(𝑆)
, 𝑠𝑒 𝑆 < 0.

                                       (7) 

 

O valor de Z é utilizado como parâmetro para avaliar se existe alguma 

tendência que possua significância estatística. Valores positivos de Z indicam 

tendência de crescimento, enquanto que valores negativos de Z indicam tendência 

de decrescimento. Segundo Yuet al.(1993)apudSouzaet al.(2012), se|𝑍| ≤ 𝑍1−𝛼 2⁄ , 

deve ser aceita a hipótese nula H0de que os dados fazem parte de uma amostra de 

n variáveis aleatórias, independentes e identicamente distribuídas. Caso o valor 

absoluto de Z supere 𝑍1−𝛼 2⁄ , a hipótese alternativa H1 de crescimento ou 

decrescimento deve ser aceita no nível de significância 𝛼. O valor de 𝑍1−𝛼 2⁄  é obtido 

a partir de uma tabela padrão de distribuição normal (vide anexo). 

 

 

3.4O MÉTODO DE SEN 

 

 

O método não paramétrico de Sen é utilizado para estimar a inclinação de 

tendências detectadas em séries temporais de dados. Esse método assume que a 

tendência apresenta um comportamento linear, descrito por uma equação do 1º 

grau. A variável 𝑓(𝑡), cujo comportamento é descrito na série temporal, pode ser 

escrita como: 

 

𝑓(𝑡) = 𝑄𝑡 + 𝐵         (8) 

 

sendo Q é o coeficiente angular (inclinação) da reta e Bé o seu coeficiente linear 

(constante que representa o valor inicial de 𝑓(𝑡)). 
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Para que seja possível estimar a inclinação da reta 𝑓(𝑡), é preciso antes 

calcular a inclinação para todos os pares de dados 

 

𝑄𝑖 =
𝑥𝑗 − 𝑥𝑘

𝑗 − 𝑘
             (9) 

em que 𝑗 > 𝑘. 

A quantidade de valores 𝑄𝑖que o método usa para estimar a inclinação é 𝑁 =

𝑛(𝑛 − 1)/2, de forma que a inclinação é a mediana desses N valores. Dessa forma, 

os N valores de 𝑄𝑖 são ordenados do menor para o maior e a estimativa de Sen é 

dada por: 

 

 

𝑄 = 𝑄[(𝑁+1)/2], se N é ímpar 

ou           (10) 

𝑄 =
1

2
(𝑄[𝑁/2] + 𝑄[(𝑁+2)/2]), 𝑠𝑒 𝑁 é 𝑝𝑎𝑟. 

 

Para estimar o valor de B, as diferenças 𝑥𝑖 − 𝑄𝑡𝑖 são calculadas para todos os 

n valores. A mediana desses valores fornece o valor estimado de B. 

Os valores de Q e de B são computados em dois níveis de confiança 

diferentes, sendo eles 𝛼 = 0,01 e 𝛼 = 0,05. 

 

 

3.5O TEMPLATE MAKESENS 

 

 

Otemplate MAKESENS (teste de tendências de Mann-Kendall e inclinação 

estimada de Sen) foi desenvolvido utilizando o software Microsoft Excel 97 e seus 

macros foram codificados com o Microsoft Visual Basic. Nesta planilha, o usuário 

fornece dados de séries temporais, sob as quais serão feitos os testes de Mann-

Kendall e será estimada a inclinação de Sen. 

O modelo é composto por quatro planilhas, sendo elas: About (sobre), 

Annual data (dados anuais), Trend Statistics (tendência estatística) e Figure 

(figura). Na planilha About, são encontradas informações gerais sobre o template. 
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Em Trend Statistics, os dados que se deseja estudar devem ser inseridos. Uma vez 

inseridos os dados, basta o usuário clicar no botão Calculate Trend Statistics 

(calcular tendência estatística) e, então, os resultados aparecerão na planilha Trend 

Statistics. Em Figure, podemos visualizar as figuras referentes a cada uma das 

séries de dados, juntamente com alguns resultados numéricos. Todas as 

informações fornecidas sobre o template MAKESENS foram extraídas do seu guia, 

intitulado DETECTING TRENDS OF ANNUAL VALUES OF ATMOSPHERIC 

POLLUTANTS BY THE MANN-KENDALL TEST AND SEN’S SLOPE ESTIMATES 

– THE EXCEL TEMPLATE APPLICATION MAKESENS(DETECTANDO 

TENDÊNCIAS EM VALORES ANUAIS DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS 

ATRAVÉS DO TESTE DE MANN-KENDALL E DA INCLINAÇÃO ESTIMADA DE 

SEN – A APLICAÇÃO EM TEMPLATE DO EXCEL MAKESENS), o qual consta nas 

Referências (SALMI et al., 2002). O template foi desenvolvido originalmente para o 

cálculo da tendência de séries de dados ligados a poluentes atmosféricos, o que 

justifica o nome do guia. 

 

 

Figura 8 – Planilha 1 (About) 
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Figura 9– Planilha 2 (Annual data) 

 

 

Figura 10 – Planilha 3 (Trend Statistics) 

 

 

Figura 11 – Planilha 4 (Figure) 
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4RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Abaixo, apresentaremos os principais resultados obtidos, bem como algumas 

possíveis explicações para esses resultados. 

