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IMPACTO DA URBANIZAÇÃO NAS TEMPERATURAS DO AR E DE SUPERFÍCIE 

DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  

 

RESUMO 

 

A Região Metropolitana de Fortaleza, no estado do Ceará, apresenta população aproximada de 

4,051 milhões de habitantes, sendo que mais da metade desta população se concentra em 

Fortaleza. O aumento da população urbana tem gerado anseios quanto ao estudo de alterações 

do clima em escala local e regional, na tentativa de compreender a relação entre as atividades 

antropogênicas e possíveis alterações no clima. Desta forma, o objetivo principal desta pesquisa 

foi investigar o impacto da urbanização nas temperaturas do ar e de superfície da Região 

Metropolitana de Fortaleza–CE (estação urbana) e Jaguaruana (estação rural) para o período de 

trinta e sete anos (1980 a 2017). A dissertação está em formato de artigos, no primeiro artigo, 

teve-se como objetivo avaliar a aplicabilidade de três metodologias de preenchimentos de falhas 

em duas estações meteorológicas do Estado do Ceará. Para alcançar o objetivo foram utilizados 

dados de temperatura média do ar máxima e mínima destas estações meteorológicas que 

pertencem ao Instituto Nacional de Meteorologia e as variáveis de temperatura máxima e 

mínima, umidade relativa do ar, radiação e velocidade do vento, de uma base regular (~ 25 x 

25 km) provenientes de estações meteorológicas dispostas sobre o Brasil. Os métodos 

estatísticos: regressão linear múltipla, algoritmo Multivariate Imputation by Chained, modelo 

Box-Jenkins e os erros estatísticos (erro absoluto médio e raiz do erro quadrático médio) foram 

utilizados. Os resultados mostraram que os métodos de regressão múltipla e o modelo Box-

Jenkins apresentaram diferença na média dos erros estatísticos de 0,13°C e 0,08°C para o erro 

absoluto médio e raiz do erro quadrático médio, respectivamente, para a temperatura máxima. 

E de 0,03°C e 0,02°C para o erro absoluto médio e raiz do erro quadrático médio, 

respectivamente, para a temperatura mínima. Esses resultados foram menores que a diferença 

média dos erros entre o modelo Box-Jenkins e o algoritmo Multivariate Imputation by Chained, 

cuja diferença foi de 0,47°C e 0,50°C para o erro absoluto médio e raiz do erro quadrático 

médio, respectivamente, para a temperatura máxima. E de 0,44°C e 0,51°C para o erro absoluto 

médio e raiz do erro quadrático médio, respectivamente, para a temperatura mínima. 

Adicionalmente, considerando os pressupostos de normalidade e independência dos resíduos, 

o modelo Box-Jenkins apresentou maior destreza quando comparado aos outros modelos para 

o processo de previsão de dados ausentes de séries climatológicas. No segundo artigo, teve-se 

como objetivo investigar a relação entre as temperaturas do ar e de superfície com o processo 

de urbanização e uso e cobertura da terra. Desta forma, foram utilizados os dados preenchidos 



 

de temperatura média do ar máxima e mínima, a partir da abordagem Box-Jenkins, para os 

trinta e sete anos (1980 a 2017) e imagens de satélite do Landsat 5-Thematic Mapper e Landsat 

8-Operational Lande Imager/Thermal Infrared Sensor referentes aos meses de julho de 2006 e 

agosto de 2017, respectivamente. Para alcançar o objetivo, os métodos paramétricos (Regressão 

Linear Simples) e não paramétricos (Mann-Kendall e Theil-Sen) foram utilizados para a 

investigação de tendência de temperatura do ar nas estações urbana (Região Metropolitana de 

Fortaleza) e rural (Jaguaruana); método de classificação supervisionada por máxima 

verossimilhança para mudança no uso e cobertura da terra (Land Use Land Cover); etapas do 

método Surface Energy Balance Algorithms for land associado ao balanço de radiação foram 

utilizadas para a obtenção da estimativa da temperatura de superfície (Land Surface 

Temperature). Os resultados obtidos para a temperatura do ar mostraram que: (i) foi constatada 

tendência linear positiva na média da temperatura máxima para a estação urbana de 

0,32°C/década, enquanto que, para a estação rural, a tendência foi positiva para a média da 

temperatura mínima, porém não significante estatisticamente; (ii) o efeito da urbanização em 

relação à média da temperatura máxima entre as estações urbana e rural foi de 0,15°C/década, 

com 46% de contribuição da urbanização; (iii) Para temperatura de superfície, em 2017 a 

Região Metropolitana de Fortaleza e Jaguaruana apresentaram aumento de áreas cuja 

temperatura foi superior a 34°C, que corrobora com o aumento de área de solo exposto em 

ambas as regiões entre 2006 e 2017, constatado na avaliação de Land Use Land Cover. De 

maneira geral, a urbanização impactou no aumento da tendência da temperatura máxima do ar 

na região metropolitana de Fortaleza e no estabelecimento de um padrão climático regional 

mais quente constatado na temperatura de superfície mais elevada e na expansão das áreas 

urbanas. 

 

Palavras-chave: Clima urbano. Efeito de urbanização. Teste Mann-Kendall. Land Use Land 

Cover. Land Surface Temperature. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMPACT OF URBANIZATION ON AIR AND SURFACE TEMPERATURES OF THE 

METROPOLITAN REGION OF FORTALEZA 

 

ABSTRACT 

 

 The Metropolitan Region of Fortaleza, in the state of Ceará, has an approximate population of 

4.051 million inhabitants, more than half of this population is concentrated in Fortaleza. The 

increase in urban population has generated anxieties about the study of local and regional 

climate change in an attempt to understand the relationship between anthropogenic activities 

and possible changes in climate. In this way, the general objective of this research was to 

investigate the impact of urbanization on the air and surface temperatures of the Metropolitan 

Region of Fortaleza-CE (urban station) and Jaguaruana (rural station) for the period from 1980 

to 2017. The dissertation is in In the first section, the purpose of this paper was to evaluate the 

applicability of three fault-filling methodologies in two meteorological stations in the State of 

Ceará. In order to reach the objective, data of the maximum and minimum mean air temperature 

of meteorological stations of the National Institute of Meteorology and the variables of 

maximum and minimum temperature, relative humidity of the air, radiation and wind speed 

were used on a regular basis (~ 25 x 25 km) coming from weather stations arranged over Brazil. 

The statistical methods multiple linear regression, Multivariate Imputation by Chained 

algorithm, Box-Jenkins model and the statistical errors (mean absolute error and root mean 

squared error) were used. The results showed that the multiple regression methods and the Box-

Jenkins model presented a difference in the mean of the statistical errors of 0.13 ° C and 0.08 ° 

C for the mean absolute error and root mean square error, respectively, for the Maximum 

temperature. E of 0.03 ° C and 0.02 ° C for the mean absolute error and root mean square error, 

respectively, for the minimum temperature. These results were smaller than the mean error 

difference between the Box-Jenkins model and the Multivariate Imputation by Chained 

algorithm, whose difference was 0.47 ° C and 0.50 ° C for the mean absolute error and root 

mean square error , respectively, to the maximum temperature. E of 0.44 ° C and 0.51 ° C for 

the mean absolute error and root mean square error, respectively, for the minimum temperature. 

Additionally, considering the assumptions of normality and independence of the residues, the 

Box-Jenkins model was more effective when compared to the other models for the process of 

forecasting data absent from climatological series. In the second article, the objective was to 

investigate the relationship between air and surface temperatures with the process of 

urbanization and land use and coverage. In this way, the data of average maximum air 

temperature and minimum, from the Box-Jenkins approach, for the period from 1980 to 2017 



 

and satellite images of the Landsat 5-Thematic Mapper and Landsat 8-Operational Lande 

Imager / Thermal Infrared Sensor for the months of July 2006 and August 2017, respectively. 

In order to reach the objective, the parametric (Simple Linear Regression) and non-parametric 

(Mann-Kendall and Theil-Sen) methods were used to investigate the tendency of air 

temperature in the urban (Metropolitan of Fortaleza) and rural (Jaguaruana) ; maximum 

likelihood-supervised classification method for land use change and land cover (Land Use Land 

Cover); steps of the Surface Energy Balance Algorithms for land method associated with the 

radiation balance were used to obtain the Land Surface Temperature estimation. The results 

obtained for the air temperature showed that: (i) a positive linear trend was observed in the 

mean maximum temperature for the urban station of 0.32°C / decade, while for the rural season, 

the trend was positive for the mean minimum temperature, but not statistically significant; (ii) 

the urbanization effect in relation to the mean maximum temperature between urban and rural 

stations was 0.15°C / decade, with a 46% contribution from urbanization; (iii) For surface 

temperature, in 2017 the Metropolitan Region of Fortaleza and Jaguaruana presented an 

increase in areas whose temperature was higher than 34°C, which corroborates the increase in 

the area of soil exposed in both regions between 2006 and 2017, verified on the Land Use Land 

Cover rating. Overall, urbanization has impacted on the increase in the maximum air 

temperature trend in the metropolitan region of Fortaleza and the establishment of a warmer 

regional climate pattern observed in the higher surface temperature and in the expansion of 

urban areas. 

 

 

Keywords: Urban climate. Effect of urbanization. Mann-Kendall test. Land Use Land Cover. 

Land Surface Temperature.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

Estima-se que a população mundial atual é de aproximadamente 7,6 bilhões de habitantes, 

e sendo a projeção para 2030 e 2050 de 8,3 e 8,9 bilhões, respectivamente (ONU, 2017). 

Atualmente, 55% da população mundial vive em áreas urbanas, uma proporção que 

deverá aumentar para 68% até 2050. A população urbana do mundo cresceu rapidamente 

desde 1950, tendo aumentado de 751 milhões para 4,2 bilhões em 2018. À medida que o 

mundo continua a se urbanizar, o desenvolvimento sustentável depende cada vez mais da 

gestão bem-sucedida do crescimento urbano, inclusive para habitação, transporte, 

sistemas de energia, etc. (ONU, 2018), de modo a atentar para os meios como se têm dado 

o uso e ocupação do solo das regiões urbanizadas.  

Assim, a maior parte da população humana tem vivido e realizado suas atividades 

influenciadas pelo clima urbano. O clima urbano teve seu primeiro estudo no início do 

século XIX quando Howard (1833) evidenciou que as temperaturas no interior de Londres 

eram superiores às verificadas no entorno da cidade (OKE, 1982). Desta maneira, estudos 

sobre o clima das cidades e sua relação com as alterações microclimáticas no decorrer 

dos anos foram e continuam sendo realizados, haja vista a possível influência do efeito 

de urbanização em tal processo, uma vez que as cidades apresentam distintos padrões no 

que concernem às edificações, habitações, espaços públicos, arborização reduzida e 

outros elementos que interferem no balanço tanto de radiação quanto de energia (OKE, 

1973; 1984; MONTEIRO, 1976; LOMBARDO, 1985; BORNSTEIN E LIN, 1999; 

ROZOFF E COTTON, 2002; FARIAS et al., 2009; BARROS E LOMBARDO, 2016; 

CRUM E JENERETTE, 2017). 

Em função da urbanização, o processo de uso e ocupação do solo propicia a formação de 

um clima próprio, uma vez que o fluxo intraurbano e a densidade de áreas construídas são 

intensificadas, tendo em vista haver um impacto sobre os comprimentos de ondas longa 

e curta que chegam à superfície em virtude da rugosidade da cidade e de suas 

peculiaridades, tais como, impermeabilização do solo, aumento da frota de veículos, 

atividades industriais, uso de materiais com capacidades caloríficas distintas entre outros 

elementos que influenciam na composição da atmosfera urbana e do aumento de 

temperatura de superfície e do ar (OKE, 1973; 1976; 1982; 1984; OKE et al., 1999; 

ARNFIELD, 2003; SILVA DIAS et al., 2013).  
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Desta forma, o aumento da população urbana tem gerado anseios quanto ao estudo de 

alterações do clima em escala local e regional, na tentativa de compreender a relação entre 

as atividades antropogênicas e possíveis alterações no clima (ARNFIELD, 2003). 

Segundo os resultados do último censo, a população do Brasil alcançou a marca de 

190.755.799 habitantes e a série de censos brasileiros mostrou que a população 

experimentou sucessivos aumentos em seu contingente demográfico, tendo crescido 

quase 20 vezes desde o primeiro recenseamento realizado no Brasil, em 1872 (IBGE, 

2010). Em conformidade com o Diário Oficial da União (DOU, 2015), o contingente 

populacional, para o ano de 2015, havia passado para mais de 204,450 milhões de 

habitantes. 

A estimativa populacional para o ano 2017 foi de 207.660.929 habitantes, sendo as 

regiões mais populosas: Sudeste, com mais de 86,949 milhões e Nordeste, superando 

57,254 milhões de habitantes. Desta última, os estados da Bahia, Pernambuco e Ceará são 

os mais populosos, apresentando mais de 15,344 milhões, 9,473 milhões e 9,020 milhões 

de habitantes, respectivamente. Embora a Bahia e Pernambuco apresentem uma 

população superior quando comparada ao Ceará, as suas capitais apresentam contingente 

populacional diferentes, com 2,953 milhões, 2,627 milhões e 1,633 milhões para 

Salvador, Fortaleza e Recife, respectivamente (IBGE, 2017). Contudo, ressalta-se que 

dessas três capitais, Fortaleza é a que apresenta maior densidade demográfica (7.786,44 

hab/km2). Esta, com mais 18 municípios concentra cerca de 42,74% (3.615.767) da 

população cearense (IBGE, 2010). Diante do exposto, justifica-se, a escolha da cidade de 

Fortaleza e sua região metropolitana como área de estudo para o presente projeto de 

pesquisa. 

A motivação do projeto deu-se em virtude das considerações acerca do processo de 

urbanização e da expansão da mancha urbana, de modo que, o crescimento populacional 

e as mudanças no uso e ocupação do solo em grandes e médias cidades têm interferido 

nas características climáticas locais, promovendo um ambiente com seu próprio campo 

de temperatura, haja vista que a supressão de ecossistemas, diferentes geometrias urbanas 

e os resultados das atividades antropogênicas alteram as composições na baixa e alta 

atmosfera, ou seja, nas camadas de cobertura e de limite urbano que podem propiciar 

variabilidades no clima local e regional em longo prazo (OKE, 1973; OKE, 1987; OKE 

et al., 1999; MARENGO, 2006; PBMC, 2016; TARGINO et al., 2013; AGUIAR et al., 

2017). 
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Sendo assim, a presente pesquisa busca responder dois questionamentos: (i) Que tipo de 

metodologia deve ser considerada em preenchimento de dados ausentes em séries 

climatológicas de temperatura do ar? (ii) Há tendência de temperatura na Região 

Metropolitana de Fortaleza - CE? Em caso positivo, como a mudança no uso da terra está 

interferindo na temperatura da região? Diante do exposto, tem-se como objetivo geral 

investigar o impacto da urbanização sobre as temperaturas do ar e de superfície na 

Região Metropolitana de Fortaleza–CE (estação urbana) e Jaguaruana (estação 

rural) durante o período de 1980 a 2017. Em que, especificamente pretende-se: (i) 

Avaliar a aplicabilidade de três metodologias de preenchimentos de falhas em duas 

estações meteorológicas do Estado do Ceará; (ii) Investigar a relação entre as 

temperaturas do ar e de superfície com o processo de urbanização e uso e cobertura da 

terra, respectivamente. 

Esta dissertação é composta por cinco capítulos, em que: o Capítulo 1 visará a 

importância, a justificativa e a motivação para a realização da pesquisa; o Capítulo 2 

abordará a revisão de literatura juntamente com a fundamentação teórica; o Capítulo 3 

descreverá o processo de preenchimento de falhas com base em três metodologias: 

regressão linear e múltipla, Multivariate Imputation by Chained Equation (MICE)  e 

modelos paramétricos Box-Jenkins, ou  Autoregressive Integrated Moving Average – 

(ARIMA); no Capítulo 4, a análise de tendência de temperatura na Região Metropolitana 

de Fortaleza será avaliada, bem como a influência do efeito de urbanização e a mudança 

no uso e ocupação da terra sobre a temperatura de superfície om base em escala temporal 

de 10 anos, aproximadamente. Por fim, no Capítulo 5 serão apresentadas as considerações 

finais da dissertação. Abaixo, apresentam-se os capítulos que originarão artigos: 

 

 Capítulo 3 – CORREA, M. J.; LIMA, K. C.; SILVA, J. M. Preenchimento de falhas 

em séries climatológicas de temperatura do ar de duas estações meteorológicas do 

Ceará. 

 Cpitulo 4 - CORREA, M. J.; LIMA, K. C.; SILVA, J. M. Efeito da urbanização 

sobre as temperatura do ar e de superfície  na região metropolitana de fortaleza. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO DE LITERATURA  

Neste capítulo são apresentadas, de forma simplificada, as bases teóricas que propiciarão 

o entendimento e aplicação das metodologias do projeto. Na Seção 2.1 é definida a 

radiação e seu espectro eletromagnético; na Seção 2.2 é tratado o processo de balanço de 

energia e seus componentes; nas Seções 2.3 e 2.4 são abordados alguns estudos sobre 

tendências de temperatura e efeito da urbanização no clima, respectivamente; a Seção 2.5 

trata sobre o sensoriamento remoto e os satélites de interesse para a presente pesquisa; e 

na Seção 2.6 o algoritmo SEBAL é definido, bem como apresentados alguns estudos 

realizados com essa metodologia modelo. 