 

 

4.1 VARIAÇÃO SAZONAL DAS VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS 

 

 

A temperatura média em Natal tem comportamento decrescente no período 

chuvoso, que vai de março a julho. Após o fim do período de chuvas, a temperatura 

média começa a aumentar, atingindo os valores mais elevados entre dezembro e 

fevereiro, que corresponde ao verão no hemisfério sul [figura 9]. Durante o período 

chuvoso, a atmosfera próxima à superfície da Terra é mais úmida; portanto, 

podemos deduzir que a maior parte do saldo energético da radiação que incide 

sobre a superfície é convertido em fluxo de calor latente, usado para evaporar a 

água e uma menor parte é convertido em fluxo de calor sensível,produzindo 

aquecimentodo ar.Logo,é esperado que a temperatura diminua quando se 

observamas chuvas e aumente com o término deste período.Assim, tomando as 

médias mensais para todo o período, o maior valor da temperatura média observado 

na UFRN/INMET foi 28,2oC em março, enquanto na CLBI foi 28,3oC em janeiro. 

Por outro lado, as temperaturas médias mais baixas foram 25,6oC na 

UFRN/INMET e 25,2 oC na CLBI, ambas são registradas em julho, que é o mês de 

maior precipitação na região (SANTOS E SILVAet. al., 2011). A menor amplitude 

térmica anual na UFRN/INMET, de2,8oC, em comparação a CLBI (estação próxima 

ao oceano), de 3,3 oC,pode ser explicada em função da menor variação da umidade 

relativa do ar na UFRN/INMET, conforme mostrado mais adiante na Figura 11,pois 

uma vez que o ar encontra-se mais úmido, apresenta maior capacidade de 

armazenar calor devido à capacidade calorífica do vapor d’água. 

Conforme podemos observar na figura 9, durante a maior parte do ano, a 

temperatura média na UFRN/INMET é superior àquela observada no CLBI,sendo 

essa a primeira evidência observacional de formação de ICU em Natal. Contudo, 

durante os meses mais secos, a temperatura na UFRN/INMET é inferior àquela 
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observada na CLBI,uma vez que a umidade relativa do ar na UFRN/INMET é maior 

nesse período.A explicação mais provável para esse resfriamento acentuado na 

UFRN/INMET durante a estação seca seria em função do tipo de cobertura do solo, 

que exerce influência sobre o albedo (refletividade) de cada local. Em geral, regiões 

com maior cobertura de concreto, como é o caso da UFRN/INMET, apresenta 

albedo maior em comparação a uma área de maior cobertura vegetal (como é o 

caso da CLBI).Dessa forma, boa parte da radiação solar direta (ondas curtas) é 

refletida pelo concreto e, sendo assim, diminui a disponibilidade de energia para 

aquecer o solo. Uma vez que o solo retém menor quantidade de calor, ele emitirá 

(de acordo com a Lei de Stefan-Boltzmann) uma menor quantidade de radiação em 

ondas longas, ocasionando uma menor temperatura média do ar próxima à 

superfície. 

 

 
 
Figura 12 – Variação sazonal da temperatura média do ar medidas na estação da UFRN/INMET 

e no CLBI 

 
O mecanismo de albedo descrito anteriormente tem influência direta na 

temperatura mínima, que é, em geral, a temperatura registrada alguns instantes 

antes do nascer do sol. Durante a noite, as perdas radiativas são maiores, com isso 

uma região com cobertura de concreto deve registrar temperaturas mínimas 

inferiores em comparação a uma região com maior cobertura vegetal. De acordo 
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com a Figura 10, que mostra a sazonalidade da temperatura mínima nos dois locais 

de coleta de dados, é possível verificar esse efeito. 

A temperatura mínima na UFRN/INMET em Julho chega 20,2 oC, enquanto o 

menor valor registrado na CLBI foi 21,9 oC, em Julho e Agosto. Com exceção de 

Março, em que as médias da temperatura mínima foram muito próximas, o CLBI 

apresenta noites mais quentes e com menor amplitude anual em comparação a 

UFRN/INMET. Esse resultado é semelhantemente aos resultados obtidos por 

Alexandre et. al. (2013) que analisou dados de Natal e outra região com poucas 

construções em Parnamirim.  

 
 

 
 

Figura 13– Idêntica à figura 9, mas para a temperatura mínima. 

 
 
A umidade relativa do ar (Figura 11) é, logicamente, controlada pelo ciclo 

anual da precipitação. Nos meses mais chuvosos, as umidades são muito 

semelhantes, enquanto nos meses mais secos, a umidade na UFRN/INMET é 

sempre maior. A maior média na UFRN/INMET é em torno de 84% em Junho e a 

menor chega a 77% em Dezembro. No CLBI, a maior média é 83,5% em Junho e a 

menor 74% em Outubro e Novembro. Uma vez que a região do CLBI tem maior 

cobertura vegetal, os valores mais elevados da umidade relativa na UFRN/INMET 

podem ter duas prováveis explicações: i) o resfriamento radiativo do ar próximo à 
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superfície não é suficiente para condensar o vapor d’água, logo, a umidade relativa 

(que é uma medida proporcional da quantidade de vapor d’água) acumula-se no 

período de menor precipitação; ii) o vapor d’água é advectado para a região em 

função da proximidade e orientação com o mar. 

 

 
 

Figura 14 – Idêntica à figura 9, mas para a umidade relativa do ar. 
 

 

4.2 TENDÊNCIASNAS SÉRIES DE DADOS 

 

 

Os resultados estimados para a IICU, para o conjunto de dados da 

temperatura média, apresentaram valores negativos, ou seja, a temperatura média 

na estação da CLBI, em geral, foi maior que na estação da UFRN/INMET durante o 

período em que os dados foram coletados. Contudo, dos 9 anos analisados 

(somente nesses anos existiam dados nas duas estações), em 4 anos (1984, 1990, 

2007 e 2008), a média de temperaturas da estação de Natal foi maior e, em 5 anos 

(2001, 2002, 2003, 2004 e 2006), a média de temperaturas da estação do CLBI foi 

maior, havendo um pico no ano de 2002. Entre 2003 e 2006, o valor da IICU, apesar 

de negativo, se tornou,gradativamente, mais próximo de zero e, nos anos de 2007 e 

2008, os valores foram positivos e crescentes. Logo, não há como concluir com base 
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no cálculo de IICU se, de fato, há a formação da ilha de calor urbana em Natal. 