2.1 Radiação 

A radiação solar é a emissão de energia em diferentes comprimentos de onda do espectro 

eletromagnético com poder de influência nos movimentos atmosféricos e climáticos da 

Terra (IQBAL, 1983). Embora existam duas teorias, o modelo ondulatório e o 

corpuscular, que explicam a propagação de energia a partir de uma dada fonte com 

temperatura superior a 0° K, considerar-se-á aqui o modelo ondulatório (Figura 2.1), que 

é de interesse da Meteorologia. Segundo Iqbal (1983), a radiação eletromagnética é 

classificada pelo comprimento de onda (𝜆), que é caracterizado pelo intervalo entre duas 

cristas; pela frequência (ƒ), que corresponde ao número de ondas que atravessam um 

determinado ponto do espaço num dado intervalo de tempo e pela velocidade de 

propagação (𝑐), que é a velocidade da luz no vácuo (300.000 km.s-1) 

𝜆 =  
𝑐

ƒ
     ,                                                                                                                        (2.1) 

em que: 𝜆 é dado em metros, ƒ em hertz (1. S-1) e c em 3×108 m.s-1.  
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Figura 2.1 - Onda eletromagnética em oscilação nos campos elétrico (E) e magnético (B) segundo 

um padrão harmônico de ondas na direção de propagação (Z). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/polarizedlight/emwave/index.html 

Compreende-se, então, que a REM é uma forma de energia devido às rápidas oscilações 

dos campos eletromagnéticos, sendo representado pelo espectro eletromagnético, cuja 

divisão é dada em faixas que representam as regiões que possuem características 

singulares em termos de processos geradores de energia ou mecanismos físicos de 

detecção. A maior parte da radiação solar que atinge a superfície da Terra está na faixa 

de radiação térmica, e esta abrange a faixa de comprimento de onda 0,2-1000 μm, sendo 

que o espectro visível, faixa à qual o olho humano é sensível, estende-se de 0,36 μm 

(violeta) a 0,77 μm (vermelho). Na maioria das aplicações atmosféricas, o interesse está 

voltado aos comprimentos de onda na faixa aproximada de 0,1 a 100 μm (1μm = 10-6m), 

representando apenas uma porção muito pequena do espectro eletromagnético total de 

acordo com a Figura 2.2 (IQBAL, 1983; OKE, 1987; ARYA, 1988). 

Figura 2.2 - Espectro eletromagnético com destaque para a radiação de origem térmica 

(0,2 𝑎 1000 𝜇𝑚). E na faixa do visível. 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de IQBAL (1983). 

Raio X 

Raio Gama 

Violeta 0,39 𝜇𝑚 Vermelho 0,77 𝜇𝑚 
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http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/polarizedlight/emwave/index.html
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Ao atingir a superfície terrestre em seus diferentes comprimentos de onda, a radiação 

interage com os elementos presentes e os processos radiativos atuarão no saldo do balanço 

de energia à superfície. Entendendo-se que o balanço energético teoricamente refere-se à 

existência de igualdade entre a energia que é recebida pelo ecossistema (energia 

incidente) e a soma da energia liberada sob a forma de calor sensível e latente e de energia 

que for armazenada pelo ecossistema, por exemplo, o solo e a biomassa, bem como de 

materiais antropogênicos (OKE, 1982).  

Resumindo, pode-se dizer que a REM é a variável climática mais importante, já que é a 

principal fonte de energia da Terra. A sua distribuição, ao ocorrer de forma não 

homogênea, afetará a forma de interação com o ambiente e influenciará os elementos 

climáticos, que por sua vez atuarão no saldo de radiação. 

2.2 Balanço de Energia 

A distribuição espectral da radiação solar na superfície da Terra é função da radiação solar 

no topo da atmosfera e dos constituintes atmosféricos que interferem nos processos de 

espalhamento e absorção na atmosfera terrestre, ou seja, durante a passagem dessa 

radiação pela atmosfera, o feixe solar encontra nuvens e outros constituintes atmosféricos, 

incluindo vapor de água, cristais de sal, partículas de poeira e vários gases, a exemplo 

daqueles de efeito estufa (GEE). Cada um desses constituintes tem seu próprio conjunto 

de propriedades radiativas com relação à radiação incidente de ondas curtas, portanto 

parte do feixe é refletida (dispersa), uma parte é absorvida e o restante é transmitido para 

a superfície conforme mostra a Figura 2.3 (IQBAL, 1983; OKE, 1987; ALLEN et al. 

2002). 

Desta forma, a radiação que chega à superfície também passa por processos de interação 

com o ambiente, sendo que, uma parte é refletida pela superfície, ou seja, o albedo; outra 

parte aquece o ar por meio do fluxo de calor sensível ao ar (temperatura do ar); uma 

terceira parte aquece a superfície terrestre por meio do fluxo de calor sensível ao solo 

(temperatura do solo) e a última parte caracterizada pelo processo de evaporação por meio 

do fluxo de calor latente (manifestado pela evapotranspiração). Assim, o fluxo líquido de 

radiação na superfície (Equação 2.2) representa a energia radiante real disponível na 

superfície, cujo cálculo subtrai todos os fluxos radiantes de saída de todos os fluxos 

radiantes de entrada (OKE, 1987; ALLEN et al., 2002; LIU, 2006). 
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𝑅𝑛  =  𝑅𝑠↓ −  𝛼 𝑅𝑠↓ + 𝑅𝐿↓ − 𝑅𝐿↑  −  
(1 − 𝜀0)𝑅𝐿↓  ,                                       (2.2) 

 

em que, 𝑅𝑠↓ é a radiação de entrada de onda curta (W.m2), α é o albedo de superfície (sem 

dimensão), 𝑅𝐿↓ é a radiação de onda longa de entrada (W.m2), 𝑅𝐿↑ é a radiação de onda 

longa de saída (W.m2) e 𝜀0 é a emissividade térmica da superfície (adimensional).  

Figura 2.3 - Balanço dos fluxos de energia de radiação de onda curta (𝐾), radiação de onda longa 

(𝐿), calor sensível à atmosfera (𝑄𝐻) e calor latente (𝑄𝐸) na superfície terrestre. As porcentagens 

representam os valores dos fluxos de energia absorvidas ou refletidas pela atmosfera ou superfície 

terrestre. O valor de 100% corresponde ao valor médio anual aproximado de 342 W.m-2 da 

radiação solar chegando no topo da atmosfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de OKE (1987). 

Ressalta-se que o fluxo líquido de radiação de todas as ondas não é apenas o resultado 

final do balanço de radiação, mas também a entrada básica para o balanço energético de 

superfície, de interesse para esta pesquisa. Ao considerar a variação diurna dos 

componentes do balanço de energia superficial em um local "ideal", qualquer 

desequilíbrio radiativo da superfície pode ser explicado por uma combinação de troca 

convectiva para ou da atmosfera por meio do calor sensível (H) ou calor latente (LE) e 

fluxo de calor para o solo (G). Assim, o balanço de energia superficial pode ser resumido 

a partir da equação abaixo (OKE, 1980; OKE, 1987; ARYA, 1987; ALLEN et al., 2002): 
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𝑅𝑛 = 𝐻 + 𝐿𝐸 + 𝐺.                                                                                                                    (2.3)  

2.3 Tendências de temperatura 

O Painel Brasileiro sobre Mudanças do Clima vem realizando ao longo dos anos trabalhos 

que possibilitem a compreensão das mudanças climáticas em torno do globo, para tal, são 

considerados, por exemplo, as alterações nos padrões da composição atmosférica, 

balanço de energia, circulação atmosférica, ciclo hidrológico, eventos extremos de 

temperatura e precipitação. Além disso, essas mudanças cresceram significativamente ao 

longo dos anos, apresentando em seus registros que a média combinada da temperatura 

de superfície terrestre e oceânica mostra um aumento de 0,85°C durante o período de 

1880 a 2012 (IPCC, 2013; IPCC, 2014). 

O estudo sobre mudanças climáticas tornou-se intensificado, de modo que pesquisas têm 

indicado as atividades humanas como causa dominante do aquecimento observado desde 

a metade do século XX, sendo apresentado como o maior desafio entre o sistema de uso 

humano, devido ao aumento das intervenções antrópicas no ambiente natural. Trabalhos 

realizados em escala global e regional analisaram o padrão climático usando a 

temperatura e a precipitação como variáveis-padrão. No entanto, embora haja registros 

de mudanças nos índices climáticos a nível global, deve-se considerar que os impactos 

variam de região para região, daí a importância de se verificar tais alterações em escala 

local também (IPCC, 2007; IPCC 2014; MONDAL, KHARE E KUNDU, 2015; BIAN, 

REN E YUE, 2017). 

A temperatura do ar é considerada um importante parâmetro climático e sua variabilidade 

afeta seriamente os processos hidrológicos, hidrometeóricos e o ambiente de modo geral, 

tendo em vista que os padrões de uso e ocupação do solo podem contribuir para sua 

variabilidade ao longo dos anos, e o seu comportamento pode ocorrer de modo distinto 

dentro de uma escala anual, sazonal e mensal. O interesse em estudar as mudanças do 

comportamento dessa variável em longo prazo tem levado à elaboração de pesquisas de 

tendências de temperatura em diferentes regiões da Terra (MONDAL, KHARE E 

KUNDU, 2015; SAYEMUZZAMAN, JHA E MEKONNEN, 2015; RHAMAN E 

DAWOOD, 2017). 

Estudos realizados na Carolina do Norte, EUA (SAYEMUZZAMAN, JHA e 

MEKONNEN, 2015), Índia (MONDAL, KHARE e KUNDU, 2015), China (DONG et 
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al., 2015; BIAN, REN e YUE, 2017), Grécia (MAMARA, ARGIRIOU e 

ANADRANISTAKIS, 2016), Paquistão (RHAMAN e DAWOOD, 2017) evidenciaram 

que a urbanização tem contribuído na variação de tendências positiva (aumento) e 

negativa (diminuição) de temperaturas média, mínima e máxima em longo prazo. E que 

essa variação pode se dar de modo diferente em escalas espaciais dentro de uma mesma 

região. 

2.4 Efeitos da urbanização no clima 

As alterações antrópicas no uso e ocupação do solo são capazes de influenciar o balanço 

energético de uma localidade conforme as primeiras documentações feitas por Luke 

Howard entre 1806 a 1830, Meteorologista e originador do sistema moderno de 

classificação em nuvem que notou os efeitos da temperatura em ambientes urbanos, 

documentando uma diferença consistente de até 1°C entre vários locais rurais e o núcleo 

central de Londres, postulando que fontes antropogênicas de calor resultam em 

aquecimento atmosférico (HOWARD, 1833; OKE, 1973, 1982).  

Considera-se que à proporção que o número crescente de uma população global vive em 

áreas urbanas, estas tenderão a mudar rapidamente. Mudanças que afetarão as próprias 

populações e os ecossistemas onde estão concentradas. A distribuição espacial da 

população humana na superfície terrestre é um determinante fundamental sobre os 

impactos do uso da terra nos ecossistemas terrestres, tendo em vista que a densidade 

populacional pode exercer influência no clima local de um lugar em relação às alterações 

de temperatura por meio da ilha de calor, uma vez que se acredita nas modificações 

antropogênicas capazes de interferir na climatologia local (OKE, 1973; SMALL, 2003; 

BARROS E LOMBARDO, 2016). 

A concentração de seres humanos e suas atividades econômicas e sociais nas cidades têm 

aumentado a demanda por estudos em climatologia urbana, porquanto as diferentes 

formas de uso e ocupação do solo têm propiciado alterações na temperatura e 

consequentemente, aquecimento da atmosfera urbana. Estudos em diferentes lugares do 

globo (São Paulo, Londrina, Istambul, Beijing, Cidade do México, Guangzhou, 

Vancouver, Holanda, etc) têm evidenciado, principalmente, o fenômeno da ilha de calor 

como alteração microclimática e sua relação com o aumento na frequência de 

precipitações intensas, propiciando eventos de extremos climáticos (JÁUREGUI, 2004; 
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YAN et al., 2010; HU E JIA, 2010; SILVA DIAS et al., 2012; TARGINO et al., 2013; 

ZHOU, RYBSKI E KROPP, 2017, RAHIMPOUR GOLROUDBARY et al., 2017). 

A urbanização tem um forte impacto sobre a atmosfera urbana por meio de mudanças tais 

como: substituição das paisagens naturais por edifícios e pavimentos impermeáveis, calor 

de origem antropogênica e poluição do ar, que por sua vez afetarão os balanços de 

radiação, de energia e de água na camada limite urbana. Consequentemente, superfícies 

impermeáveis resultam na redução da evapotranspiração e na perda de calor latente do 

solo, ocasionando temperaturas urbanas mais elevadas, haja vista que materiais 

impermeáveis possuem capacidade calorífica específica maior e capazes de retardarem a 

perda de energia absorvida pelo solo (JÁUREGUI, 2004; EZBER et al., 2007). 

O fenômeno de ilha de calor urbana é um dos resultados mais evidentes de mudança 

microclimática em decorrência das alterações no uso e cobertura do solo, por isso tão 

pesquisado, visto ser um fenômeno que representa a diferença no albedo, rugosidade e 

troca de fluxo de calor da superfície terrestre. Outro fato observado em decorrência da 

urbanização é a expansão dessa ilha de calor dos centros urbanos para as áreas suburbanas 

circundantes e o campo, propiciando aumento na temperatura do ar nesses locais, uma 

vez que a diminuição da cobertura vegetal e o desmatamento é uma das principais 

características entre os diferentes tipos de uso da terra (JÁUREGUI, 2004; HU E JIA, 

2010; YAN et al., 2010).  

Concernente às metodologias empregadas no estudo do clima urbano decorrente das 

diferentes formas de uso e cobertura da terra e outras atividades antrópicas em escala 

micro, a tecnologia de sensoriamento remoto por meio de satélites multissensores tem 

sido cada vez mais aplicada, já que é uma técnica auxiliar na compreensão acerca das 

possíveis mudanças climáticas, além de propiciar que outras metodologias também 

possam ser aplicadas a fim de se obter outros parâmetros que levem ao melhor 

entendimento de alterações em escala microclimática, a exemplo do modelo SEBAL, que 

a partir de imagens de satélite pode-se estimar o balanço de energia de superfície 

fornecendo coeficientes que permitem a avaliação de aumento de temperatura numa 

escala tempo-espacial de determinada região de interesse. 
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2.5 Sensoriamento Remoto 

O sensoriamento remoto, embora não seja precisamente definido, inclui todos os métodos 

de obtenção de imagens ou outras formas de registros eletromagnéticos da superfície da 

Terra à distância. No sentido mais amplo, está relacionado à detecção e registro da 

radiação eletromagnética das áreas-alvo no campo de visão de um instrumento sensor, 

sendo que essa radiação pode ter origem diretamente de componentes separados da área 

alvo; pode ser energia solar refletida dos objetos ou pode ser reflexo da energia 

transmitida para a área alvo do próprio sensor (WHITE, 1977). Em outras palavras, é a 

prática de obter informações da Terra, superfícies terrestres e oceânicas usando imagens 

adquiridas de uma perspectiva aérea/orbital, a partir da radiação eletromagnética em uma 

ou mais regiões do espectro eletromagnético, refletidas ou emitidas da superfície terrestre 

(CAMPBELL E WYNNE, 2011). Os sensores remotos são equipamentos instalados em 

plataformas orbitais, por exemplo, os satélites, que captam a REM refletida ou emitida 

pelos alvos na superfície terrestre e convertem em informação acerca do meio ambiente. 

Os sensores remotos orbitais que operam na região óptica do espectro eletromagnético, 

tais como nas bandas do visível, infravermelho próximo e infravermelho termal 

representam a grande maioria dos estudos realizados, e as plataformas pelas quais operam 

apresentam diferentes características quanto às suas aplicações, que podem ser satélites 

de comunicação, meteorológicos ou de recursos ambientais (LIU, 2006). Aqui será 

enfatizado o uso de imagens do Landsat 5 sensor Thematic Mapper (TM) e o Landsat 8, 

sensores Operational Land Imager (OLI) e Thermal Infrared Sensor (TIRS), cujas 

características encontram-se resumidas na Tabela 2.1.  

 Tabela 2.1 - Características dos satélites LANDSAT. 

 Landsat 5 Landsat 8 

Lançamento 1984 2013 

Órbita solsíncrona solsíncrona 

Tempo de duração da 

órbita 
~99 min ~99 min 

Altitude ~705km ~705km 

Área de cobertura 

(faixa imageada) 
185 km 185 km 

Horário de passagem 

no Equador 
9h45 (hora local ± 15’) ~10h00 (hora local ± 15’) 

Bandas 7 11 
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Resolução espacial 
30m (exceto região termal – 

B6, que é de 120m) 

30m (exceto as regiões 

pancromática – B8, 15 m e 

termal – B10 e 11, 120m. 

Resolução temporal 16 dias 16 dias 

Resolução 

radiométrica 
8 bits 16 bits 

Fonte: https://landsat.usgs.gov. 

Dentre as aplicações das imagens de satélite no âmbito dos recursos ambientais, como 

monitoramento de queimadas, de biomas, atividades antropogênicas bem como no âmbito 

meteorológico, a exemplo de estimativas de precipitação e temperatura com intuito de 

melhor compreender as alterações do clima no decorrer dos anos, a presente pesquisa visa 

enfatizar o emprego do algoritmo SEBAL na estimativa do balanço de energia. Tal 

algoritmo vem sendo utilizado desde o final do século XX, quando proposto por 

Bastiaanssen et al. (1995, 1998a, 1998b), e o seu uso tem sido trabalhos voltados à 

estimativa da evapotranspiração em áreas de cultivo e bacias hidrográficas (TREZZA, 

2002; WANG et al., 2005; TEIXEIRA et al., 2009; RAMOS et al., 2009; MUTIGA, SU 

E WOLDAI, 2010, SILVA et al. 2012).   

2.6Algoritmo SEBAL 

O Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL) é um algoritmo ou modelo 

proposto em 1995 por Bastiaanssen que tem sido aplicado com o objetivo de estimar 

fluxos de superfície terrestre, isto é, os coeficientes que compõem o balanço de energia, 

utilizando imagens de satélite como estimador. Embora utilizado, a princípio, apenas em 

imagens do Landsat 5 e 7 (BASTIAANSSEN, 2000; ALLEN et al. 2002), imagens de 

outros sensores orbitais podem ser utilizados, desde que permitam a obtenção dos valores 

de albedo e temperatura da superfície. Cita-se, também, o uso do algoritmo em imagens 

do Landsat 8 em trabalhos recentes (MINOR, 2009; CAMMALLERI, CIRAOL E 

MALTESE, 2012; BEZERRA et al, 2013; BEZERRA et al, 2015; SANTOS et al., 2017; 

SILVA et al., 2018). 

O algoritmo é baseado no método micrometeorológico, principalmente, com parâmetros 

obtidos a partir de dados do NOAA AVHRR LAC com intuito de calcular os 

componentes de fluxos do balanço de energia da superfície terrestre (BASTIAANSSEN, 

1995). O SEBAL é um meio pelo qual o fluxo do calor latente (LE) pode ser calculado 

pela diferença na equação clássica do balanço de energia, haja vista que por meio desse 

coeficiente pode-se estimar a evapotranspiração, utilizando parâmetros tais como, a 

https://landsat.usgs.gov/
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temperatura de superfície, o albedo de superfície e índices de vegetação que são obtidos 

em estações meteorológicas (BASTIAANSSEN et al., 1998a; ALLEN et al. 2002).  