Portanto, as evidências aqui encontradas são baseadas nas análises das tendências 

das três variáveis analisadas. Os resultados são mostrados a seguir. 

Apresentam-se os resultados do teste de Mann-Kendall e da inclinação 

estimada pelo método de Sen, utilizando o template MAKESENS, referentes às 

séries temporais na UFRN/INMET e CLBI, estão representados nas tabelas 1 e 2, 

respectivamente. 

 

 

TABELA 1 – RESULTADOS DO TESTE MANN-KENDALL PARA A ESTAÇÃO DA UFRN/INMET 

 

  Temperatura Média  Temperatura Mínima  Umidade Relativa Média 

  Teste Z Significância Inclinação  Teste Z Significância Inclinação  Teste Z Significância Inclinação 

Jan  1,47  0,020  1,86 + 0,112  -2,39 * -0,465 

Fev  1,12  0,025  0,77  0,045  -0,68  -0,071 

Mar  1,52  0,043  1,31  0,115  -2,84 ** -0,441 

Abr  1,40  0,048  1,04  0,070  -3,72 *** -0,340 

Mai  1,69 + 0,044  1,20  0,112  -1,78 + -0,323 

Jun  0,94  0,012  0,67  0,063  -1,22  -0,164 

Jul  2,08 * 0,034  1,64  0,181  -0,92  -0,205 

Ago  0,79  0,016  0,88  0,090  -1,20  -0,196 

Set  1,73 + 0,019  0,99  0,115  -1,53  -0,140 

Out  0,75  0,013  1,30  0,103  -1,99 * -0,269 

Nov  0,66  0,017  1,86 + 0,155  -2,19 * -0,619 

Dez  0,00  0,001  1,97 * 0,119  -1,64  -0,253 

ANUAL  1,25  0,018  2,30 * 0,117  -3,48 *** -0,351 

+ Nível de significância de 10% 
* Nível de significância de 5% 
** Nível de significância de 1% 
*** Nível de significância de 0,1% 
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TABELA 2 – RESULTADOS DO TESTE DE MANN-KENDALL PARA A ESTAÇÃO DO CLBI 

 

  Temperatura Média  Temperatura Mínima  Umidade Relativa Média 

  Teste Z Significância Inclinação  Teste Z Significância Inclinação  Teste Z Significância Inclinação 

Jan  1,06  0,025  -0,55  -0,017  0,42  0,032 

Fev  1,90 + 0,042  -0,16  -0,004  -0,26  -0,025 

Mar  1,27  0,035  0,11  0,004  0,42  0,043 

Abr  0,85  0,023  0,55  0,008  1,21  0,091 

Mai  1,18  0,026  1,07  0,015  0,68  0,026 

Jun  -0,17  -0,002  0,90  0,011  2,68 ** 0,190 

Jul  0,34  0,011  1,24  0,012  1,07  0,091 

Ago  -0,34  -0,006  -0,51  -0,006  2,06 * 0,145 

Set  -0,17  -0,004  -1,69 + -0,037  1,38  0,078 

Out  0,28  0,008  -1,50  -0,025  1,24  0,074 

Nov  -0,06  -0,001  -1,64  -0,043  1,64  0,067 

Dez  0,51  0,014  -1,13  -0,023  0,96  0,089 

ANUAL  0,74  0,014  -0,45  -0,007  0,85  0,029 

+ Nível de significância de 10% 

* Nível de significância de 5% 

** Nível de significância de 1% 

*** Nível de significância de 0,1% 

 

 

As principais informações do teste de Mann-Kendall apontam para evidências 

observacionais da formação de ilhas de calor urbana em Natal. Quanto às três 

variáveis analisadas, pode-se, de forma geral, estabelecer que: 

i) A temperatura média na estação da UFRN/INMETapresenta tendência 

positiva em todos os meses, mas com significância nos meses de Maio, Julho e 

Setembro. Na estação do CLBI, verificou-se tendência positiva na maioria dos 

meses, exceto em Junho, Agosto, Setembro e Novembro. O único mês em que a 

tendência foi significativa ao nível de 10% foi em Fevereiro; 

ii) A temperatura mínima na estação da UFRN/INMET apresentou tendência 

sempre positiva, no entanto, teve significância apenas em Novembro, Dezembro, 

Janeiro e na média anual. Já no CLBI, de Março a Julho, a tendência é positiva, 
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enquanto de Agosto a Fevereiro é negativa. Contudo, a única tendência de 

decrescimento com significância aconteceu em Setembro; 

iii) A umidade relativa do ar foi a variável que apresentou as tendências com 

maior significância tanto na UFRN/INMET quanto no CLBI. Na primeiraestação, a 

tendência foi sempre negativa e com significância em Janeiro, Março, Abril, Maio, 

Outubro e Novembro. Além disso, a umidade relativa anual também apresentou 

tendência negativa no nível de significância de 1%. Por outro lado, a umidade 

relativa no CLBI foi sempre positiva, exceto em Fevereiro quando obtivemos Z = - 

0,26. Nos outros meses, a tendência foi sempre de crescimento, com significância 

nos meses de Junho e Agosto, apresentando um grande contraste com os 

resultados da UFRN/INMET. Enquanto na UFRN/INMET houve redução na umidade, 

no CLBI houve um claro aumento. 

 

  

4.3 ANÁLISE DAS SÉRIES TEMPORAIS COM TENDÊNCIA 

 

 

Analisaremos, a seguir, as tendências de cada variável climáticas mostrando 

alguns meses ou o período anual em que houve significância estatística. Uma 

conclusão preliminar, obtida imediatamente das tabelas, é que na UFRN/INMET 

existiram mais séries com significância estatística que no CLBI (14 séries contra 4). 

Começaremos analisando o comportamento da temperatura média e, em seguida, 

passaremos para a temperatura mínima e para a umidade relativa média. 

Para a temperatura média, na estação da UFRN/INMET, obtivemos tendência 

de crescimento nos meses de maio, julho e setembro, nos níveis de significância de 

10%, 5% e 10%, respectivamente. Os valores respectivos de Z nesses meses foram 

1,69, 2,08 e 1,73, apontando claras tendências de crescimento, especialmente no 

mês de julho. 

No conjunto de dados da temperatura média obtidos na estação do CLBI, 

observamos uma tendência de crescimento apenas no mês de fevereiro, no nível de 

significância de 10% e com Z = 1,90. 

Os gráficos abaixo exemplificam a tendência de crescimento dos dados e a 

respectiva inclinação estimada de Sen nas duas estações. 
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Figura 15 – Tendência de crescimento da temperatura média na UFRN/INMET no mês de Maio. 

 

 

 

Figura 16– Tendência de crescimento da temperatura média no CLBI no mês de Fevereiro. 

 

Para a temperatura mínima, na UFRN/INMET, verificaram-se fortes 

evidências de elevação nos seus valores. Nos meses de janeiro e novembro houve 

tendência de crescimento, no nível de significância de 10%, com Z = 1,86 nos dois 
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casos. No mês de dezembro e na média anual houve tendência de crescimento no 

nível de significância de 5%, com valores de Z iguais a 1,97 e 2,30, respectivamente. 

Chama a nossa atenção o resultado para a média anual, com confiança de 95% e 

um valor alto para Z. 

No CLBI, apenas uma tendência de decrescimento no mês de setembro, no 

nível de significância de 10%, com Z = -1,69. Para exemplificar, vejamos agora as 

estimativas do método de Sen para a temperatura mínima nos dois locais, em que 

utilizamos os dados anuais para a UFRN/INMET e os dados de setembro para o 

CLBI. 

 

 

Figura 17 – Tendência anual de crescimento da temperatura mínima naUFRN/INMET. 

 

Na figura acima, é possível identificar dois pontos que fogem ao padrão de 

distribuição dos demais. Acreditamos que essas medidas estejam relacionadas com 

problemas durante o processo de aferição dos dados, tais como falha do 

instrumento ou falha no registro das informações. 
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Figura 18 – Tendência de crescimento da temperatura mínima no CLBI no mês de Setembro. 

 

Todavia, foram nos dados referentes à umidade relativa média que obtivemos 

os resultados mais contundentes. Das 13 séries temporais analisadas para a 

estação da UFRN/INMET, observamos tendência de decrescimento, com 

significância estatística em 7 delas. Dentre essas, apenas maio (Z = -1,78) no nível 

de significância de 10%. Nos meses de janeiro, outubro e novembro, o nível de 

significância foi de 5%, com o teste Z apresentando valores de -2,39, -1,99 e -2,19. 

No mês de março, o nível de significância foi de 1%, com Z = -2,84. Finalmente, no 

mês de abril e na média anual tivemos Z = -3,72 e Z = -3,48, respectivamente, 

ambos no nível de 0,1%. Isso significa que existe apenas 0,1% de chance de não 

existir a tendência de decrescimento, ou seja, de os dados serem aleatórios. Além 

disso, os valores de Z são muito negativos, indicando fortes tendências de 

diminuição no valor da umidade relativa média em Natal (UFRN/INMET). 

Na CLBI, a umidade relativa média sofreu uma tendência de crescimento nos 

meses de junho e agosto, nos níveis de 1% e de 5%, respectivamente, 

apresentando valores de Z = 2,68, para junho, e Z = 2,06, para agosto. 

Temos aqui outra característica clássica das ICU, que é a redução da 

umidade na área urbana em detrimento dos valores existentes no seu entorno. No 

nosso caso, enquanto a umidade aumentou nos entornos, a umidade na área 

urbana apresentou forte tendência de diminuição.A seguir são mostradosalguns 
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gráficos referentes àinclinação estimadadeduas dessas séries, através do método 

de Sen. 

 

 

Figura 19 – Tendência anual de decrescimento da umidade relativa média na UFRN/INMET. 

 

 

Figura 20 – Tendência de decrescimento da umidade relativa média no CLBI no mês de Junho. 
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5  CONCLUSÕES 

 

 

A partir do estudo das séries temporais de dados observamos que as 

tendências de crescimento para a temperatura média e temperatura mínima são 

bem mais evidentes na área urbana que na área não urbana. Além disso, 

observamos também a clara tendência de diminuição dos valores da umidade 

relativa média em Natal quando comparados à região circunvizinha. 

De acordo com dados do CENSO Demográfico, em 1970 a população de 

Natal era de 264.379 habitantes. Em 2010, a população já era de 803.739 

habitantes, ou seja, a população triplicou num período de 40 anos. A população 

estimada pelo IBGE para 2014 é de 862.044 habitantes. O aumento populacional 

está diretamente ligado com o aumento da cobertura de concreto nas cidades, no 

nosso caso particular, em muito relacionada à expansão do setor imobiliário, e com 

a maior emissão de poluentes. 