O uso do algoritmo SEBAL na estimativa dos coeficientes que compõem o balanço de 

energia apresenta algumas vantagens, dentre as quais estão a aplicabilidade a diferentes 

tipos de clima, uma vez que as parametrizações físicas o tornam viável; não há 

necessidade de classificação de uso da terra, entretanto, seja altamente recomendado, 

tendo em vista sua utilidade na estimativa do parâmetro de rugosidade da superfície, sem 

contar que esse tipo de mapa divide a área de interesse em várias classes de uso da terra, 

como agricultura, cidade, floresta, pastagem, etc. 

Ainda apresentando as vantagens, o método adequa-se às faixas espectrais do visível, 

infravermelho próximo e infravermelho termal, o que propicia a sua aplicação em 

diferentes resoluções espaciais e temporais. Entretanto, como desvantagens requer 

utilização de imagens com condições necessárias à análise, ou seja, sem cobertura de 

nuvens; o algoritmo não responde bem à rugosidade da superfície e adequa-se melhor a 

terrenos planos, todavia, não significa dizer que não possa ser aplicado em áreas 

montanhosas (BASTIAANSSEN et al., 1998a; ALLEN et al. 2002). 

Embora o algoritmo seja bastante empregado na estimativa da evapotranspiração em áreas 

de cultivo, ressalta-se que estimar o balanço de energia a fim de obter a espacialização da 

temperatura de superfície em áreas urbanas também se faz necessária, uma vez que as 

mudanças na cobertura da terra ou nas suas práticas de uso têm o potencial de afetar 

significativamente o desenvolvimento, o futuro e o meio ambiente de uma região, haja 

vista que a cobertura da terra determina como a radiação líquida disponível na superfície 

da terra é distribuída nos vários fluxos de componentes do balanço energético de 

superfície (MINOR, 2009; SANTOS et al., 2017). 

O SEBAL é um algoritmo empregado em diferentes ecossistemas, por exemplo, Bezerra 

et al. (2008, 2015) utilizaram o modelo para a obtenção da evapotranspiração real, bem 

como estimar umidade do solo (BEZERRA et al., 2013) em região do semiárido 

brasileiro. Mahmoud e Alazba (2013) estimaram a distribuição espacial e temporal da 

evapotranspiração em relação ao uso consuntivo da água em diferentes tipos de cobertura 

da terra em algumas regiões do oeste e sul da Arábia Saudita, enquanto que, Santos et al. 

(2017) estimaram os componentes do balanço de energia em diferentes tipos de cobertura 
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da terra na bacia hidrográfica do rio Brígida, localizada em região semiárida do nordeste 

brasileiro.  

Apesar de o algoritmo ser utilizado em maior escala em áreas, principalmente, agrícolas 

(BASTIAANSSEN, 1995;2000), tem havido um interesse crescente em se determinar o 

uso consuntivo da água em áreas irrigadas de regiões áridas e semiáridas (SILVA et al., 

2012; SANTOS et al., 2017), bem como em avaliar a produtividade da água tanto em 

escala regional quanto em termos de bacia hidrográfica (TEIXEIRA et al., 2009a; 2009b). 

Deste modo, a estimativa da evapotranspiração é crucial de ser realizada por ser um fator 

e indicador de suma importância dos recursos hídricos (ZHANG et al., 2016), uma vez 

que sua distribuição espacial pode ser avaliada em escala de tempo diária 

(CAMMALLERI et al., 2012). As respostas espaço-temporais acerca da 

evapotranspiração levam ao entendimento sobre o esgotamento evaporativo, além de 

estabelecer ligações entre o uso da terra, alocação e uso da água (BASTIAANSSEN et 

al., 2005). 

Por outro lado, observa-se que o algoritmo SEBAL é pouco utilizado em ambientes 

urbanos com vista à estimativa da espacialização da temperatura como indicador de 

mudança no uso e cobertura do solo. Alguns autores utilizaram o algoritmo com intuito 

de analisarem mudanças no uso da terra em ambiente antropizado, por exemplo, Leite e 

Brito (2012) avaliaram o modelo na obtenção do albedo e temperatura de superfície na 

bacia hidrográfica do rio Vieira em Minas Gerais; Nascimento et al. (2017) e Moreira et 

al. (2017) analisaram os componentes de radiação em ambiente urbano em região do 

semiárido brasileiro, enquanto que, Feizizadeh et al. (2013) e Pavão et al. (2017) 

avaliaram mais especificamente a temperatura em relação à mudança de uso e cobertura 

de solo em área urbana do Irã e Amazonas, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

1° ARTIGO 

 

 

 

PREENCHIMENTO DE FALHAS EM SÉRIES CLIMATOLÓGICAS DE 

TEMPERATURA DO AR DE DUAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS DO 

CEARÁ 

 

 

 

Marcele de Jesus Correa 

  Kellen Carla Lima 

Jonathan da Silva Mota 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Climáticas, Natal/ Rio Grande do Norte 

 

Pretende-se submeter à revista científica na área de Geociências 

 

  



34 

 

 

PREENCHIMENTO DE FALHAS EM SÉRIES CLIMATOLÓGICAS DE 

TEMPERATURA DO AR DE DUAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS DO 

CEARÁ. 

Resumo 

Séries históricas de variáveis meteorológicas são passíveis de apresentarem falhas ao 

longo do tempo, seja por problemas técnicos como falhas em equipamentos, ou 

operacionais como ausência de pessoal para executar a coleta de dados em determinado 

horário. Devido sua importância, as séries climatológicas podem ser preenchidas a partir 

de diferentes métodos estatísticos, conforme interesse do pesquisador, tais como, 

ponderação regional, interpolação por meio do inverso da distância, método da razão 

normal, regressão linear múltipla, algoritmos implementados em softwares estatísticos ou 

até mesmo por meio de modelos de previsão futura como a abordagem Box-Jenkins. 

Deste modo, o estudo teve como objetivo de avaliar três técnicas de diferentes abordagens 

que visem ao preenchimento de falhas em duas estações meteorológicas do estado do 

Ceará. Para alcançar o objetivo proposto foram utilizados dados de temperatura média do 

ar máxima e mínima de estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia e 

as variáveis de temperatura máxima e mínima, umidade relativa do ar, radiação e 

velocidade do vento, interpolados em pontos de grade, disponibilizados por Xavier et al. 

(2016). Os métodos utilizados foram: regressão linear múltipla, o algoritmo Multivariate 

Imputation by Chained a partir de pacote implementado no software R Statistical e o 

modelo Box-Jenkins e as medidas estatísticas foram calculadas por intermédio do erro 

absoluto médio e raiz do erro quadrático médio. Os resultados obtidos foram: os métodos 

de regressão múltipla e o modelo Box-Jenkins apresentaram erros estatísticos 

aproximados e menores que o algoritmo Multivariate Imputation by Chained. Com base 

nos pressupostos de normalidade e independência dos resíduos, o modelo Box-Jenkins 

apresentou eficácia na previsão de dados ausentes de séries climatológicas.   
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1. Introdução 

As pesquisas sobre o comportamento climatológico para determinada localidade ou 

região requer uma análise de séries temporais longas de dados a fim de se identificar os 

fenômenos aos quais se propõem o pesquisador, por exemplo, verificar a existência de 

tendência de temperatura do ar e/ou extremos de precipitação (OLIVEIRA et al., 2010; 

DANTAS, SANTOS E OLINDA, 2016). Entretanto, para a análise dessas séries, o maior 

problema encontrado é a presença de grandes períodos com falhas em decorrência de 

algum problema técnico/operacional nas estações meteorológicas, como ausência do 

observador, falhas instrumentais ou quebra da linha de comunicação, por exemplo, que 

podem levar a interpretações errôneas caso não sejam corrigidas (KASHANI E 

DINPASHOH, 2012; BIER E FERRAZ, 2017). 

Desta forma, diferentes técnicas de preenchimento de falhas bem como a validação de 

sua consistência são utilizadas para estimar os dados faltantes, com intuito de preencher 

as lacunas existentes nas séries temporais climatológicas ou hidrológicas de interesse. Os 

métodos estatísticos estão entre os mais utilizados, por exemplo, ponderação regional, 

interpolação por meio do inverso da distância, método da razão normal, método 

tradicional do Reino Unido (UK), média aritmética simples, regressão linear múltipla 

(KEMP et al., 1983; TABONY, 1983; XIA et al., 1999; OLIVEIRA et al., 2010, 

KASHANI E DINPASHOH, 2012; LEE E KANG, 2015; DANTAS, SANTOS E 

OLINDA, 2016; BIER E FERRAZ, 2017), redes neurais artificiais, RNA (DEPINÉ et al., 

2013; CORREIA et al., 2016), a THINPLATE, que é um método de ajuste de função para 

interpolação de dados climatológicos (WU et al., 2014;  XAVIER et al., 2016), entre 

outros.  

A grande preocupação em torno dos preenchimentos desses dados ausentes e das 

diferentes técnicas abordadas dá-se em virtude, principalmente, de uma estimativa mais 

acurada a fim de avaliar o comportamento temporal de determinadas variáveis 

meteorológicas ao longo do tempo, dado que algumas metodologias são consideradas 

como “black box”, a exemplo das redes neurais artificiais, que é uma técnica estatística 

com abordagem não linear, além de que as limitações como falta de conceito e relações 

físicas baseadas na experiência e nas preferências de quem usa, estuda e treina as redes 

têm feito com que métodos estatísticos com base em relações lineares sejam mais 

utilizados (SHARMA, RAI E DEV, 2012; LEE E KANG, 2015).  
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Outra técnica que vem sendo utilizada no preenchimento de dados ausentes é o uso de 

modelos paramétricos Box-Jenkins, ou modelo de Média Móvel Integrada 

Autorregressiva (Autoregressive Integrated Moving Average-ARIMA), que pode ser 

ajustada a séries não estacionárias que tem componente sazonal, em que este  componente 

pode ser removido por diferenciação sazonal e o modelo final é conhecido como modelo 

sazonal ARIMA ou modelo SARIMA (BOX E JENKINS, 1976; MONTOGMERY, 

JENNINNGS E KULAHCI, 2008; WALTER et al., 2013; MURAT, 2018).  

O presente artigo abordou, portanto, o preenchimento de falhas de séries temporais 

climatológicas fazendo uso dos modelos estatísticos por meio das técnicas de regressão 

linear múltipla, abordagem Box-Jenkins (ARIMA) e também do algoritmo Multivariate 

Imputation by Chained Equation - mice implementado no software statistical R 

(BUUREN; OUDSHOORN, 2000; BUUREN, 2012; COSTA, DANIEL E LÚCIO, 

2012). Assim, este estudo teve o objetivo de avaliar três técnicas de diferentes abordagens 

nas séries climatológicas de temperatura máxima e mínima nas estações de Fortaleza e 

Jaguaruana por um período de 37 anos (1980-2017), com intuito de preencher os dados 

faltantes tão comuns em séries climatológicas. As séries temporais preenchidas foram 

utilizadas na análise de tendência de temperatura do ar da Região Metropolitana de 

Fortaleza e Jaguaruana (Capítulo 4).  

O artigo encontra-se organizado da seguinte forma: na Seção 2 é feita a descrição das 

fontes dos dados e das metodologias empregadas no processo de preenchimento de falhas; 

na Seção 3 é feita a análise e discussão dos resultados encontrados acerca dos métodos 

empregados; e na Seção 4, as conclusões em relação à metodologia e modelo gerado para 

o preenchimento das falhas. 

2. Material e Métodos 

2.1 Área de estudo e Dados 

As áreas escolhidas para o emprego das metodologias propostas foram: a Região 

Metropolitana de Fortaleza, constituída por 19 municípios (com a capital Fortaleza 

incluída), apresenta população superior a 4 milhões de habitantes, possui diferentes 

características geoambientais, tais como: domínios naturais da planície litorânea, 

tabuleiros costeiros, serras úmidas e sertões, com clima Tropical e úmido. E o município 

de Jaguaruana, cuja população é inferior a 35 mil habitantes, está situado na região do 
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Litoral Leste-Jaguaribe na porção oriental do estado do Ceará (Figura 3.1), com clima 

Tropical quente semiárido (IBGE, 2017; IPECE, 2014; IPECE 2018a; IPECE, 2018b; 

ÁLVERES et al., 2013).  

Os dados mensais das médias de temperatura do ar máxima e mínima foram utilizados, 

correspondendo a um período de 37 anos (01/01/1980 a 31/12/2017). As séries temporais 

foram obtidas junto ao Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa do 

Instituto Nacional de Meteorologia (BDMEP/INMET) referente aos postos 

meteorológicos localizados nos municípios de Fortaleza e Jaguaruana, que foram 

representados como estações urbana e rural, respectivamente. A classificação para urbano 

e rural das estações foi em conformidade com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (2015, 2017), que considera como área urbana aquela caracterizada 

por presença de construções, loteamentos, arruamentos, intensa ocupação humana, 

transformações decorrentes do desenvolvimento urbano, etc.; enquanto que a área rural é 

caracterizada pelo uso rústico do solo, apresenta grandes extensões de terra, baixa 

densidade habitacional, campos, florestas, lavouras, pastos e outros.  

Dados interpolados em ponto de grade com resolução espacial de 0,25° × 0,25° 

desenvolvidos por Xavier et al. (2016) também foram utilizados. O conjunto de dados é 

referido como Xavier e inclui dados coletados de estações meteorológicas convencionais 

e automáticas a partir de 1° de janeiro de 1980 (XAVIER et al., 2016; BENDER E 

SENTELHAS, 2018). As variáveis utilizadas corresponderam às médias mensais de 

temperatura do ar mínima e máxima (°C), umidade relativa do ar (%), radiação (MJ.m-²) 

e velocidade do vento (m.s-1), as quais foram utilizadas como preditoras (explicativas) 

para aplicação do método de regressão linear múltipla a fim de preencher os dados 

ausentes presentes nas séries temporais do INMET. Os dados foram explorados com o 

software R Statistical versão 3.3.3 (R Core Team, 2018). 

As estações meteorológicas de Fortaleza (urbana) e Jaguaruana (rural) estão em operação 

desde outubro de 1919 e janeiro de 1914, respectivamente. Sendo que destas, apenas a 

estação rural sofreu relocação no decorrer do tempo, saindo de uma área de fazenda e 

sendo relocada para o perímetro irrigado do Departamento Nacional Contra as Secas 

(DNOCS) em 23 de dezembro de 1968, permanecendo em operação desde então. 
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Figura 3.1 - Mapa de localização das estações meteorológicas nos municípios de Fortaleza (área 

urbana) e Jaguaruana (área rural), no Estado do Ceará, em relação à elevação do terreno.  

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

2.2 Metodologia  

Com intuito de avaliar alguns métodos de preenchimento, assim verificar o que melhor 

represente os dados ausentes em relação ao restante da série histórica que se quer 

investigar, esta seção apresenta o emprego de três metodologias utilizadas no 

preenchimento de falhas das séries temporais das estações meteorológicas de Fortaleza e 

Jaguaruana, a saber: regressão linear múltipla, algoritmo Multivariate Imputation by 

Chained Equation (MICE)  implementado no software statistical R e a abordagem Box-

Jenkins, também conhecida como modelo Autorregressivo de Médias Móveis (no Inglês, 

ARIMA).  

A série climatológica das estações supracitadas correspondem a um período de 37 anos, 

deste modo, o percentual de falhas existentes em cada série foi quantificada, resultando 

em 17% (1986-1989/1991-1992) de falhas existentes na série temporal de Fortaleza, e 

25% (1985-1993) de falhas na série temporal de Jaguaruana. Vale enfatizar que esse 

percentual refere-se aos anos completamente sem dados, pois para determinados anos em 

que alguns meses não apresentaram registro de informações, as falhas não foram 

contabilizadas (Apêndice B). 
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O software utilizado na geração e avaliação dos modelos, aplicação de testes estatísticos, 

identificação de dados espúrios, bem como das figuras e uso do pacote MICE foi o 

software statistical R v. 3.3.3 (R Core Team, 2017). Enquanto que, para a previsão de 

dados futuros pela abordagem Box-Jenkins, o pacote forecast foi utilizado no mesmo 

software, porém, na versão 3.5.1 (R Core Team, 2018). O software QGis v. 2.18 foi 

utilizado na elaboração do mapa de elevação do terreno e espacialização das estações 

meteorológicas (Figura 3.1). 

2.2.1 Modelo de Regressão Linear Múltipla (RLM)   

O método de regressão linear múltipla (RLM) foi utilizado conforme alguns autores 

(TABONY, 1983; KASHANI E DINPASHOH, 2012; FANTE E NETO, 2013; BIER E 

FERRAZ, 2017) para o preenchimento de falhas em série meteorológicas. Esse método 

matemático é usado na análise de dados quando a relação entre uma variável dependente 

e duas ou mais variáveis independentes são analisadas, cuja equação de previsão pode ser 

dada por: 

Ŷ = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 +⋯+ 𝑏𝑘𝑋𝑘 + 𝑒𝑖 ,                                                                     (3.1)      

em que, 𝑋1, 𝑋2, 𝑋𝑘  são as variáveis preditoras (dados do Xavier); Ŷ é a variável de saída 

(dados do INMET, cujos valores faltantes foram estimados); 𝑏0 é o coeficiente linear (ou 

intercepto); 𝑏1, 𝑏2 , 𝑏𝑘 são coeficientes de regressão (ou angular); 𝑒𝑖 representa os 

resíduos.  