 

Figura 21 – Censo Demográfico / IBGE (1872 – 2010). Disponível em: <http://sidra.ibge.gov.br/>. 

Acesso em: 15 nov. 2014. 

 

Embora o cálculo da intensidade da ICU não tenha apresentado resultados 

satisfatórios, o comportamento das tendências, em cada uma das estações, das três 

variáveis climáticas analisadas, evidencia o processo de formação de uma ICU na 

área urbana (UFRN/INMET) em relação à região (CLBI) localizada no entorno de 

Natal. As temperaturas médias e mínimas apresentadas possuem maiores 
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tendências de crescimento dentro da área urbana e, nesse local, a umidade relativa 

média também apresentou uma tendência mais forte de decrescimento, o que está 

de acordo com as características que conhecemos de uma ICU. 

Além das explicações físicas que foram mencionadas, é importante ressaltar 

que outros fatores podem ocasionar diferenças na variação sazonal das variáveis 

analisadas. A mais crítica é o fato de se ter analisado dados de períodos não 

necessariamente coincidentes. Sabe-se que regiões tropicais são influenciadas por 

outras oscilações de menor frequência, por exemplo, o El Niño Oscilação Sul 

(ENSO), a variabilidade do gradiente inter-hemisférico da Temperatura da Superfície 

do Mar do Atlântico ou a Oscilação Decenal do Pacífico (ODP). 

Esperamos que esse estudo possa ser utilizado como subsídio para um 

melhor planejamento urbano da cidade de Natal e que outros estudos possam vir a 

somar informações que contribuam para o uma melhor caracterização das 

alterações climáticas da cidade, do estado do Rio Grande do Norte e do nordeste 

brasileiro. 

Após a conclusão deste trabalho, temos como perspectiva futura a utilização 

de outros métodos (especialmente, através do uso de estações móveis e do 

sensoriamento remoto) buscando detectar modificações no microclima de Natal e a 

realização de um estudo comparativo a partir desse conjunto de dados, para que 

seja possível mapear esse microclima e suas mudanças com mais detalhes. Nessa 

perspectiva, buscaremos realizar novas medidas em bairros como Alecrim e 

Petrópolis. 
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APÊNDICE 

 

Dados mensais de temperatura média para a UFRN/INMET 

 

 

ANO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1977                         

1978                         

1979                         

1980                         

1981                         

1982                         

1983                         

1984 27,9871 28,36552         25,35871 26,2043 26,816       

1985                         

1986                         

1987                         

1988                         

1989                         

1990 27,83473 27,92857 28,29247 28,10556 26,39785 26,02667           28,43333 

1991                         

1992 27,68839 27,1931     27,11677               

1993                         

1994 27,84516 28,02738 27,11828 26,87111                 

1995 27,79785 28,20714 28,20118 27,44222 26,74204 25,76444 24,96774 25,92065 26,20233 26,92731 26,96222 27,93118 

1996 28,22828 28,20724 27,73978 27,26667 27,3914 25,84222 25,24731 25,52903 26,07778 27,32473 27,4 28,08204 

1997 28,27312 28,13571 27,84086 27,31556 26,86882 26,39111 25,76129 25,47634 26,47778 27,28925 27,59778 28,17419 

1998 28,49032 29,10988 29,30538 29,07444 27,85376 26,17556 25,50323 25,72151 26,87111 27,51215 27,97778 27,64086 

1999 28,03441 28,02464 28,14624 27,78222 26,92043 26,60889 26,02796 25,9 26,58222 27,02796 27,83111 27,79462 

2000 27,97022 28,30575 28,41613   26,64731 25,82444 25,0129 25,89677 26,73778 27,25161 27,43778 27,48817 

2001 27,67527 28,38333 28,30538 27,20667 28,04516 25,82444 25,67097 25,51828 26,58222   27,82444 28,15269 

2002 27,67097 28,06667 27,56129 27,52444 27,57634   25,93011 25,80645 26,91333   27,36222 27,87968 

2003 28,2086 26,8881 27,83022 27,81556 27,69677 26,11111 25,7957 26,21215 26,94 27,47312 27,98478 28,08634 

2004 27,68602 27,85517 28,14731 27,87178 27,26237 25,74 25,54409 26,06237 26,81778 27,29355 27,74444 28,00495 

2005                         

2006 28,23441 28,67619 28,86667 28,01778 27,56774 26,16111 26,10968 26,27419 26,85333 27,58925 27,78889 28,06882 

2007 28,37204 28,54524 28,60011 28,07778 27,52688 26,08222 25,85161 25,61935 26,24 26,93333 27,31111 27,9828 

2008 28,14194 28,71494 28,12043 27,18222 27,14839 25,9 25,50538 25,68172 26,68889 27,18495 27,75111 28,28817 

2009 28,23011 27,90714 28,29677 27,79111 27,12473 26,29333 25,98161 26,23226 26,98222 27,51398 27,80699 28,04301 

2010 28,43441 28,6 29,37849 28,74889 28,38495 27,9437             

 

OBS.: os valores marcados em vermelho representam meses em que havia ausência de dados em 

mais de 10% dos seus dias (acima de 3 dias). 
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Dados mensais de temperatura média para o CLBI 

 

 

ANO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1977 28,08889 28,95 28,7629 28,36833 27,73871 26,295 25,68548 26,49355 27,42667 28,23226 28,775 29,07258 

1978 29,38387 28,975 28,20968 27,845 27,54032 25,97833 25,68387 25,83226 26,69667 27,67258 28,13 28,03065 

1979 29,02258 28,84107 29,1129 28,61167 26,86774 26,07333 25,6371 26,16774 27,01333 28,19677 28,63667 29,31935 

1980 29,25806 28,44138 28,22419 28,17 27,14516 26,53167 25,85484 26,00806 27,29167 27,9 28,38667 28,43065 

1981 27,32903 27,13571 26,82742 26,59333 25,35968 25,01333 23,99516 24,41774 25,09667 26,77097 27,265 27,06129 

1982 27,53916 26,96607 27,51613 27,19333 25,76935 25,12167 24,34194 24,57258 25,78833 26,31129 26,47 26,86774 

1983 27,58065 27,18214 27,94032 27,285 26,45161 25,19333 25,02903 25,14355 26,18833 26,52097 26,95 28,27097 

1984 29,12742 28,72931 27,40161 25,955 25,37419 25,105 24,38226 25,10161 26,09333 26,57581 27,305 27,78226 

1985 27,72097 26,62143 26,01935 26,04167 25,79194 25,285 23,98387 24,99677 25,43167 26,62903 27,05333 27,14677 

1986 27,36452 26,65179 25,99032 26,12167 25,85645 24,45 24,59032 24,72742 25,095 26,50645 26,51167 27,21774 

1987 27,64516 27,57321 27,33065 27,03167 26,9629 25,65667 24,91935 25,81452 26,17333 26,92419 27,88 28,30323 

1988 28,35323 28,05 27,75968 26,945 25,95484 25,16333 24,30484 24,09355 25,11667 27,13871 27,41 27,61452 

1989 27,61452 28,1625 28,00645 26,19333 25,95806 25,14167 24,25161 24,74516 26,14 26,88387 27,3 27,70661 

1990 27,62144 27,65 28,08548 27,64833 26,3129 25,06333 24,76935 24,60323 25,89 26,92097 27,07 27,60323 

1991 28,03667 28,2 27,58548 26,64583                 

1992                         

1993                         

1994                         

1995                         

1996                         

1997                         

1998                         

1999                         

2000                         

2001 28,85 29,62143 29,61 28,37586 29,64194 27,19259 27,32258 26,96452 28,16 29,02903 29,25667 28,8 

2002 28,66667 29,93846 29,03226 29,16897 29,47742 27,99667 27,64839 27,29355 29,73667 29,06452 29,35333 29,82258 

2003 28,98 28,76786 28,21613 28,47586 28,19355 26,68667 26,35161 26,81613 27,50333 28,25484 28,75667 29,06774 

2004 28,5 28,62759 29,14516 28,69 27,82903 26,51333 26,1871 26,39677 27,22333 27,89032 28,48333 28,79355 

2005 29,12581 29,36429 29,18065 28,66333 27,38065 25,71667 25,53548 25,69355 26,48 27,43226 27,89655 28,36774 

2006 28,43871 29,00714 29,21613 28,10333 27,50645 26,07 25,76774 26,02581 26,80333 27,97742 28,32333 28,25806 

2007 28,83548 28,87857 28,73871 28,20333 27,29355 25,12333 25,03226 24,90645 25,43 26,37419 26,91 28,58182 

2008 28,87742 29,24138 27,13548 26,57667 26,16452 24,76 24,28065 24,41613 25,56364 26,87667 27,2 27,65618 

2009                         

2010                         

 

OBS.: os valores marcados em vermelho representam meses em que havia ausência de dados em 

mais de 10% dos seus dias (acima de 3 dias). 
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Dados mensais de temperatura mínima para a UFRN/INMET 

 

 

ANO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1977                         

1978                         

1979                         

1980                         

1981                         

1982                         

1983                         

1984 24,52258 24,56552         20,87806 21,04581 22,50667       

1985                         

1986                         

1987                         

1988                         

1989                         

1990 24,62258 24,31429 24,92581 24,68667 23,5871 22,644           24,34839 

1991                         

1992 25,69355 24,57241     23,6871               

1993                         

1994 24,3 25,24643 24,66129 23,68667                 

1995 23,7871 24,76071 24,43548 23,29333 22,24839 21,85333 19,08387 21,23548 21,52667 22,92903 23,15333 24,12857 

1996 24,24839 24,725 23,61742 23,39667 22,4 21,56 20,49677 21,44667 21,79667 22,6871 24,07667 25,14065 

1997 24,26774 25,15 24,30645 23,7 21,98387 20,62667 20,71935 20,50645 22,814 24,17419 24,82 23,79032 

1998 24,19032 25,36071 25,65484 25,39 23,93226 22,45333 19,77097 21,60323 22,25 22,52032 22,56667 23,08387 

1999 22,42258 21,45 21,61935 21,50667 20,10645 19,64667 18,13226 17,45862 19,62 20,27742 21,22 21,09355 

2000 20,79677 20,87931 21,30645   19,69355 18,20667 17,80968 18,39032 19,42667 20,54516 20,95333 21,18387 

2001 20,62258 21,32857 20,44839 19,5 20,29355 18,20667 17,99677 17,27097 19,10667   21,78667 25,39355 

2002 24,92258 24,87143 24,16774 23,73333 23,80645   22,17935 21,9871 23,66   24,86667 24,9621 

2003 25,34194 24,4 24,2129 24,24667 24,12258 22,55333 21,64548 22 22,87333 24,45806 25,10667 25,20645 

2004 24,51613 24,10345 24,29032 24,4 22,90323 21,59433 20,86452 21,20645 21,56 23,47097 23,84667 24,16129 

2005                         

2006 25,09032 25,67143 25,34194 23,39333 22,74839 21,22667 20,64516 20,88387 21,60667 23,5871 23,76 24,13548 