Tabony (1983) utilizou o método adotando como variáveis explicativas, as estações 

vizinhas próximas da estação de interesse que apresentava falhas; no entanto, para este 

estudo, como as estações vizinhas próximas as de Fortaleza e Jaguaruana também 

apresentavam falhas, optou-se por trabalhar com os dados interpolados em pontos de 

grade (XAVIER et al., 2016). Os coeficientes de regressão foram obtidos a partir do 

método dos mínimos quadrados e a validação do modelo deu-se por meio de alguns 

pressupostos com a aplicação de alguns testes apresentados abaixo (LEECH et al., 2003; 

KURTNER et al., 2004; WILKS, 2006). A Figura 3.2 mostra os estágios para obter as 

equações que foram utilizadas para estimar os valores ausentes nas séries temporais de 

temperatura do ar máxima e mínima das estações de Fortaleza e Jaguaruana. 
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A seguir são apresentados alguns dos pressupostos utilizados na validação do modelo, 

juntamente com os testes estatísticos para verificação das suposições a fim de realizar o 

preenchimento de falhas:  

(a) Os erros devem apresentar distribuição normal, cuja violação ou não do pressuposto 

foi verificada a partir do teste de Shapiro-Wilk (SHAPIRO E WILK, 1965), um dos testes 

mais utilizados para o diagnóstico de suposição de normalidade (Equação 3.2): 

𝑤 = 
(Σ𝛼𝑖𝑦(𝑖))

2

Σ(y𝑖 − ӯ𝑖)2
 ,                                                                                                                   (3.2) 

 

em que 𝑦(𝑖) é a i-ésima estatística da ordem; 𝛼𝑖 é o i-ésimo valor esperado das estatísticas 

de ordem normalizadas; y𝑖 é a variável aleatória observada; ӯ𝑖 é a média das varáveis 

aleatórias e 𝑤 é a estatística teste; 

(b) Homocedasticidade, ou seja, os resíduos devem apresentar variância constante em 

torno da média, caso contrário, trata-se de heterocedasticidade. Essa suposição foi 

verificada com base nos gráficos obtidos; 

(c) Ausência de autocorrelação dos erros, isto é, os resíduos devem ser independentes. 

Em caso negativo, há evidências de que os erros não provêm de uma distribuição normal. 

Esse pressuposto foi verificado a partir do teste de Durbin-Watson (Equação 3.3): 

𝑑𝑤 =  ∑
(𝑒𝑖 − 𝑒𝑖−1)

2

∑ 𝑒𝑖
2𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=2

  ,                                                                                                       (3.3) 

em que, 𝑒𝑖 é o resíduo associado à i-ésima observação; 

(d) Ausência de colinearidade ou multicolinearidade, ou seja, a correlação entre as 

variáveis preditoras não pode ser forte. A literatura não segue um valor específico, desta 

forma considerou-se que a correlação entre as variáveis preditoras fosse menor que 0,6 (r 

< 0,6). Tal pressuposto foi verificado a partir do coeficiente de correlação de Pearson 

(Equação 3.4): 

r =  
cov (X, Y)

SXSY
= 

∑ (Xi −  X)(Yi −  Ȳ)
n
i=1

√∑ (Xi −  X)2 √∑ (Yi −  Ȳ)2
n
i=1

n
i=1

  ,                                                   (3.4) 

 

em que, r é o coeficiente de correlação entre X e Y; X é a média da variável X; Ȳ é a média 

da variável Y; Xi representa os valores de observações da variável X; Yi representa os 

valores das observações da variável Y. 



41 

 

 

Figura 3.2 - Estágios para a construção do modelo e previsão dos dados ausentes pelo 

método da regressão linear múltipla. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

2.2.2 Algoritmo Multivariate Imputation by Chained Equation (MICE) 

O algoritmo Multivariate Imputation by Chained Equation (MICE) é um método de 

cadeia de Markov Monte Carlo (MCMC) em que o espaço de estado é o conjunto de todos 

os valores imputados (BUUREN, 2011, 2012). O algoritmo pode ser trabalhado por meio 

do pacote MICE, implementado no software R, de modo que o usuário pode especificar 

um método de imputação para cada coluna de dados incompletos (BUUREN; 

OUDSHOORN, 2000). Dentre uma série de métodos de imputação embutidos no pacote 

MICE no R, neste artigo, o preenchimento das falhas foi realizado com base em cinco 

iterações, ou seja, o número de vezes em que as variáveis foram preenchidas, a partir do 

método padrão para dados numéricos, o Predictive Mean Matching (PMM), no Português 

(média preditiva correspondente).  

Dentro do framework MICE, os valores em falta de variáveis contínuas são 

convencionalmente imputados ajustando um modelo de regressão linear para os valores 
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observados, predizendo a média condicional para cada valor em falta e imputando 

aleatoriamente um valor de uma distribuição normal centrada nessa média condicional, 

segundo Shah et al. (2014). 

 

2.2.3 Modelo Box-Jenkins (ARIMA)  

De acordo com Murat et al. (2018), alguns métodos de previsão de séries temporais são 

baseados a partir da análise do próprio histórico dos dados, pressupondo que o padrão dos 

dados passados pode ser usado para prever eventos futuros, por exemplo, a metodologia 

de Box-Jenkins que também é conhecida como modelo Autoregressive Integrated 

Moving-Average (ARIMA). Essa metodologia vem sendo aplicada em séries temporais 

climatológicas para a previsão de dados sem registros, como previsão de temperatura e 

precipitação (MURAT et al., 2018) e velocidade do vento (CAMELO et al., 2017).   

A metodologia ARIMA leva em consideração a estacionariedade da série temporal, no 

entanto, a maioria das séries apresenta-se não estacionária sendo necessária a aplicação 

de um número determinado de diferenças de ordem d entre os dados. Desta forma, os 

modelos Autorregressivos (AR), Integrados (I), que é o número de diferenciações, e as 

Médias Móveis (MA) são processos que representam o modelo ARIMA a partir das 

ordens p, d e q, respectivamente. Para o modelo ARIMA sazonal, este pode ser 

representado a partir da inserção do operador sazonal ao modelo e representado por 

SARIMA (p, d, q)/(P, D, Q), conforme Yodah et al. (2013) e Camelo et al. (2017).  

Segundo Morettin e Toloi (2006), com base nos próprios dados, a estrutura do modelo 

ARIMA é realizada com base no ciclo iterativo dos seguintes estágios (Figura 3.3):  

(i) Uma classe geral de modelos é considerada para análise e especificação, por exemplo, 

transformar a série não estacionária (quando for o caso) em estacionária por 

diferenciação. Os testes de Dickey-Fuller e Philips-Perron foram utilizados para avaliar a 

estacionariedade das séries climatológicas (GUJARATI E PORTER, 2009), em que a 

tomada de decisão das hipóteses foi com base no p-valor para o nível de significância de 

5%; 

Testes de Dickey-Fuller e Philips-Perron  

𝐻0: a série é não estacionária (possui ao menos uma raiz unitária). 

𝐻1: a série é estacionária (não possui raiz unitária). 
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Regra de rejeição: se o p-valor for menor do que 𝛼, ou seja, p < 0.05, (rejeita 𝐻0). 

Foi feita também a identificação do modelo com base na análise das funções de 

autocorrelação (FAC) e autocorrelação parcial (FACP) e outros critérios, como os de 

Akaike (AIC), do Inglês Akaike Information Criterion e o Bayesiano (BIC), Bayesiano 

Information Criterion, ambos consideram o menor valor entre os modelos comparados, 

para: 

𝐴𝐼𝐶 = 𝑙𝑜𝑔 �̂�𝑘
2 + 

𝑛 + 2𝑘

𝑛
 ,                                                                                                      (3.5) 

𝐵𝐼𝐶 = 𝑙𝑜𝑔 �̂�𝑘
2 + 

𝑘 𝑙𝑜𝑔 𝑛

𝑛
 ,                                                                                                     (3.6) 

Em que �̂�𝑘
2 é obtido por 

𝑆𝑆𝐸 (𝑘)

𝑛
, para 𝑆𝑆𝐸 (𝑘) igual à soma do quadrado dos resíduos do 

modelo com o número de coeficientes de regressão 𝑘 e, 𝑛 o tamanho da amostra. (ii) Em 

seguida, a estimação dos parâmetros do modelo com base nos valores dos critérios AIC e 

BIC, equações 3.5 e 3.6, respectivamente; 

(iii) A verificação ou diagnóstico do modelo ajustado através de uma análise dos resíduos, 

com intuito de verificar a adequabilidade para a previsão dos dados ausentes nas séries 

climatológicas por meio dos testes de Shapiro-Wilk, Durbin-Watson e Breusch-Pagan 

para normalidade, independência e homocedasticidade dos dados, respectivamente, cuja 

tomada de decisão foi com base no p-valor de cada teste realizado conforme Camelo et 

al. (2017). Caso o modelo não seja adequado, o ciclo é repetido, voltando-se à fase da 

identificação.   

a. Teste de Shapiro-Wilk (Eq. 3.2) 

𝐻0: amostra provém de uma distribuição normal. 

𝐻1: amostra não provém de uma distribuição normal. 

Regra de rejeição: se o p-valor for maior do que 𝛼, ou seja, p > 0.05, (não rejeita 𝐻0). 

b. Teste Durbin-Watson (Eq. 3.3) 

𝐻0: os resíduos são independentes. 

𝐻1: os resíduos não são independentes. 

Regra de rejeição: se o p-valor for maior do que 𝛼, ou seja, p > 0.05, (não rejeita 𝐻0). 

c. Teste Breusch-Pagan 

𝐻0: os resíduos possuem homocedasticidade. 

𝐻1: os resíduos possuem heterocedasticidade. 



44 

 

 

Decisão: se o p-valor for maior do que 𝛼, ou seja, p > 0.05, (não rejeita 𝐻0). 

(iv) Para análise da distribuição dos resíduos, a fim de verificar se os valores do período 

utilizados na previsão seguem uma distribuição normal, foi utilizado o teste de Ljung-

Box-Pierce, conforme equação abaixo:  

𝑄(𝐾) = 𝑛(𝑛 + 2)∑
�̂�𝑗
2

(𝑛 − 𝑗)

𝑘

𝑗=1

 ,                                                                                              (3.7) 

Em que 𝐾 é o número de defasagens tomado da função de autocorrelação; 𝑛 é o tamanho 

da amostra.    

(v) Por fim, a aplicação do modelo na previsão. A Figura 3.3 mostra os estágios utilizados 

para realizar a previsão do conjunto de dados para o preenchimento das séries 

climatológicas das estações de Fortaleza e Jaguaruana. 

 

Figura 3.3 - Estágios de modelagem e previsão Box-Jekins (ARIMA). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

2.2.4 Medidas de qualidade de ajuste dos modelos  

Para identificar a acurácia dos modelos propostos no preenchimento de falhas utilizou-se 

os métodos de estatística de erros.   O Erro Absoluto Médio, do Inglês Mean Absolute 

Error (MAE), que mede o valor médio de erro entre as séries observadas e ajustadas. A 

Raiz do Erro Quadrático Médio do Inglês Root Mean Squared Error (RMSE), em que as 

diferenças individuais quadráticas entre as séries temporais observadas e ajustadas são 
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calculadas. Quanto mais próximo de zero, mais perfeito será o ajuste, segundo Déqué 

(2003), Bier e Ferras (2017) e Camelo (2017). 

 Mean Absolute Error  (𝑀𝐴𝐸): 

𝑀𝐴𝐸 = 
1

𝑛
∑|𝑉𝑒𝑠𝑡𝑖 − 𝑉𝑜𝑏𝑠𝑖|

𝑛

𝑖=1

 ,                                                                                              ( 3.7) 

 Root Mean Squared Error (RMSE) 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
 ∑(𝑉𝑒𝑠𝑡𝑖 − 𝑉𝑜𝑏𝑠𝑖)

2

𝑛

𝑖=1

  ,                                                                                     (3.8) 

sendo que, 𝑛 é o número de anos observados, que neste caso corresponde ao período de 

1980 a 2017; 𝑉𝑒𝑠𝑡𝑖 é o valor da estimativa em cada mês pelos modelos propostos e 𝑉𝑜𝑏𝑠𝑖 

é o valor observado (INMET).  O 𝐸𝐴𝑀 e o 𝑅𝐸𝑄𝑀 possuem seus valores em °C.  

3. Resultados e Discussão  

Nesta seção são apresentados os processos para a escolha da metodologia para o 

preenchimento de falhas e, por conseguinte, dos estágios para estimativa dos parâmetros 

e previsão dos dados. Os nomes dos métodos empregados nesta pesquisa foram 

abreviados para: RM (regressão múltipla); MICE (o algoritmo implantado no pacote R) e 

ARIMA (para o modelo Box-Jenkins), com intuito de facilitar a discussão. 

3.1 Análise das metodologias de preenchimento de falhas 

Na Tabela 3.1 podem ser observados os erros absolutos médios (MAE) e as raízes dos 

erros quadráticos médios (RMSE) gerados para cada estimativa da metodologia 

empregada no preenchimento de falhas correspondente às variáveis de temperaturas 

máxima e mínima das estações de Fortaleza (área urbana) e Jaguaruana (área rural). Foi 

observado nas estações utilizadas para o preenchimento que os modelos ARIMA e RM 

geraram os menores erros estatísticos, enquanto que a metodologia do MICE, pacote 

implementado no software R, foi o modelo com os maiores erros, indicando desta forma 

que as estimativas mais precisas foram resultantes das duas primeiras técnicas 

supramencionadas, respectivamente.  
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Destaca-se que a diferença dos erros da temperatura máxima para Fortaleza entre os 

modelos ARIMA e RM foi de 0,12°C e 0,14°C para erro absoluto médio e raiz do erro 

quadrático médio, respectivamente; ou seja, o erro absoluto médio gerado pela técnica da 

regressão múltipla foi 0,12°C maior que o ARIMA para o mesmo erro, da mesma forma 

ocorre para a raiz do erro quadrático médio.   Verificou-se, também, que o modelo ARIMA 

apresentou as menores médias para o erro absoluto médio (0,44°C e 0,29°C) e raiz do 

erro quadrático médio (0,54°C e 0,38°C) para as temperaturas máxima e mínima, 

respectivamente. Enquanto que o algoritmo MICE, do pacote R, apresentou erros médios 

variando entre 0,72°C e 1,02°C mais elevados quando comparado com as demais 

técnicas. 

 A diferença relativamente grande dos erros na medida de qualidade de ajuste da variável 

temperatura máxima entre os modelos ARIMA e RM pode ser devido à utilização da 

temperatura mínima como preditora para o modelo da RM, visto que a variável por ponto 

de grade do Xavier et al. (2016) apresentou valores superestimados para o mesmo período 

de interesse do preenchimento (1986-1993), o que levou à substituição da variável 

temperatura máxima pela temperatura mínima como preditora para preenchimento das 

falhas de temperatura máxima da estação de Fortaleza pela RM, o que possivelmente 

comprometeu o resultado final quando um dos pressupostos do modelo, a linearidade 

entre as variáveis preditoras versus explicativas, foi violado.  

Vale ressaltar que, embora os dados do Xavier et al. (2016) tenha apresentado 

discrepâncias nos valores para o período de interesse de preenchimento da série 

climatológica, os resultados obtidos pela técnica da RM para as demais variáveis foram 

satisfatórias quando levado em consideração as medidas de qualidade de ajuste da 

variáveis analisadas, tais como os resultados encontrados por  Bier e Ferraz (2017), que 

também encontraram os menores valores para a temperatura média compensada, bem 

como Xia et al., (1999) e Kashani e Dinpashoh (2012), que ao testarem diferentes 

métodos, inferiram que o modelo de regressão múltipla foi eficaz na estimativa de dados 

ausentes. A técnica de previsão vem sendo utilizada para o preenchimento de dados 

ausentes com resultados satisfatórios, por exemplo, Kihoro e Athiany (2013) e Murat et 

al. (2018). Assim, com base nas medidas de qualidade de ajuste para avaliação da melhor 

metodologia para o preenchimento das falhas empregadas neste trabalho, o modelo Box-

Jenkins (ARIMA) foi o que apresentou os menores erros estatísticos, levando a uma 

estimativa com dados mais precisos. 
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A Tabela 3.2 mostra os valores de Shapiro-Wilk quanto à distribuição normal ou não dos 

erros gerados no modelo. Desta forma, observou-se que os valores de p dos modelos RM 

e ARIMA foram maiores que 0,05 (nível de significância de 5%), levando à não rejeição 

de H0, ou seja, que os erros obtidos seguem uma distribuição normal, enquanto que os 

valores do MICE apresentaram valores abaixo do nível de significância estipulado (5%), 

rejeitando-se, portanto, H0. Notou-se que, os p-valores obtidos para o modelo de RM 

foram relativamente maiores do que aqueles encontrados para o ARIMA, apresentando 

média geral para ambas as estações de 0,18°C e 0,07°C, respectivamente. Essa diferença 

na média geral de até 0,11°C do p-valor pode ser explicado pelo tamanho das séries 

climatológicas utilizadas no preenchimento, visto que, o modelo de RM considerou a 

série por inteira para a estimativa dos dados ausentes, enquanto que no modelo de 

previsão ARIMA, foi utilizado um período curto de até 6 anos para prever valores que 

correspondessem apensas os anos com dados ausentes. Diferenças como essas que podem 

ter propiciado valores de p um pouco maiores para a RM em relação ao ARIMA.   

Tabela 3.1 - Erros estatísticos dos modelos gerados para o preenchimento de dados ausentes das 

temperaturas máximas e mínimas das estações urbana e rural, sendo que EAM é o erro absoluto 

médio e REQM, raiz do erro quadrático médio em °C. 

Método 

  

Fortaleza (urbana) Jaguaruana (rural) Média 

TempMax TempMin TempMax TempMin TempMax TempMin 

EAM REQM EAM REQM EAM REQM EAM REQM EAM REQM EAM REQM 

RM 0,56 0,59 0,32 0,38 0,48 0,63 0,30 0,41 0,52 0,61 0,31 0,40 

ARIMA 0,44 0,45 0,29 0,35 0,44 0,62 0,28 0,38 0,44 0,54 0,29 0,38 

MICE 0,56 0,68 0,68 0,83 1,16 1,38 0,76 0,94 0,86 1,03 0,72 0,89 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

Tabela 3.2 - Valores de Shapiro-Wilk indicando que os erros provêm de uma distribuição normal 

para o p-valor maior ou igual a 0,05. 

Método 

  

Fortaleza Jaguaruana 

TempMax TempMin TempMax TempMin 

Valor de W p-valor Valor de W p-valor Valor de W p-valor Valor de W p-valor 

RM 0,9938 0,15 0,9638 0,06 0,9944 0,45 0,9898 0,07 

ARIMA 0,9935 0,09 0,9862 0,08 0,9568 0,05 0,9607 0,06 

MICE 0,9894 0,00 0,9903 0,04 0,9404 0,00 0,9627 0,00 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

3.2 Análise do modelo Box-Jenkins (ARIMA) 

O emprego desta metodologia foi em decorrência da existência de dependência dos 

resíduos ao longo da série encontrada nos resultados obtidos pela regressão múltipla. 
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Devido a isso, optou-se por empregar a técnica de previsão a partir da abordagem de Box 

e Jenkins (1976).    