2007 24,15484 23,87143 30,90323 22,54 21,8129 20,66 20,46452 20,14194 20,70667 22,65161 24,69333 25,72258 

2008 25,53548 25,76207 25,14194 23,97 23,70968 22,47 21,86129 21,76774 23,02667 24,18387 25,16333 25,75484 

2009 25,52581 25,37143 25,19355 24,71333 24,16129 23,10667 22,72903 22,73548 24,28 25,10323 25,52 25,71613 

2010 25,79032 26,23929 26,54516 25,58 24,4871 23,92             

 

OBS.: os valores marcados em vermelho representam meses em que havia ausência de dados em 

mais de 10% dos seus dias (acima de 3 dias). 
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Dados mensais de temperatura mínima para o CLBI 

 

 

ANO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1977 25,73333 26,36786 25,65484 25,17333 25,10645 23,4 22,77419 22,73871 24,25333 25,64516 26,21 26,45161 

1978 26,23871 26,04643 24,51935 23,7 23,88387 22,49333 22,21613 21,76129 23,19333 24,65161 25,27667 25,46452 

1979 25,63645 25,15714 25,27742 24,84333 23,05161 22,08767 21,61613 21,74516 23,55 25,20968 25,68333 26,37419 

1980 26,59677 25,4931 24 24,34 23,32581 22,95333 21,78065 21,95161 24,78 25,01613 25,87333 25,6 

1981 24,91935 24,63214 24,29355 23,47 22,56129 21,92 20,90968 21,43548 21,90333 24,35161 25,11333 24,86129 

1982 24,90839 23,93214 24,45806 23,77 22,80323 22,21333 21,54839 22,08065 23,39667 23,86129 24,28667 24,83871 

1983 25,36129 24,775 25,19032 24,26 24,07742 22,03333 22,0129 22,35161 23,85667 24,26129 24,67 25,44516 

1984 25,9871 26,01379 24,06774 23,17 22,9 21,90667 21,50645 22,16452 23,35667 24,35161 24,94667 25,13226 

1985 24,37742 23,37143 23,15806 22,9 22,8 22,11 21,65161 22,17097 22,63667 24,32903 24,68333 24,62258 

1986 24,62258 23,35714 22,8 23,20333 22,93226 21,91333 21,4 21,82258 22,95667 24,01935 24,71 24,71613 

1987 25,1 24,56429 24,47742 24,46667 23,64839 22,74 22,05484 23,09677 23,23667 24,59677 25,34333 25,75806 

1988 25,46774 25 24,40645 23,88667 22,8871 22,29 21,79355 20,92903 22,29 24,85161 24,9 24,97742 

1989 24,91935 25,36786 24,50323 23,48667 23,02581 22,30333 21,69032 21,69032 23,05 25,2 24,40667 25,07419 

1990 24,97097 24,39286 25,19677 24,56667 22,88065 22,13667 21,82581 21,77742 22,81 24,4871 24,41667 24,97419 

1991 25,39333 25,50357 24,63548 22,9                 

1992                         

1993                         

1994                         

1995                         

1996                         

1997                         

1998                         

1999                         

2000                         

2001 23,35 23,83214 23,79333 23,73793 24,15484 22,21111 21,75484 20,64839 21,66333 23,08065 23,97667 24,47419 

2002 23,99333 23,78846 23,50323 23,62069 23,61613 22,50667 22,14516 21,73548 28,23333 22,95161 23,24333 23,63871 

2003 24,11 23,76071 23,65161 23,76207 23,14194 23,08333 22,81613 23,07419 23,731 24,99355 25,97667 26,19677 

2004 25,62581 25,67931 25,57419 25,61667 24,64839 23,77333 23,50323 23,08065 23,87333 25,25161 26,16333 26,27419 

2005 26,05484 24,73214 24,60968 23,91333 22,93548 21,87 21,05806 20,78387 21,24 22,42258 23,43448 23,76129 

2006 24,78065 26,25 26,22903 24,94333 24,29032 23,34 22,66452 22,42581 23,16 24,90323 25,56333 25,45806 

2007 26,77097 26,42857 25,41935 25,41333 24,42903 22,49667 22,12032 21,93226 22,47667 24,17742 24,45 25,55909 

2008 25,99129 25,43448 23,86774 23,75 23,36774 22,41333 21,85484 21,32581 22,6 24,00333 24,71 25,29032 

2009                         

2010                         

 

OBS.: os valores marcados em vermelho representam meses em que havia ausência de dados em 

mais de 10% dos seus dias (acima de 3 dias). 
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Dados mensais de umidade relativamédia para a UFRN/INMET 

 

 

ANO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1977                         

1978                         

1979                         

1980                         

1981                         

1982                         

1983                         

1984 80,1828 80,37931         82,17204 75,54839 72,62222       

1985                         

1986                         

1987                         

1988                         

1989                         

1990 73,63441 76,19048 76,13978 77,37778 81,23656 86,63333           68,08602 

1991                         

1992 77,98925 80,90805     79,5914               

1993                         

1994 81,86022 79,95238 85,41935 86,33333                 

1995 86,96774 76,63095 80,17204 84,85556 86,23656 85,75556 85,87097 78,83871 78,78889 76,94624 78,51111 76,76344 

1996 77,06452 77,35632 82,16129 83,07778 80,53763 83,95556 83,03226 82,48387 79,48889 78,69892 81,41111 79,10753 

1997 79,2043 77,9881 81,34409 84,04444 86,02151 83,4 81,51613 82,87097 77,68889 78,55914 82,14444 81,23656 

1998 83,02151 81,5 81,15054 83,26667 83,39785 84,34444 86,93548 83,44086 78,01111 76,02151 76,01111 75,60215 

1999 77,15054 77,25 78,88172 80,23333 82,10753 79,57778 78,24731 78,1954 82,03333 82,63441 81,72222 85,90323 

2000 87,5914 88,41379 89,02151   90,62366 86,21111 93,05376 90,92473 89,36667 86,97849 85,87778 77,45161 

2001 79,30108 77,94048 78,90323 83,81111 79,17204 86,21111 84,77419 82,34409 79,28889   73,14444 77,07527 

2002 80,37634 78,72619 81,78495 82,6 81,66667   83,32258 82,4086 77,71111   78,61111 79,27957 

2003 78,44086 80,7381 81,77419 82,33333 81,34409 83,91111 81,62366 80,34409 78,47778 77,31183 76,76667 77,33333 

2004 82,24731 82,08703 80,36559 81,66667 82,76344 86,98889 87,78495 84,19355 80,35556 78,46237 77,32222 80,75269 

2005                         

2006 77,4086 77,33333 76,72043 80,95556 82,06452 83,97778 81,11828 77,73118 75,41111 75 74,35556 76,65591 

2007 76,09677 76,27381 76,24731 79,38889 79,21505 83,17778 80,74194 77,8172 77,96667 75,92473 75,46667 74,37634 

2008 75,04301 73,06897 76,89247 80,76667 81,06452     80,12903 76,96667 75,4086 73,75556 72,15054 

2009 74,29032 76,60714 77,54839 80,76667 83,29032 82,51111 82,06452 78,77419 77,21111 73,82796 73,8 76,64552 

2010 76,33333 78,83333 75,45161 79,62222 78,26882 78,44815             

 

OBS.: os valores marcados em vermelho representam meses em que havia ausência de dados em 

mais de 10% dos seus dias (acima de 3 dias). 
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Dados mensais de umidade relativa média para o CLBI 

 

 

ANO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1977 78,05556 74,625 75,25806 77,95 79,66129 83,61667 82,08065 74,67742 71,16667 68,25806 67,66667 69,85484 

1978 67,51613 72,33929 74,90323 78,08333 80,67742 81,86667 84 78,74194 75,28333 72,87097 69,68333 72,56452 

1979 70,62903 72,07143 72,48387 74,45 81,90323 80,96667 78,40323 78,1129 77,5 70,62903 69,88333 69,33871 

1980 70,59677 76,46552 76,14516 77,11667 79,40323 80,55 77,62903 77,08065 72,98333 71,09677 69,38333 71,32258 

1981 76,45161 77,75 81,70968 79,51667 84,40323 83,05 81,5 80,91935 79,2 76,41935 75,35 80,32258 

1982 77,5 80,26786 80,27419 82,46667 85,74194 84,3 85,08065 81,67742 77,56667 73,67742 76,83333 78,27419 

1983 77,90323 81,75 83,45161 81,45 82,95161 83,61667 82,20968 81,54839 77,46667 76,1129 75,15 71,69355 

1984 69,58065 72,46552 82,29032 87,9 88,62903 84,95 84,64516 81,70968 78,23333 77,17097 74,13333 73,80645 

1985 78,32258 81,44643 87,8871 86,55 86,19355 85,61667 88,33871 84 80,28333 74,72581 75,06667 78,06452 

1986 77,19355 82,53571 86,06452 87,16667 85,77419 87,45 84,95161 84,48387 82,36667 77,25806 80,13333 79,41935 

1987 78,3871 78,83929 82,83871 84,85 82,17742 86,4 86,41935 80,33871 77,85 75,41935 74,66667 73,40323 

1988 75,69355 77,37931 81,5 84,7 86,04839 86,3 86,93548 81,85484 79,48333 75,59677 75,75 76,8871 

1989 76,40323 76,125 77,22581 87,93333 86,22581 86,7 87,67742 84,48387 79,05 75,75806 74,75 77,16774 

1990 74,93548 76,83929 76,29032 78,96667 83,20968 86,8 86,12903 85,6129 79,15 76,90323 77,16667 74,72581 

1991 75,21667 76,39643 80,58065 83,10417                 

1992                         

1993                         

1994                         

1995                         

1996                         

1997                         

1998                         

1999                         

2000                         

2001 72,16667 69,21429 70,33333 76,24138 69,48387 76,11111 75,83871 72,83871 68,3 67,64516 71,7 79,06452 

2002 77,86667 70,61538 76,09677 76,10345 74,41935 77,2 77,35484 75,29032 65,26667 69,74194 72,96667 71,80645 

2003 75,63333 77,14286 80,29032 79,31034 79,96774 84,83333 84,45161 80,41935 77 74,41935 74,63333 74,74194 

2004 82,25806 80,93103 77,70968 79,76667 82,3871 86,5 85,22581 82 78,23333 76,06452 75,23333 75,96774 

2005 76,64516 76,32143 77,90323 81,33333 86,03226 90,53333 83,93548 83,77419 79,26667 75,93548 75,58621 77,70968 

2006 75,70968 76,67857 77,25806 83,9 85,09677 88,9 85,51613 81,87097 79,33333 75,67742 75,36667 78,51613 

2007 78,16129 79,64286 78,74194 80,2 78,64516 83,73333 79,58065 77,58065 74,8 71,80645 70,8 64,86364 

2008 66,45161 64,68966 84,45161 88,64286 86,35484 87,03333 86,35484 85,64516 81,90909 77,08 75,95333 74,41398 

2009                         

2010                         

 

OBS.: os valores marcados em vermelho representam meses em que havia ausência de dados em 

mais de 10% dos seus dias (acima de 3 dias). 

 