Para Morettin e Toloi (2006), geralmente as séries trabalhadas apresentam características 

não estacionárias, evidenciando tendências e sazonalidades ao longo do tempo, no entanto 

para aplicação do modelo ARIMA convém que as séries climatológicas sejam 

estacionárias. Desta forma, por meio de gráficos para visualização geral das séries das 

estações de Fortaleza e Jaguaruana para as variáveis temperatura máxima e mínima, 

observou-se ligeira tendência das temperaturas ao longo dos anos, assim como a presença 

de períodos em que as temperaturas eram mais altas que outros, indicando sazonalidade 

das séries. Diante de tais características, utilizou-se o modelo ARIMA sazonal, do Inglês 

Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) para prever os valores 

futuros para o preenchimento dos dados ausentes. 

Com a presença de sazonalidade e tendência nas estações meteorológicas das séries 

temporais, houve a necessidade de se realizar uma diferenciação no modelo na parte 

sazonal da série por meio do uso de defasagens, com intuito de fazer das séries não 

estacionárias em estacionárias a partir da aplicação de algumas diferenciações e tornar as 

séries climatológicas investigadas em séries estacionárias, visto que as mesmas 

apresentaram comportamento não estacionário. Assim, para confirmar a estacionariedade 

das séries de ambas as estações fez-se uso de dois testes de raiz unitária, o de Dickey-

Fuller e Phillips-Perron (Tabela 3.3).  

Os valores tabelados mostraram que, para a estação urbana (Fortaleza), ambos os testes 

apresentaram valores de p igual a 0,01 para as temperaturas máxima e mínima, ou seja, 

inferior ao nível de significância de 5% (0,05) estipulado neste trabalho. Enquanto a 

estação rural (Jaguaruana), os valores variaram entre 0,04 e 0,05. Contudo, os valores da 

estatística teste (negrito) apresentaram-se menores que os valores críticos das variáveis 

analisadas, levando à rejeição da hipótese nula e, portanto, concluindo que o período 

utilizado para a previsão dos dados ausentes é estacionário de acordo com o nível de 

significância adotado previamente. Ressalta-se, entretanto, que a não estacionariedade foi 

evidenciada para a série inteira (1980-2017), sendo assim o período (1980-1985) utilizado 

para a previsão dos dados ausentes foi relativamente curto, propiciando os resultados 

encontrados na Tabela 3.3, ou seja, a estacionariedade do período analisado.  
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Tabela 3.3 - Análise de estacionariedade das séries temporais por meio dos testes Dickey-Fuller 

e Phillips-Perron . 

Estações 

TempMax TempMin 

Dickey-Fuller Phillips-Perron Dickey-Fuller Philips-Perron 

adf valor de p pp valor de p adf valor de p pp valor de p 

Urbana  -4,926 0,01 -28,92 0,01 -4,184 0,01 -24,67 0,01 

Rural -3,550 0,05 -19,48 0,05 -5,218 0,01 -20,955 0,04 

 

A Tabela 3.4 mostra os modelos testados, e em negrito os modelos escolhidos com base 

nos valores de Akaike Information Criteria (AIC) e Bayesian Information Criterion (BIC). 

Também foi utilizada a função auto.arima presente no pacote forecast do software R, a 

fim de que retornasse ao melhor modelo ARIMA de acordo com os menores valores 

obtidos pelos critérios supracitados. Nota-se, em negrito, os modelos escolhidos para 

preenchimento de falhas para a estação de Fortaleza e para a temperatura máxima de 

Jagurauana, contudo, de acordo com a função auto.arima, dos modelos testados para 

previsão dos valores ausentes para a temperatura mínima, nenhum foi considerado 

apropriado para a previsão, sendo que a função retornou ao modelo ARIMA 

(1,0,0)(1,1,0)12 , que foi utilizado na previsão dos dados futuros correspondendo aos anos 

de 1985 a 1994. Observou-se ainda que o modelo SARIMA(1,0,1)x(1,1,1)₁₂ 
 foi o que melhor 

correspondeu na etapa de previsão, visto que foi apropriado para duas variáveis, no 

entanto, o aumento no número de modelos a serem testados deve ser levado em 

consideração.   

 

Tabela 3.4 - Modelos SARIMA testados e escolhidos com base no valor mínimo dos critérios AIC 

e BIC 

Modelo 

Fortaleza Jaguaruana 

Temperatura 

Máxima 

Temperatura 

Mínima 

Temperatura 

Máxima 

Temperatura 

Mínima 

AIC BIC AIC BIC AIC BIC AIC BIC 

(1,0,1)x(1,1,1)12  190,23 204,65 169,06 183,91 121,08 131,15 67,17 76,53 

(1,0,2)x(1,1,1)12 191,28 208,58 171,04 188,86 120,27 131,5 67,95 79,18 

(2,0,1)x(1,1,1)12  191,87 209,16 171,04 188,86 123,11 134,33 67,98 79,21 

(2,0,2)x(1,1,1)12  193,26 213,44 173,04 193,83 120,2 133,3 69,83 82,93 

(1,0,1)x(1,1,2)12  192,23 209,53 170,82 188,64 123,36 134,58 66,65 77,88 

 

A Figura 3.5 mostra os resultados dos p-valores da estatística Ljung-Box-Pierce em 

relação à distribuição das séries de temperatura máxima e mínima das estações urbana 

(Figura 3.5a e 3.5b) e rural (Figura 3.5c e 3.5d). Notou-se que, os 10 valores de lag 

(defasagem) para ambas as estações estão acima da linha pontilhada em azul, com 
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exceção da temperatura mínima da estação rural (Figura 3.5d) que apresentam 5 lags em 

cima da linha. A faixa azul representa a distribuição dos lags com grau de liberdade ao 

nível de 5% de significância. Outra observação é que os valores encontrados situados 

acima da faixa indicaram que as séries são independentes e identicamente distribuídas, 

com exceção da temperatura mínima da estação rural (Figura 3.5d).  

 

 

(a)  

(b) 
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Figura 3.5 - Análise residual dos modelos escolhidos para as estações urbana e rural. 

4. Conclusão 

Este capítulo descreveu o emprego das metodologias: regressão múltipla, algoritmo 

MICE, implementado no software R e o modelo Box-Jenkins (ARIMA) para o 

(c) 

(d) 
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preenchimento de falhas das estações meteorológicas de Fortaleza (urbana) e Jaguaruana 

(rural), em que a qualidade de ajuste do modelo foi avaliado como base no cálculo do erro 

absoluto médio e raiz do erro quadrático, que mediram a precisão das estimativas. Os 

resultados mostraram uma diferença nos erros da temperatura máxima para Fortaleza 

entre os modelos ARIMA e RM de 0,12°C e 0,14°C para erro absoluto médio e raiz do 

erro quadrático médio, respectivamente; evidenciando que o erro absoluto médio gerado 

pela técnica da regressão múltipla foi 0,12°C maior que o ARIMA para o mesmo erro, e 

da mesma forma ocorreu para a raiz do erro quadrático médio. 

Os métodos de regressão múltipla e o modelo ARIMA foram as técnicas que apresentaram 

erros estatísticos aproximados, e ambas as metodologias apresentaram os resíduos nos 

moldes da distribuição normal. O algoritmo MICE, do pacote R, apresentou erros médios 

mais elevados que as duas outras técnicas, apresentando erros de até 1°C. Desta forma, a 

partir da qualidade de ajuste do modelo por meio do cálculo do erro absoluto médio e raiz 

do erro quadrático, a melhor metodologia para o preenchimento das falhas empregadas, 

neste trabalho foi o modelo Box-Jenkins (ARIMA), em que apresentou os menores erros 

estatísticos, levando a uma estimativa com dados mais precisos.  

O modelo SARIMA foi identificado como o mais eficiente para a previsão futura dos 

dados e os resultados dos resíduos dos modelos apresentaram distribuição normal. 

Contudo, o estágio de identificação do modelo foi uma das etapas mais difíceis de 

realizar, interpretar e também de descrever, desta forma, as séries temporais de 

temperatura máxima e mínima das estações de interesse tiveram os modelos escolhidos 

com base nos valores provenientes dos critérios denominados Akaike information criteria 

(AIC) e Bayesian information criterion (BIC) e em conformidade com a distribuição 

normal a partir do teste de Shapiro-Wilk dos modelos testados e do teste estatístico de 

Ljung-Box-Pierce, ao nível de significância de 5%. 

Constatou-se que, o modelo Box-Jenkins foi considerado uma técnica eficiente na 

previsão de dados futuros para preencher dados ausentes, desde que levada em 

consideração uma série relativamente longa, visto que para séries curtas como no caso 

das estações utilizadas, nesta pesquisa, o pressuposto de estacionariedade deve ser 

analisado com atenção. Desta maneira, sugere-se trabalhar com séries longas a fim de 

melhor aplicar as diferenciações para tornar as séries estacionárias conforme prever o 

modelo ARIMA ou trabalhar com o modelo de regressão múltipla com atenção para os 
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dados independentes. Portanto, o emprego da metodologia apresentou-se como bom 

estimador de dados faltantes.  

O uso dos modelos de regressão múltipla e ARIMA mostrou-se como uma ferramenta útil 

para o preenchimento de dados faltantes das séries climatológicas, quando considerada a 

medida de qualidade de ajuste dos modelos empregada pelo pesquisador. A vantagem 

desses métodos é o entendimento claro dos estágios empregados para a obtenção mais 

adequada do modelo de previsão. Quanto ao algoritmo MICE, embora tenha apresentado 

violação do pressuposto de normalidade e apresentado valores relativamente alto nos 

erros estatísticos, os resultados obtidos foram bem próximos dos dados observados, e o 

valor sobre a existência de tendência das séries temporais foi maior que nas duas outras 

técnicas avaliadas.  

Por fim, diante da dificuldade de identificação, estimativa de parâmetros e interpretação 

dos dados dos modelos gerados pela técnica Box-Jenkins, bem como o uso de séries curtas 

para previsão de dados futuros, infere-se que os resultados podem ser melhor avaliados 

com base em séries climatológicas com período mais longo, assim como levar em 

consideração um número maior de modelos que possam ser testados com intuito de 

escolher o que melhor corresponda aos resultados que se pretendem alcançar.  
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IMPACTO DA URBANIZAÇÃO NAS TEMPERATURAS DO AR E DE 

SUPERFÍCIE DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA  

 

Resumo 

A urbanização é um processo que envolve transições e transformações simultâneas em 

múltiplas dimensões, como mudanças demográficas, econômicas e transformações na 

paisagem. A instabilidade do clima tem sido comprovada por cientistas por meio de 

modelos climáticos, análises de tendência de temperatura do ar e a relação entre a 

mudança de uso e cobertura da terra com a temperatura de superfície estimadas a partir 

de satélites. Desta maneira, estudos têm apontado que o processo de urbanização e, por 

conseguinte, o crescimento populacional têm propiciado o aumento da temperatura do ar 

e de superfície por meio de atividades humanas. Assim, o objetivo deste artigo é 

investigar a relação entre as temperaturas do ar e de superfície com o processo de 

urbanização e o uso e cobertura da terra. Com intuito de alcançar o objetivo foram 

utilizados dados de temperatura média do ar máxima e mínima preenchidos a partir da 

abordagem Box-Jenkins para o período de 1980 a 2017 e imagens de satélite do Landsat 

5-Thematic Mapper e Landsat 8-Operational Lande Imager/Thermal Infrared Sensor 

referente a julho de 2006 e agosto de 2017, respectivamente. Para alcançar o objetivo, os 

métodos paramétricos (Regressão Linear Simples) e não paramétricos (Mann-Kendall e 

Theil-Sen) foram utilizados para a investigação de tendência de temperatura do ar nas 

estações urbana (Região Metropolitana de Fortaleza) e rural (Jaguaruana); método de 

classificação supervisionada por máxima verossimilhança para mudança no uso e 

cobertura da terra (Land Use Land Cover); Os resultados obtidos para a temperatura do 

ar mostraram que: (i) foi constatada tendência linear positiva na média da temperatura 

máxima para a estação urbana de 0,32°C/década, enquanto que, para a estação rural, a 

tendência foi positiva para a média da temperatura mínima, porém, não significante 

estatisticamente; (ii) o efeito de urbanização em relação à média da temperatura máxima 

entre as estações urbana e rural foi de 0,15°C/década, com 46% de contribuição da 

urbanização. (iii) Para temperatura de superfície, em 2017 a Região Metropolitana de 

Fortaleza e Jaguaruana apresentaram aumento de áreas cuja temperatura foi superior a 

35°C, que corrobora com o aumento na área de solo exposto em ambas as regiões entre 

2006 e 2017, constatado na avaliação de Land Use Land Cover. 
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4.1 Introdução 

Estima-se que aproximadamente 52% da população global, ou 3,6 bilhões, vivem em 

áreas urbanas, ou seja, um pouco mais da metade da população mundial é urbana quando 

comparada com apenas 13% em 1900 (IPCC, 2014a). A urbanização é um processo que 

envolve transições e transformações simultâneas em múltiplas dimensões, como 

mudanças demográficas, econômicas e transformações na paisagem. As áreas urbanas 

representam entre 71% e 76% das emissões de CO2, estando junto com a mudança de uso 

e ocupação do solo entre as principais influências antropogênicas importantes sobre o 

clima (KALNAY E CAI, 2003; IPCC, 2014b). 

Cientistas têm comprovado mudanças no padrão do clima por meio de modelos climáticos 

e análises de tendência de temperatura, e que as atividades humanas representam um 

importante papel nessa mudança (MONDAL, KHARE E KUNDU, 2015; SUBARNA, 

2017). O rápido desenvolvimento e crescimento populacional como resultado da 

industrialização e desmatamento, os níveis de emissão de gases de efeito estufa (GEE) 

têm aumentado significativamente e mudado a composição do ar, principalmente pela 

emissão do dióxido de carbono, metano e óxido de nitrogênio, além de propiciar crises 

em diferentes ecossistemas e afetar o balanço de radiação terrestre (SUBARNA, 2017). 

A influência humana no sistema climático é um fator evidente, de modo que a principal 

consequência é o aquecimento tanto da superfície quanto dos oceanos, provocando 

eventos extremos de temperatura e precipitação intensa em diferentes regiões (IPCC, 

2014c). Estudos apontam que o processo de urbanização e, por conseguinte, o 

crescimento populacional têm propiciado o aumento da temperatura do ar 

(CHATTOPADHYAY E EDWARDS, 2016; JEGANATHAN ET AL., 2016; 

POLYDOROS, MAVRAKOU E CARTALIS, 2018) e de superfície (ORHAN, 

EKERCIN E DADASER-CELIK, 2016; SINGH, KIKON, E VERMA, 2017; TRAN ET 

AL., 2017), já que a mudança no uso e ocupação do solo modifica a paisagem natural a 

partir da construção de casas, edifícios, instalações industriais que interferem no clima 

em escala regional de grandes e médias cidades (OKE, 1987; KALNAY E CAI, 2003; 

STEWART E OKE, 2012, SUBARNA, 2017). 

No que diz respeito ao aquecimento da atmosfera como consequência do impacto da 

urbanização e da mudança do uso da terra, a temperatura do ar (VICTORIA ET AL., 

1998; ANDRADE ET AL., 2011; SWAIN ET AL., 2016) e de superfície (SINGH, 

KIKON, E VERMA, 2017; TRAN ET AL., 2017) têm sido considerados parâmetros 
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climáticos importantes em investigações por meio da análise de tendências e da relação 

com uso e cobertura da terra, de modo que sua variabilidade no tempo e no espaço afeta 

severamente os processos hidrológicos e ambientais, além de ser facilmente influenciado 

pelos efeitos de topografia local, e principalmente, em regiões que apresentam padrão 

climático complexo (MARTINEZ, 2012; SAYEMUZZAMAN, JHA E MEKONNEN, 

2015, RAHMAN E DAWOOD, 2017).  

A Região Metropolitana de Fortaleza passou pelo processo de metropolização com base 

em ações direcionadas ao desenvolvimento industrial, sobretudo a partir da década de 

1980, configurando-se o extravasamento do polo da cidade de Fortaleza para os demais 

municípios metropolitanos por via de incentivos à implantação de indústrias, construção 

de conjuntos habitacionais na periferia e expansão do turismo litorâneo. A partir da 

década de 1990, em diante, a região teve uma modernização de infraestrutura rodoviária, 

aérea e portuária, surgimento de outros eixos industriais, urbanização litorânea turística, 

implantação e a produção imobiliária (COSTA E AMORA, 2015).   

Ainda em conformidade com Costa e Amora (2015), a principal cidade da região 

metropolitana, Fortaleza, distinguiu-se por sua concentração populacional, economia 

diversificada, desenvolvimento de atividades industriais, modernização e diversificação 

de serviços entre outras atividades que alteraram o espaço metropolitano. Sem contar que 

possui um tráfego pesado, com aproximadamente 1.039.062 de veículos emitindo 

poluidores para atmosfera, assim como outros impactos antropogênicos 

(CAVALCANTE et al., 2009, IBGE, 2018). 

Assim, o presente artigo propõe-se a responder a seguinte questão: como quantificar o 

impacto da urbanização e na mudança do uso e cobertura da terra na Região 

Metropolitana de Fortaleza? Objetivo é investigar a relação entre as temperaturas do ar e 

de superfície com o processo de urbanização e o uso e cobertura da terra, sob a hipótese 

de que o processo de urbanização tem contribuído no estabelecimento de um novo padrão 

de temperatura na região de Fortaleza.  

4.2. Material e métodos  

4.2.1 Área de estudo  

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) (Figura 4.1) fica localizada na parte norte 

do estado do Ceará, entre as coordenadas 38°00’-39°30’ W e 4°30’-3°00’ S, constituída 

por 19 municípios de acordo com o Diário Oficial do Estado do Ceará (2015), incluindo 
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a capital Fortaleza, que ocupa área de aproximadamente 7.440,1 km2 e população 

estimada em 4.051.744 de habitantes, 2.627.482 de pessoas somente em Fortaleza, que 

corresponde a 64,85% da população da RMF, cuja densidade demográfica é 544,58 

hab/km2 e crescimento anual da população é em torno de 1,14% (IBGE, 2017; IPECE, 

2017).    

O clima predominante na RMF é do tipo tropical quente subúmido, com médias 

pluviométricas elevadas, variando entre 800 mm e 1500 mm ano-1, sendo que na maioria 

dos municípios dessa região a média é de 1200 mm ano-1, dada a sua proximidade com a 

faixa litorânea (IPECE, 2014) onde atuam onde atuam sistemas precipitantes de 

mesoescala e sinótico, destacadamente, as brisas marítima e terrestre, e a Zona de 

Convergência Intertropial (ZCIT), respectivamente. 

 

Figura 4.1 – Localização da área de estudo em faixa litorânea do norte do estado do Ceará, na 

região Nordeste do Brasil, identificando as estações urbana e rural. 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

4.2.2 Dados 

Foram utilizados os dados diários de temperatura do ar máxima e mínima 

disponibilizados no Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa do Instituto 
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Nacional de Meteorologia (BDMEP/INMET) referente às estações meteorológicas 

convencionais urbana e rural, Fortaleza e Jaguaruana, respectivamente, para o período de 

1980 a 2017, correspondendo a uma série de 37 anos. Os dados foram manuseados no 

software R Statistical versão 3.5.1 (R Core Team, 2018), utilizando o pacote openair 

versão 1.1-4 com o intuito de obter a média mensal de cada variável meteorológica 

correspondente às suas respectivas estações. 

As estações meteorológicas urbana e rural estão em operação desde outubro de 1919 e 

janeiro de 1914, respectivamente. Sendo que destas, apenas a estação rural sofreu 

relocação no decorrer do tempo, saindo de uma área de fazenda e sendo relocada para o 

perímetro irrigado do Departamento Nacional Contra as Secas, DNOCS em 23 de 

dezembro de 1968, permanecendo em operação desde então. Deste modo, os dados de 

ambas as estações utilizadas nas análises de tendência, referente ao período estudado 

(1980-2017) não apresentam impactos em seus valores por decorrência de relocação da 

estação (Tabela 4.1).    

Tabela 4.1 – Informações sobre as estações urbana e rural usadas neste estudo. 
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Urbana Fortaleza 82397 
27/10/ 

1919 
- Operante 38,53° 3,81° 26,45 2.627.482  

Rural Jaguaruana 82493 
01/01/ 

1914 

23/12/ 

1968 
Operante 37,76° 4,78° 11,71 33.740  

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

4.2.3 Metodologia 

 

A análise de tendência de temperatura em séries temporais meteorológicas pode ser 

realizada por meio de métodos paramétricos, que têm base nos pressupostos de que os 

dados são independentes e seguem uma distribuição normal, e não paramétricos, que 

exigem apenas que os dados sejam independentes. Neste trabalho serão utilizados os dois 

métodos com intuito de verificar os resultados entre eles. 

Para estimativa espacial de temperatura das regiões foi utilizado o módulo do balanço do 

saldo de radiação do algoritmo Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL) para 

estimar a temperatura espacial da área de estudo.  
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Os dados foram manuseados em softwares livres: R v. 3.5.1 (R. Core Team, 2018), QGis 

v. 2.18.0 por meio do plugin scp v. 5.4.2, calculadora raster. Esta seção está dividida em 

dois subtópicos conforme as análises pretendidas: tendências de temperatura do ar e 

temperatura de superfície.  

I.  Análise de tendência de temperatura   

(a) Regressão Linear Simples - Método dos Mínimos Quadrados 

Entende-se por modelo de regressão linear simples a relação entre duas variáveis (𝑋 e 𝑌), 

em que os valores estimados de uma variável será em função de outra (Equação 4.1), ou 

seja, relação linear entre uma variável resposta (𝑌) e uma explicativa (𝑋) . Os coeficientes 

ou parâmetros dessa técnica são obtidos pelo método dos mínimos quadrados, 

considerado um método paramétrico utilizado na estimativa de tendências lineares 

(WILKS, 2006; SHEATHER, 2009). Trabalhos como o de Dong et al. (2015), To e Yu 

(2016) e Bian et al. (2017) utilizaram o método dos mínimos quadrados para estimar a 

tendência de temperatura em diferentes regiões da China.  

ŷ𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1𝑡   ,                                                                                                                     (4.1) 

para 𝑖 = 1, 2, 3, ..., 𝑛; 𝑏0  e 𝑏1  são os coeficientes de intercepto e inclinação, 

respectivamente, obtidos por meio do método dos mínimos quadrados, conforme 

Equações 4.2 e 4.3; 𝑡  representa o período de 1980 a 2017 e ŷi é a temperatura estimada 

pela regressão linear. A taxa de tendência ou de mudança da temperatura foi considerada 

em unidade de °C a cada 10 anos, ou seja, 10𝑏1. O teste de significância da tendência 

linear foi avaliado usando o teste t-Student conforme Santer et al. (2000). 

𝑏1 =
𝑛Σ𝑥𝑖𝑦𝑖− Σ𝑥𝑖Σ𝑦𝑖

𝑛Σ(𝑥𝑖)
2− (Σ𝑥𝑖)

2 
 =  

𝐶𝑜𝑣(𝑥,𝑦)

𝑉𝑎𝑟 (𝑥) 
= 

𝑟𝑥𝑦𝜎𝑥 𝜎
𝑦

𝜎𝑥
2 = 𝑟𝑥𝑦

𝜎𝑦

𝜎𝑥
  ,                                                     (4.2)  

𝑏0 =
Σy − 𝑏1Σx

𝑛
 =  �̅� − 𝑏1�̅� .                                                                                               (4.3) 

(b) Teste de autocorrelação serial 

Utilizado antes da aplicação dos próximos métodos (c) e (d) para testar se os conjuntos 

de dados das séries temporais são observações independentes ou se são afetados pela 

presença de uma autocorrelação positiva ou negativa. Nalley et al. (2013), 

Sayemuzzaman et al. (2015), Mondal et al. (2015) e Bezerra et al. (2018) aplicaram o 
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teste com intuito de detectar possível autocorrelação em suas séries de dados. A aplicação 

do coeficiente de autocorrelação será conforme as etapas abaixo (SAYEMUZZAMAN et 

al., 2015): 

1. Coeficiente da série lag-1 (𝑟1) dos dados da série temporal (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)  

𝑟1 = 

1
𝑛 − 1 

∑ (𝑥𝑖 − �̅�𝑖). (𝑥𝑖+1) − �̅�𝑖) 
𝑛−1
𝑖=1

1
𝑛 
∑ (𝑥𝑖 − �̅�𝑖)2
𝑛
𝑖=1

 ,                                                                      (4.4) 

�̅�𝑖  =  
1

𝑛
 ∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 ,                                                                                                                        (4.5)  

em que, �̅�𝑖 é a média dos dados das séries temporais e 𝑛 é o tamanho de observações dos 

dados. 

2. Equação de teste de correlação serial nos conjuntos de dados: 

−1 − 1,645√𝑛 − 2

𝑛 − 1
 ≤  𝑟1  ≤  

−1 + 1,645√𝑛 − 2

𝑛 − 1
  ,                                                       (4.6)  

sob a hipótese de haver independência pelo coeficiente de correlação lag-1 como: 

𝐻0: 𝑟1 = 0 contra 𝐻1: |𝑟1| > 0.   

 (c) Teste de Mann-Kendall 

Método não paramétrico utilizado frequentemente para quantificar a significância de 

tendências das séries temporais. Considerado um teste robusto e resistente uma vez que 

não depende do pressuposto de seguir uma distribuição normal e, não é afetado por 

valores discrepantes e/ou extremos (outliers), cuja aplicação será contestar a hipótese nula 

de que não há tendência, sendo esta a que se quer rejeitar, contra a alternativa de que há 

tendência de temperatura na Região Metropolitana de Fortaleza. Esse teste é uma 

alternativa de método considerado robusto e bastante utilizado em análise de tendência 

em detrimento aos testes paramétricos, por exemplo a regressão linear também 

empregado neste trabalho (MANN, 1945; KENDALL, 1975; SAYEMUZZAMAN et al., 

2015; MONDAL et al., 2015; SALVIANO, GROPPO E PELLEGRINO, 2016; 

BOMBARDI E CARVALHO, 2017; OLIVEIRA, SILVA E LIMA, 2017; RAHMAN E 

DAWOOD, 2017; SUBARNA, 2017). 
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O cálculo do teste estatístico de Mann-Kendall, 𝑆, pode ser feito conforme equação 

abaixo: 

𝑆 =  ∑ ∑ 𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)    ,                                                                                             (4.7)

𝑛

𝑗=𝑖+1

𝑛−1

𝑖=1

 

em que, 𝑆 será obtido pela soma de todos os pontos da série de dados; 𝑥 representa a 

medida no tempo; 𝑖 e 𝑗 são índices temporais, com 𝑖 ≠  𝑗; 𝑠𝑔𝑛 é definido como:  

𝑠𝑔𝑛 = {

+1, 𝑠𝑒 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) > 0  ,

0, 𝑠𝑒 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) = 0     ,

−1, 𝑠𝑒 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) < 0  .

                                                                                           (4.8) 

De acordo com Moreira e Naghettini (2016), com 𝑛 ≥  8, a estatística 𝑆 tende a seguir 

uma distribuição Gaussiana com média igual a zero, porém não significa necessariamente 

que os dados seguirão essa distribuição (BOMBARDI E CARVALHO, 2017). Assim, a 

variância pode ser estimada por:  

𝑉𝐴𝑅 (𝑆) =  
𝑛 (𝑛 − 1)(2𝑛 + 5) − ∑ 𝑡𝑘(𝑡𝑘 − 1)(2𝑡𝑘 + 5)

𝑚
𝑘=1

18
   ,                                   (4.9) 

em que, 𝑡𝑘 é o número de dados com valores repetidos em certo grupo, 𝑚 representa o 

número de grupo contendo valores repetidos na série de dados em um grupo 𝑘. Após o 

cálculo da variância, o teste estatístico Mann-Kendall poderá ser calculado utilizando a 

estatística z (z-scores) a fim de se estimar a significância:  

𝑍𝑀𝐾 =

{
 
 

 
 
𝑆 − 1

√𝑉(𝑆)
, 𝑠𝑒 𝑆 > 0  ,

0, 𝑠𝑒 𝑆 = 0
𝑆 + 1

√𝑉(𝑆)
, 𝑠𝑒 𝑆 < 0 ,

,                                                                                                (4.10) 

em que, se 𝑍𝑀𝐾 apresentar valor positivo indica aumento de tendência; se 𝑍𝑀𝐾 for 

negativo, diminuição de tendência. O teste foi aplicado para testar a hipótese nula (𝐻0 - a 

que se quer rejeitar) de que não existe tendência contra a hipótese alternativa (𝐻1)  de 

evidência de uma tendência. A regra de rejeição com base no valor de p do teste, ou seja, 

se o p-valor for menor do que 𝛼 (p < 0.05), rejeita-se 𝐻0 ao nível de significância de 5% 

(0,05). 
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(d) Teste Theil-Sen 

Método não paramétrico que foi utilizado para estimar a magnitude da tendência, 

conhecido como estimador de inclinação de Sen e é considerado um método mais robusto 

que os mínimos quadrados por não ser afetado por valores extremos. Por exemplo, 

Mondal, Kare e Kundu (2015), Sayemuzzaman et al. (2015), Moreira e Naghettini (2016) e 

Rahman e Dawood (2017) fizeram uso do teste para estimar magnitude de tendência de 

temperatura em regiões da Índia, Carolina do Norte e norte do Paquistão, 

respectivamente. Para o cálculo de inclinação foi utilizada a fórmula conforme 

(SAYEMUZZAMAN et al. 2015): 

𝑄𝑘 = 
𝑥𝑗 − 𝑥𝑖

𝑗 − 𝑖
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 1,… ,𝑁  ,                                                                                    (4.11) 

em que,  𝑥𝑗 e 𝑥𝑖 são os valores de dados nas vezes j e i (j> i), respectivamente.  

Sendo que, o valor positivo ou negativo para 𝑄𝑘 indica tendência crescente ou 

decrescente, respectivamente. Para a matriz vetorial de Sem de tamanho 𝑁 = 
𝑛(𝑛−1)

2
, para 

n igual ao número de períodos das séries. Os valores totais de 𝑁 de 𝑄𝑘 são classificados 

do menor para o maior e a mediana de inclinação ou estimador de inclinação de Sen é 

calculado como: 

𝑄𝑚𝑒𝑑 = {

𝑄[𝑛+1]/2 

𝑄[𝑛 2⁄ ] + 𝑄[
𝑛 + 2

2⁄ ]

2

   ,                                                                                    (4.12) 

em que, 𝑄𝑚𝑒𝑑 reflete a direção da tendência dos dados e o seu valor indica a inclinação 

da tendência.  

II.  Análise de efeito de urbanização a partir da tendência de temperatura   

(e) Com intuito de estimar o efeito de urbanização foi utilizada a tendência linear da 

temperatura da estação urbana (Fortaleza) conforme Equação (4.13) de acordo com os 

resultados obtidos pelo método apresentado no tópico (a). Ren e Zhou (2014), Bian et al. 

(2015), Bian; Ren e Yue (2017) fizeram uso da fórmula para calcular o efeito de 

urbanização na estação urbana em decorrência de fatores induzidos por atividades 

antropogênicas conforme: 
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𝛥𝑇𝑢−𝑟  =  𝑇𝑢  −  𝑇𝑟 ,                                                                                                               (4.13) 

em que, 𝑇𝑢 é a tendência linear da série de temperatura do ar na estação urbana; 𝑇𝑟 é a 

tendência linear da série temporal da média de temperatura do ar na estação rural. Se 

𝛥𝑇𝑢−𝑟 > 0 (𝛥𝑇𝑢−𝑟 < 0), a série de temperatura na estação urbana tem uma tendência 

positiva (negativa) em relação à da estação rural devido ao efeito de urbanização. 

No que diz respeito à contribuição da urbanização (𝐶𝑢) em relação à proporção do efeito 

de urbanização, com significância estatística para a tendência geral das séries de 

temperaturas na estação urbana, esta é dada segundo a Equação (4.14). 

𝐶𝑢 = |
𝛥𝑇𝑢−𝑟

𝑇𝑢
| .                                                                                                                          (4.14)        

O valor absoluto tomado para 𝐶𝑢 foi considerado de acordo com o seguinte intervalo:  

0 ≤  𝐶𝑢 ≤  100%. 

Se 𝐶𝑢 = 0, não houve contribuição do efeito de urbanização para a tendência geral da 

série de temperaturas na estação urbana. Se 𝐶𝑢 = 100%, a tendência linear das séries de 

temperaturas na estação urbana foi causada pelo efeito de urbanização. Nos casos em que 

os resultados foram estatisticamente insignificantes, a contribuição de urbanização não 

foi calculada. 

 

III.  Análise da temperatura em relação ao uso e cobertura do solo   

(f) Cálculo de radiância e fusão de imagens de satélite 

As bandas dos satélites Landsat 5-TM e do Landsat 8-OLI/TIRS foram reprojetadas   para 

o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000), UTM Zona 24 

S (IBGE, 2005; 2015). Em seguida, as bandas foram corrigidas com intuito de converter 

os números digitais (DN) em radiância espectral usando as equações “A” para o Landsat 

8-OLI/TIRS, e “B” para o Landsat 5-TM (USGS, 2016; 2018; TRAN et al., 2017; 

IBRAHIM E ABU-MALLOUH, 2018): 

𝐿𝜆 = 𝑀𝐿 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑙 + Δ𝐿     ,                                                                                                     (4.15)  

Lλ = 
LMax,λ− LMin,λ

QCal,Max− QCal,Min
 (Qcal − QCal,Min) + LMin,λ  ,                                                     (4.16)  

em que, 𝐿𝜆 é a radiância espectral do sensor (topo da atmosfera); 𝑀𝐿 é O fator de escala 

multiplicativo de radiância para a banda; 𝑄𝑐𝑎𝑙 refere-se aos valores dos números digitais 
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das bandas utilizadas (isto é, a banda propriamente dita); e Δ𝐿 é o fator de escala aditivo 

de radiância para a banda; 𝑄𝐶𝑎𝑙,𝑀𝑎𝑥 é o valor de pixel calibrado quantizado máximo; 

𝑄𝐶𝑎𝑙,𝑀𝑖𝑛 é o valor de pixel calibrado quantizado mínimo; 𝐿𝑀𝑎𝑥,𝜆 é a escala de radiação 

espectral para 𝑄𝐶𝑎𝑙,𝑀𝑎𝑥 e 𝐿𝑀𝑖𝑛,𝜆 é a escala de radiação espectral para 𝑄𝐶𝑎𝑙,𝑀𝑖𝑛. 

Com intuito de melhorar as informações do sensor OLI, fez-se a fusão de cada uma das 

bandas multiespectrais de resolução espacial de 30 m com a banda 8 (pancromática), cuja 

resolução é de 15 m, com intuito de sintetizar imagens com resolução espacial melhor 

que as bandas multiespectrais originais. Esse processo não foi feito para as imagens do 

Landsat 5-TM pelo fato de não haver banda pancromática.  

(g) Classificação de uso e cobertura da terra  

As imagens de satélite foram trabalhadas com a combinação de bandas coloridas em falsa 

cor do Landsat 5-TM (combinação Red-banda5/Green-banda4/Blue-banda3), com 

resolução espacial de 30 m e do Landsat 8-OLI/TIRS (combinação Red-banda6/Green-

banda5/Blue-banda4), com resolução espacial melhorada a partir da fusão de imagens da 

etapa anterior. 

A classificação supervisionada das imagens para a classificação de uso e cobertura da 

terra foi realizada utilizando o método paramétrico convencional máxima 

verossimilhança (MaxVer), que calcula a probabilidade de determinado pixel pertencer a 

uma classe específica (ZHA et al., 2003). As classes de uso e cobertura da terra (Land 

Use Land Cover- LULC) mapeadas neste trabalho foram: água (lagos, rios, açudes, 

barragens), área construída de alta e baixa densidade (área antrópica não agrícola e 

agrícola), vegetação (florestal e campestre) e solo exposto (áreas descobertas) com base 

no manual técnico de uso da terra do IBGE (2013). 

Outro instrumento agregado à classificação foi o uso das imagens disponibilizadas pelo 

Google Earth, que permitiu discriminação dos alvos auxiliando, portanto, na eliminação 

de dúvidas de interpretação durante o processo. Desta forma, foram coletadas amostra de 

treinamento representativas das classes para cada tipo de uso e cobertura da terra com a 

finalidade de extrair das imagens agrupamentos homogêneos que representassem o tipo 

de cobertura das áreas de interesse. (IBGE, 2013; TRAN et al., 2017). O índice Kappa foi 

utilizado para avaliar a precisão geral de cada classificação de uso e cobertura da terra 
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para a Região Metropolitana de Fortaleza e Jaguaruana, para os anos de 2006 e 2017 

conforme sugere Landis e Koch (1977). 

(h) Estimativa de temperatura de superfície (LST) 

As bandas 6 do Landsat 5-TM e 10 Landsat 8-TIRS referentes ao infravermelho termal 

foram utilizadas para estimar a LST das áreas de interesse a partir da conversão da 

radiação espectral (como descrito no subitem 2.4) em temperatura de brilho (TRAN et 

al., 2017; ADVAN E JOVANOVSKA, 2017), que é a temperatura efetiva vista pelo 

satélite (Eq. C): 

Tb = 
K2

ln(
K1
Lλ
+ 1)

− 273,15    ,                                                                                             (4.17) 

em que, Tb é a temperatura de brilho em Celsius; K1 e K2 são constantes de calibração do 

arquivo metadados (Tabela a) e Lλ é a radiância espectral. 

Tabela 4.2 - Constantes de calibração das bandas termais dos sensores TM e TIRS 

Constantes de calibração das bandas 

termais 

Landsat 5-TM 

(banda 6) 

Landsat 8-TIRS 

(banda 10) 

K1_CONSTANT_BAND_n 
607,76 

(Watts/(m² sr μm) 

774,8853 

(Watts/(m² sr μm) 

K2_CONSTANT_BAND_n 1260,56 K 1321,0789 K 

Fonte: USGS (2016; 2018) 

A temperatura de brilho foi convertida para a temperatura da superfície da terra 

conforme equação D: 

TS = 
Tb

1 + (λ
T𝑏
ρ ) ln(𝑒)

   ,                                                                                                      (4.18) 

em que, TS é a temperatura de superfície; Tb, a temperatura de brilho; λ é o comprimento 

de onda da radiância emitida, sendo 11,45 µm e 10,8 µm para as bandas 6 e 10, 

respectivamente; ρ é igual a 1,4388.10-² (obtida a partir de 𝜌 =  ℎ 𝑐 𝑠−1, para ℎ igual 

6,626.10-34 J.s – constante de Planck, 𝑠 igual 1,38.10-23 J.K-1 – constate de Boltzmann e 𝑐 

igual a 2,998.108 m.s-1 – velocidade da luz); ln(𝑒) é a emissividade da superfície obtida 

conforme dados tabelados em Mallick et al. (2012): 
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4.3. Resultados e Discussão 

4.3.1 Temperatura do ar 

4.3.1.a Tendência linear e anomalia de temperatura  

A Figura 4.2 mostra a mudança nas médias anuais das temperaturas máxima e mínima, 

apresentando as tendências lineares a partir das anomalias (eixo y) para as estações de 

Fortaleza (urbana) e Jaguaruana (rural) durante o período de 1980 a 2017 (eixo x). Para a 

anomalia de temperatura máxima percebe-se uma tendência linear positiva com 

magnitude de 0,32°C/década na estação urbana e 0,17°C/década na estação rural (Figura 

4.2a). Na média anual da anomalia de temperatura mínima foi observado leve tendência 

tanto para estação urbana quanto rural, cuja magnitude foi a mesma para as duas estações, 

0,07°C/década. Nota-se ainda que, na Figura 4.2a, a anomalia de temperatura para a 

estação rural apresenta maior variabilidade no tempo do que a estação urbana. Esse 

mesmo padrão também foi observado na Figura 4.2b, em que a anomalia da média anual 

da temperatura mínima para a estação rural apresentou maior variabilidade que a estação 

urbana ao longo da série. Possivelmente esta variabilidade esteja associada com a 

dinâmica da cobertura vegetal na região da estação rural. 

A estação rural apresentou nos anos de 1998, 2010 e 2016 os maiores valores de 

anomalias de temperatura tanto para a máxima quanto para a mínima, variando entre 1°C 

a 1,5°C aproximadamente (Figura 4.2). Para a estação urbana, observou-se esse mesmo 

comportamento, porém com menos intensidade, em que os valores de anomalias das 

temperaturas máxima e mínima variaram entre 0,5°C a 1°C, exceto a temperatura máxima 

que teve o valor aproximado ao da estação rural (superior a 1°C e menor que 1,5°C) para 

o ano de 2010 (Figura 4.2a). Notou-se, portanto, uma “sensibilidade” maior da estação 

rural no que tange as temperaturas máxima e mínima em relação aos eventos de El Niño 

ocorridos em 1998 e 2016, ambos considerados fortes; e 2010, considerado fraco. 

Ressaltando que em 2009, as temperaturas apresentaram anomalias negativas, 

possivelmente devido ao ano muito chuvoso para o NEB, posterior ao La Niña de 2007-

2008. 

Observa-se na Figura 4.2a que, a partir da década de 2000, a média da temperatura 

máxima apresenta crescimento contínuo, com exceção do ano de 2009, cuja anomalia foi 

negativa, chegando a quase -0,5°C e -1,5°C para as estações urbana e rural, 

respectivamente. Em 2011 a estação rural apresentou um novo pico negativo, entre -1,0°C 

e -1,5°. Vale ressaltar que a maior flutuabilidade de anomalia ao longo da série temporal 
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para a temperatura máxima ocorreu na estação rural, visto que a estação urbana, como já 

mencionado, apresentou pouca variabilidade e aumento constante da temperatura ao 

longo da série. Na Figura 4.2b, a temperatura mínima apresentou grande variabilidade 

das anomalias a partir da década de 2000, principalmente. O mesmo ocorre para a estação 

urbana, porém com menos intensidade que a estação rural, enquanto esta última variou 

entre 0°C e -1,3°C até 2009, aproximadamente, a primeira mostrou anomalias oscilando 

entre 0,5°C e -0,5°C. 

Costa, Mateus e Silva (2014) encontraram, para Região Metropolitana de Fortaleza 

(estação urbana) no período de 1973 a 2010, aumento de 0,98 °C em 37 anos, sendo 

aproximadamente, 0,26°C/década, ou seja, a região urbanizada teve quase o dobro da 

tendência de aumento da temperatura do ar do que a área rural, em que foi encontrado 

tendência de 0,13°C/década. Em estudo realizado com oito estações no estado do Ceará, 

para o período de 1961 a 2008, Andrade et al. (2012) encontraram um aumento na 

temperatura máxima para as estações, dentre elas: Fortaleza e Jaguaruana. Para a 

temperatura mínima, contudo, com ênfase a partir de 1996 tendência significativa para as 

temperaturas máxima e mínima de Fortaleza e Jaguaruana.  

Convém enfatizar que, para melhor entendimento das variabilidades encontradas ao longo 

da série climatológica para ambas as estações, faz-se necessário investigar a sazonalidade 

da série, bem como a interação entre El Niño e Oscilação Decadal do Pacífico-ODP 

quente, que favorece a incidência de seca. E, La Niña e Oscilação Decadal do Pacífico-

ODP fria. Da mesma forma, avaliar anos de anomalia de Temperatura de Superfície do 

Mar-TSM tanto positiva como negativa correspondente à série temporal investigada neste 

trabalho. De acordo com Martins e Vasconcelos Júnior (2017), anomalias de TSM no 

Pacífico em anos de El Niño são positivas em sua porção central e leste, ao passo que 

eventos de La Niña são observados em comportamento inverso, ou seja, anomalias 

negativas. Em anos de El Niño, anomalamente, é observado o ramo de ar descendente da 

célula de Walker sobre a Região Nordeste do Brasil, levando a condições de baixa 

pluviometria. Em condições de La Niña, em que o núcleo de águas mais quentes se 

concentra na região oeste do Pacífico Central, é observado que o ramo ascendente da 

célula de Walker é localizado, em média, sobre o norte da América do Sul, 

proporcionando período com anomalias positivas de precipitação no Nordeste do Brasil 

e leste da Amazônia. 
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Figura 4.2 – Anomalia e tendência linear das médias anuais das temperaturas mínima e máxima 

das estações de Fortaleza (urbana) e Jaguaruana (rural) durante o período de 1980-2017. A linha 

vermelha indica a estação urbana e a cinza, a estação rural. 

 

4.3.1.b Efeito de urbanização 

A Figura 4.3 mostra a diferença média anual da anomalia de temperatura do ar entre as 

estações urbana (Fortaleza) e rural (Jaguaruna) para o período de 1980 a 2017, com 

diferença negativa principalmente antes da década de 2000 e tendência linear positiva 

para a diferença entre as séries de anomalia de temperatura máxima a partir desse ano, 

mas voltando a ter picos negativos nos anos 2012 a 2017 (Figura 4.3a). Contudo, a 

tendência linear da série foi de 0,15°C/década, considerado significativo ao nível de 

(a) 

(b) 
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significância de 0,05 (𝛥𝑇𝑢−𝑟, Eq. 4.13, e Figura 4.3a), de modo que a contribuição da 

urbanização para este aumento foi de 46% (𝐶𝑢, Eq. 4.14, e Figura 4.3a), o que indica que 

parte do aumento médio da temperatura máxima na estação urbana é causado pelo 

processo de urbanização. Na Figura 4.3b observa-se que a diferença na média anual da 

anomalia de temperatura mínima entre as estações urbana e rural variou entre 0,5 e -0,5 e 

sem magnitude indicativa de tendência linear ao longo da série.  

Tais comportamentos para as diferenças médias anuais das temperaturas poderão ser 

melhor investigados por meio da sazonalidade e dos períodos seco e chuvoso a fim de 

verificar a contribuição de urbanização por estação e nos períodos de maior e menor 

ocorrência de precipitação, visto que a temperatura máxima da estação urbana pode ser 

mais influenciada por fatores de mesoescala, possivelmente diferente da estação rural.  

 

 

 

(b) Diferença da anomalia de 

temperatura mínima  

(a) Diferença da anomalia de 

temperatura máxima   
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Figura 4.3 – Diferença da média anual da anomalia de temperatura máxima e mínima das estações 

urbana (Fortaleza) e rural (Jaguaruana) durante o período de 1980-2017. 

 

4.3.1.c Análise dos testes não paramétricos 

A Tabela 4.3 mostra os resultados da estatística Z do teste de Mann-Kendall ao nível de 

significância de 5% das anomalias das temperaturas máxima e mínima nas estações 

urbana e rural, com intuito de checar a existência ou não de tendência. A referida tabela 

também mostra a magnitude das tendências detectadas a partir do uso do teste de Theil 

Sem. Desta forma, ao considerar o p-valor da estatística Z para as séries analisadas em 

que 𝑝 ≤ 𝛼, o teste apresenta evidências para rejeitar-se a hipótese nula, sugerindo-se 

portanto, a presença de tendências na série. Logo, a Tabela 4.3 mostra que o valor de 𝑝 

para a temperatura máxima da estação urbana foi menor que o valor de 𝛼 (0,05), 

evidenciando presença de tendência positiva na séria de anomalia, com aumento de 

0,30°C/dec. O mesmo ocorre para a temperatura mínima da estação urbana, rejeição da 

hipótese nula sob a evidência de existência de tendência positiva com aumento de 

0,12°C/dec.. Entretanto, para a estação rural as evidências convergiram para a não 

rejeição da hipótese de 𝐻0, haja vista os valores de 𝑝 apresentarem-se superiores ao valor 

de 𝛼, evidenciando a ausência de tendência na série de anomalia tanto da temperatura 

máxima quanto da mínima. Embora o estimador de Sen tenha apresentado aumento de 

0,17°C/dec e 0,04°C/dec para as temperaturas máxima e mínima, respectivamente, esses 

valores não possuem significância estatística.   

 

    Tabela 4.3 – Resultados de estatística Z do teste de Mann-Kendall e de Theil Sen. 

 

 

 

 

 

4.3.2 Temperatura de superfície terrestre (Land surface temperature-LST) 

A Figura 4.4 mostra mapas de temperatura de superfície (Land Surface Temperature, 

LST) e de uso e cobertura da terra (Land Use Land Cover, LULC) para a Região 

Metropolitana de Fortaleza – RMF (Fig. 4.4a e 4.4b) e Jaguaruana (Fig. 4.4c e 4.4d) para 

as datas de 14 de julho e 22 de agosto de 2006 e 2017, respectivamente. A figura mostra 

Estações Variável Z (MK) valor de 𝒑  Theil Sen (°C/dec) 

Urbana (Fortaleza) 

 

Temp Max 4,89 0,000 0,30 

Temp Min 2,03 0,043 0,12 

Rural (Jaguaruana) 

 

Temp Max 1,49 0,135 0,17 

Temp Min 0,86 0,385 0,04 
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uma diferença no padrão da LST tanto da RMF quanto de Jaguaruana de 2006 para 2017, 

em que foi observado aumento da área cuja temperatura supera 30°C, por conseguinte, 

redução de área com valores abaixo de 25°C. Em Jaguaruana observou-se aumento de 

área com temperatura superior a 34°C; notou-se também que neste município, em 2017, 

houve aumento de regiões com temperaturas de superfície baixas cercadas por regiões 

com temperaturas altas. Tais mudanças no padrão da temperatura de superfície entre esses 

anos apresentaram conformidade com as mudanças no uso e cobertura da terra. 

Os principais tipos de uso e cobertura da terra (Figura 4.4) foram as classes, na ordem a 

seguir, consideradas como: vegetação, solo exposto, área construída de alta (sedes) e 

baixa densidade (vilas e povoados) e água (rios, lagos, açudes etc). Foi observado 

aumento 2.760,39 km² (26,73%) de solo exposto e por conseguinte, redução 1.780,13 km² 

(23,96%) de cobertura vegetal entre os anos de 2006 e 2017 para a RMF, 

aproximadamente (Figura 4.4a e 4.4b). Enquanto que, para o município de Jaguaruana 

(Figura c e d) observou-se aumento de 49,14 km² (5,68%) de solo exposto e 7,23 km² 

(0,73%) de água noroeste e sudoeste da sede de Jaguaruana em 2017. Quanto à área 

construída (urbana), a classificação supervisionada tanto da RMF quanto de Jaguaruana 

não apresentou mudanças significativas, o que possibilita o uso de técnicas de 

classificação não supervisionada, por exemplo K-médias ou Isodata para fins de 

comparação. 

O aumento significativo da área de solo exposto na RMF pode ser explicado pela 

expansão da fronteira agrícola na região e atividades de extração mineral conforme o 

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará-IPECE (2017). Ainda de acordo 

com esse instituto, o mesmo ocorre para o município de Jaguaruana, que está entre os 

municípios de maior produção de grãos (de 5.000 a 10.000 toneladas), o aumento de corpo 

d’água nesse município pode ser explicado pela criação de açudes monitorados pelo 

Programa de Gerenciamento de Águas Territoriais. 
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Figura 4.4 - Mapas de temperatura de superfície e de uso e cobertura da terra para a Região 

Metropolitana de Fortaleza e Jaguaruana referente às datas de 14/07/2006 e 13/08/2017.    

   

Na Tabela 4.4 é apresentado o mapeamento em km² das áreas classificadas quanto ao uso 

e cobertura da terra na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e no município de 

Jaguaruana para os anos de 2006 e 2017. Notou-se o aumento da área de solo exposto na 

RMF de 38,53% quando comparado aos valores para o ano de 2006 (875,4 km²) e 2017 

(2860,32 km²). O município de Jaguaruana teve as classes de solo exposto e massa d’água 

aumentadas de 408,54 km² para 454,68 km² e 16, 22 km² para 23,45 km² quando 

comparadas aos períodos de 2006 e 2017, respectivamente.  

A Tabela 4.5 apresenta os valores do coeficiente Kappa de qualidade da classificação das 

áreas para o período de julho de 2006 e agosto de 2017. Observou-se que, a precisão geral 

da classificação para os dados de 2006 e 2017 foi 99,8% e 99% para RMF, 98,1% e 94% 

para Jaguaruana, respectivamente. Todas as classes da RMF tiveram índice Kappa em 

torno de 0,9, com precisão do usuário acima de 90%; contudo, para o município de 

Jaguaruana, as classes de área construída e solo exposto apresentaram índice Kappa igual 

a 0,80 e 0,84 (2006), 0,41 e 0,87 (2017), respectivamente conforme Tabela 2. Sendo que 

a classificação da área construída para 2017 apresentou menor precisão do usuário 

(44,25%).   
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Tabela 4.3 - Mapeamento das áreas classificadas para uso/cobertura da terra (LULC) da 

Região Metropolitana de Fortaleza e Jaguaruana.  

 

 

Tabela 4.4 - Índice Kappa das áreas classificadas. Sendo que, quanto mais próximo de 1  

melhor a qualidade dos resultados, conforme Landis e Koch (1977). 

 

4.4.  Conclusão 

Este artigo descreveu as etapas necessárias na obtenção das tendências de temperatura 

mínima e máxima nas estações urbana e rural a partir dos métodos paramétrico e não 

paramétrico como diferentes técnicas na estimativa de significância e magnitude dessas 

tendências. Foram mostradas, também, as etapas utilizadas na estimativa espacial da 

temperatura de superfície com intuito de relacionar com o uso e cobertura da terra em 

diferentes ambientes, uma região mais urbanizada como a Região Metropolitana de 

Fortaleza, e outro mais rural, a exemplo de Jaguaruana. 

Os resultados mostraram que houve mudança nas médias anuais das temperaturas 

máxima e mínima durante o período estudado. A temperatura máxima apresentou 

tendência linear positiva com aumento de 0,32°C/década e a estação rural um aumento 

de 0,17°C/década. Enquanto, para a temperatura mínima, ambas estações apresentaram 

Classes 
RMF 

(2006) 

RMF 

(2017) 

Jaguaruana 

(2006) 

Jaguaruana 

(2017) 

Água (azul) 
396,9 

km² 
205,43 km² 16,22 km² 23,45 km² 

Área construída alta e 

baixa densidade 

(vermelho) 

734,44 

km² 
721,15 km² 21,54 km² 16,40 km² 

Vegetação (verde) 
5415,92 

km² 
3635,79km² 418,65  km² 367,31 km² 

Solo exposto (amarelo) 
875,4 

km² 

2860,32 

km² 
408,54 km² 457,68 km² 

Área 

Classe 

Água 
Área construída 

alta e baixa 

densidade 

Vegetação Solo exposto 

RMF (2006) 0,999 0,996 0,998 0,983 

RMF (2017) 0,998 0,997 0,999 0,998 

Jaguaruana (2006) 0,967 0,804 0,998 0,876 

Jaguaruana (2017) 0,993 0,410 0,923 0,874 
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leve tendência de aumento, porém com significância estatística baixa ao nível de 

significância de 5%. 

O efeito de urbanização entre as estações calculada a partir da diferença das anomalias da 

temperatura máxima entre as áreas urbana e rural constatou aumento de 0,15°c/década 

em média, cuja contribuição da urbanização foi de 46%. A influência do El Niño fez com 

que os anos de 1998, 2010 e 2016 elevasse as temperaturas máximas e mínimas das 

regiões investigadas. Por outro lado, as diferenças das anomalias de temperatura mínima 

entre a área urbana e rural, apresentaram uma tendência de queda, mas com pequena 

magnitude (-0,07°c/década).  

A temperatura de superfície entre os anos de 2006 e 2017 apresentou aumento de 30°C 

aproximadamente, para a Região Metropolitana de Fortaleza, enquanto que Jaguaruana 

passou a apresentar áreas com temperaturas superiores a 35°C. Essas mudanças no padrão 

da temperatura de superfície entre esses anos apresentaram conformidade com as 

mudanças no uso e cobertura da terra, visto que houve aumento da área de solo exposto 

tanto na Região Metropolitana de Fortaleza quanto em Jaguaruana. Quanto à área 

construída, a classificação tanto da RMF quanto Jaguaruana precisam ser comparadas a 

outras técnicas que propiciem a comparação entre os tipos de classificação 

Supervisionada, usada neste trabalho e Não Supervisionada, uma vez que os resultados 

obtidos por meio da classificação por máxima verossimilhança não mostraram mudanças 

significativas de aumento das áreas urbanas. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na investigação da mudança no uso e cobertura do solo em relação às 

tendências de temperaturas médias do ar nas estações meteorológicas de Fortaleza e 

Jaguaruana, que levou ao uso de diferentes metodologias para estimar dados faltantes nas 

séries temporais e o uso de imagens de satélite com intuito de estimar a dinâmica espacial 

da temperatura de superfície das regiões estudadas, seguem as principais considerações:  

Os métodos empregados no capítulo 3, regressão linear múltipla, abordagem Box-Jenkins 

e o algoritmo Multivariate Imputation by Chained Equation (MICE), são de difícil 

compreensão. Embora sejam realizados com auxílio de pacotes implementados no 

software R, uma das dificuldades encontradas foi a interpretação dos resultados, que 

carecem de conhecimentos de testes estatísticos mais aprofundados. Contudo, dentre estes 

métodos empregados, com base nos erros estatísticos (erro absoluto médio e raiz do erro 

quadrático), verificou-se que o modelo Box-Jenkins (ARIMA) apresentou eficácia na 

estimativa dos dados faltosos. Entretanto, faz-se necessário revisar o processo de 

preenchimento por meio dessa técnica em virtude de persistirem algumas dúvidas.  

 Em relação à tendência de temperatura na Região Metropolitana de Fortaleza, constatou-

se tendência positiva na média da temperatura máxima para a estação urbana e tendência 

positiva para a média da temperatura mínima na estação rural, porém com baixa 

significância estatística. Tal resultado apresentou conformidade com as mudanças de uso 

e cobertura da terra, visto que atividades agrícolas e de extração de minerais aumentaram 

entre os anos de 2006 e 2017, com aumento de áreas de solo exposto, o que possivelmente 

propiciou aumento da temperatura de superfície.  

Outras dificuldades encontradas estão relacionadas à estimativa de temperatura de 

superfície, uma vez que a Região Metropolitana de Fortaleza é uma área relativamente 

grande, as imagens de satélites obtidas não corresponderam à mesma data para o mesmo 

mês, o que pode propiciar diferenças nas temperaturas entre os anos estudados. E a 

classificação supervisionada utilizada no uso e cobertura da terra, que precisa ser 

revisada, pois a área urbana não apresentou tendência de expansão e sim redução entre os 

anos de 2006 e 2017. O pouco tempo entre as análises e obtenção dos resultados não 
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favoreceu uma revisão das metodologias empregadas nem discussão mais aprofundada 

dos resultados.  

Os resultados da presente pesquisa têm como importância mostrar quão relacionadas 

estão as mudanças no uso e cobertura da terra com as temperaturas do ar e de superfície 

ao longo de um determinado período de tempo, de maneira a entender os fatores 

causadores dessas alterações nas variáveis em escala local e regional, para que o resultado 

final possa subsidiar tanto a área científica quanto a sociedade civil e gestão de 

planejamento urbano e ambiental. Trabalhos futuros como a previsão de mudança de uso 

e cobertura da terra por década a partir de imagens Landsat e a correlação entre as 

temperaturas do ar e de superfície estimadas por satélites poderão ser investigadas com 

intuito de melhor compreender os impactos da urbanização nas regiões estudadas.  
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Apêndice A 

 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas (PPgCC) / UFRN 

Tabela de resumo da revisão de literatura sobre "Efeitos de urbanização no clima e Tendências de temperatura" 

AUTOR (ES)   TÍTULO OBJETIVOS 
ÁREA DE 

ESTUDO 
METODOLOGIA PRINCIPAIS RESULTADOS 

Howard (1833) The climate of London 
Verificar diferença de temperatura 

entre áreas urbana e rural  
Londres 

Utilização de termômetros 

em três diferentes locais de 

Londres e em torno a 1,20 

do chão. 

Deferença de temperatura entre área urbana 

e rural. Efeito de ilha de calor mais forte à 

noite sob céu claro e calmo. 

Oke (1973) 
City size and the urban heat 

island 

Relacionar a intensidade de ilha de 

calor com o tamanho da cidade 
Canadá Sensores do tipo termistor 

Contribuição da cidade na diferença 

existente entre as temperaturas urbano/rural 

Oke (1982) 
The energetic basis of the urban 

heat island 

Analisar o balanço de energia na 

cidade e seu efeito sobre a 

temperatura. 

Europa e América 

do Norte 
Modelo de regressão linear 

Efeito da urbanização na diferença de 

temperatura ao longo do dia. 

Small (2003) 

Global Population Distribution 

and 

Urban Land Use in Geophysical 

Parameter Space 

Caracterizar as intensidades UHI 

de um grande número de 

cidades europeias. 

Europa 

Análise de agrupamento; 

Modelo de regressão 

multilinear; 

A intensidade de UHI aumenta com o 

logaritmo do tamanho da cidade; 

Jaúregui (2004) 

Impact of land-use changes on 

the climate of the 

Mexico City Region 

Avaliar o efeito da urbnização 

como fator de aumento da 

temperatura no período diurno 

México 

Modelo de regressão linear 

e método do mínimo 

quadrado 

Efeito da urbanização tem contribuído no 

aumento da temperatura, especificamente 

da temperatura máxima na região ragião 

urbana. 

Ezber et al. (2007) 

Climatic effects of urbanization 

in Istanbul: a statistical and 

modeling analysis 

Investigar os efeitos climáticos da 

urbanização em Istambul 
Turquia Teste de Mann-Kendall 

Tendências positivas estatisticamente 

significantes nas séries temporais das 

diferenças nas temperaturas mínimas entre 

estações urbanas e rurais;   
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Hu e Jia (2010) 

Influence of land use change on 

urban heat island derived from 

multi-sensor data 

Examinar a influência da mudança 

de uso da terra na ilha de calor 

urbano na grande Guangzhou de 

1980 a 2007; 

China 

Modelo de regressão linear 

e método do mínimo 

quadrado 

 O efeito da ilha de calor urbano expandiu-

se das áreas urbanas para as áreas 

suburbanas circundantes e o campo, com 

um aumento na temperatura da superfície e 

do ar. 

Yan et al. (2010) 

 Effects of site change and 

urbanisation in the Beijing 

temperature series 1977–2006 

Analisar e ajustar as temperaturas 

sazonais não-homogêneas em 

BeiJing (Pequim) devido às duas 

mudanças no local (em 1981 e 

1997); Estimar viés de 

aquecimento relacionado à 

urbanização, comparando-se com 

registros em vários locais rurais e 

menos urbanos 

Pequim 

Modelo de regressão linear 

e Medida numérica 

descritiva 

Crescente efeito de urbanização na área 

suburbana com aumento de temperatura 

comparado ao centro da cidade.A tendência 

de aquecimento linear nas séries de 

temperatura analisadas. As atividades 

antropogênicas têm contribuído para o 

aumento das temperaturas das cidades. 

Silva Dias et al. (2012) 
Changes in extreme daily rainfall 

for São Paulo, Brazil 

Avaliar o efeito da urbanização 

nos extremos de precipitação na 

região metropolitana de São Paulo 

São Paulo 
Modelo de regressão linear 

e Índice climático 

Os efeitos urbanos podem influneciar e 

explicar parte dos extremos de precipitação 

diária na estação chuvosa. 

Targino et al. (2013) 

 Effects of the large-scale 

atmospheric circulation on the 

onset and strength of urban heat 

islands: a case study 

Avaliar o início e a força da UHI 

integrando dados de temperatura 

do ar de alta frequência; e 

Descrever as condições 

atmosféricas.  

Londrina  

Piranômetro modelo S-

LIB-M003 e anemômetro 

de hélice modelo S-WCA-

M003 

O núcleo urbano da cidade é susceptível de 

aumentar a temperatura mínima durante o 

inverno; A intensidade de ilha de calor 

urbano noturno intenso como os observados 

em condições anticiclônicas foram mais 

comuns. 

Mondal, Khare e 

Kundu (2015) 

Spatial and temporal analysis of 

rainfall and temperature trend of 

India 

Encontrar a mudança líquida no 

clima em relação à temperatura 

(média) e precipitação em toda a 

Índia em diferentes escalas 

espaciais. 

Índia 

Testes de Mann-Kendall 

(MK), de Sen e de Mann-

Whitney-Pettitt (MWP).  

Flutuações de temperatura em todos os 

lugares da Índia; Aumento significativo das 

temperaturas média, mínima e máxima, 

particularmente no inverno e período pós 

moçônico. 
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Sayemuzzaman, Jha e 

Mekonne (2015) 

Saptio-temporal long-term (1950-

2009) temperature trend analysis 

in North Carolina, United States 

Compreender as tendências de 

longo prazo (magnitude e direção) 

na temperatura do ar da superfície 

(média, máxima e mínima) na 

Carolina do Norte. 

Carolina do Norte 
Testes de Mann-Kendall 

(MK), e Theil-Sen.  

Tendência de aumento significativo na 

temperatura mínima e tendência de 

diminuição na temperatura máxima na 

maioria das estações analisadas; 

Dong et al. (2015) 

Temperature trend–altitude 

relationship in China 

during 1963–2012 

Demonstrar as características 

espaciais da tendência de 

temperatura, bem como suas 

características sazonais; Verificar 

se sua relação com a altitude é 

significativa e explora 

preliminarmente as causas. 

China 

Krigagem ordinária, 

Regressão linear simples 

(método dos mínimos 

quadrados) 

De modo geral apresentou tendência de 

aquecimento significativo em todo o país; 

Forte aquecimento constatado durante o 

inverno e outono; Tendência de 

temperatura é de forte sazonalidade.  

Barros e Lombardo 

(2016) 

A ilha de calor urbanO e o 

uso e cobertura do solo em 

São Paulo-SP 

Avaliar e apresentar a relação 

espacial entre os diferentes 

padrões de uso e cobertura do solo 

e suas respostas térmicas; 

Compreender a conformação 

espacial do fenômeno da ilha de 

calor urbana no território de São 

Paulo-SP. 

São Paulo 

Análise descritiva, seguida 

da comparativa e pôr fim a 

análise integrada descritiva 

Influência no efeito de urbanização como 

causa na distribuição espacial e da 

intensidade da ilha de calor urbano. 

Mamara, Argiriou e 

Anadranistakis, 2016 

Recent trend analysis of mean air 

temperature in Greece based on 

homogeneized data 

Analisar as tendências de 

temperatura em uma extensa rede 

de estações meteorológicas, já que 

não há outro estudo abrangente na 

literatura internacional 

examinando a temperatura da 

superfície para um grande número 

de estações gregas que cobrem 

todas as regiões e regiões 

climáticas. 

Grécia 

Testes de Mann-Kendall 

(MK), Theil-Sem e método 

de CUSUM (soma 

cumulativa dos desvios).  

Tendência de temperatura positiva de maio 

a outubro, e negativa nos meses de 

novembro a fevereiro; Comportamento 

distinto da temperatura anual em diferentes 

regiões da Grécia. 

Zhou,Rybski e Kropp ( 

2017) 

The role of city size and urban 

form in the surface urban heat 

island 

 Buscar assinaturas rastreáveis 

entre as características da forma 

urbana e a intensidade do UHI. 

Europa 

Análise de agrupamento; 

Modelo de regressão linear 

múltipla. 

Efeito de urbanização influencia no 

aumento de temperatura e por sua vez na 

intensificação da ilha de calor. 
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Bian, Ren e Yue 

(2017) 

Effect of urbanization on land-

surface temperature an at urban 

climate station in north China  

Examinar a natureza e magnitude 

dos efeitos da urbanização a longo 

prazo e tendências de série 

temporal na estação urbana. 

China 

Modelo de regressão linear 

simples (método dos 

mínimos quadrados); 

Coeficiente de correlação 

de Pearson e Teste t 

Student  

Tendência positiva na média anual da 

temperatura; Contribuição da urbanização 

no aumento da temperatura média anual na 

primavera, verão e outono foram 

significativas;  

RHAMAN e 

DAWOOD, 2017 

Spatio-statistical analysis of 

temperature fluctuation using 

Mann– 

Kendall and Sen’s slope approach 

Detectar a tendência de 

temperatura e quantificar a 

magnitude do declive.  

Hindu Kush 

(cordilheira entre 

o Afeganistão e 

Paquistão 

Ocidental) 

MKTM (modelo de 

tendência de Mann–

Kendall); Test de Sem 

(estimador de declividade) 

Tendência positiva na temperatura máxima 

e negativa na mínima. 
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Apêndice B 

 

SÉRIE HISTÓRICA MENSAL (1961-2017): DADOS OBTIDOS DO BDMEP/INMET 

Fortalez

a 
Estação: 82397 Altitude (m) 26,45 Guramiranga Estaçã0: 82487 

Altitude (m) = 

870,67 
Jaguaruana Estação: 82493 

Altitude (m) = 

11,71 

Situação do registro dos dados conforme os anos  

Anos 
TempMaximaMed

ia 

TempMinimaMed

ia 

Observaçã

o 

TempMaximaMed

ia 
TempMinimaMedia Observação 

TempMaximaMed

ia 

TempMinimaMed

ia 
Observação 

1961 completo completo   completo completo   incompleto incompleto 

Série incompleta 

até o mês de 

setembro. De 

outubro a 

dezembro, as 

variáveis 

apresentaram 

dados. 

1962 completo completo   completo completo   incompleto incompleto 

1963 incompleto completo 

Para temp 

máx e 

comp 

foram 

registrados 

somente os 

meses de 

nov. e dez. 

completo completo 

  

incompleto incompleto 

1964 completo completo   completo completo   incompleto incompleto 

1965 completo completo   completo completo   incompleto incompleto 

1966 completo completo   incompleto completo 

Para as variáveis 

incompletas, apenas 

os meses de OND 

foram registrados. 

incompleto incompleto 

1967 completo completo   completo completo   incompleto incompleto 

1968 completo completo   completo completo   incompleto incompleto 

1969 completo completo   completo completo   incompleto incompleto 

1970 completo completo   completo completo 

  

Parcialmente 

completa 

Parcialmente 

completa 

Apenas dois meses 

sem registro (FEV 

e MAR) 

1971 Ausência de dados   Ausência de dados 

  

incompleto incompleto 

JAN, MAR, MAI, 

NOV e DEZ sem 

dados.  
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1972   
  

Ausência de dados 
Ausência de 

dados   

1973 completo completo   completo incompleto 

Para as variáveis 

incompletas, apenas 

os meses de Ago, 

set e dez não foram 

registrados. 

incompleto incompleto 

JAN, FEV, MAR 

(sem dados para 

temp max) e JAN, 

FEV, MAR e 

NOV (sem dados 

para temp min)  

1974 completo completo   
incompleto (MA e 

JJ sem registro) 

incompleto (MJJ 

com registro) 

JFMAMJ sem 

registro para as 

variáveis 

incompletas 

incompleto incompleto 

De MAR a JUL 

sem dados para as 

duas variáveis.  

1975 completo completo   completo incompleto   completo completo   

1976 completo completo   completo completo 

  

incompleto incompleto 

SET (sem registro 

para temp max) e 

JUL, AGO, SET, 

OUT e DEZ (sem 

dados para temp 

min)  

1977 completo completo   completo completo 

  

incompleto incompleto 

JAN, SET a DEZ 

(sem registro para 

temp max) e, de 

JAN a MAI e 

NOV e DEZ (sem 

dados para temp 

min)  

1978 completo completo   completo completo 

  

incompleto incompleto 

JAN a MAI (sem 

registro para temp 

max) e, de JAN a 

MAI e DEZ (sem 

dados para temp 

min)  

1979 completo completo 

Sem dados 

para os 

meses de 

ASO para 

variável 

incompleta 

completo completo 

FAMJ com registro 

para a variável 

incompleta 

completo incompleto 

JAN e FEV, JUL a 

NOV sem registro 

para temp minima. 
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1980 completo completo 

Sem dados 

para os 

meses de 

AM e ASO 

para 

variável 

incompleta 

completo completo 

Mar e abr com 

registro para a 

variável incompleta 

completo completo 

  

1981 completo completo   completo completo 

  

incompleto incompleto 

99% completo, 

apenas MAR sem 

dados 

1982 completo completo   completo completo   completo completo   

1983 completo completo 

Somente o 

mês de nov 

com dado, 

para 

variável 

incompleta 

incompleto completo 

JFMD com registro 

para a variável 

incompleta 

completo completo 

  

1984 completo completo 

Sem dados 

para os 

meses de 

MA e set, 

para 

variável 

incompleta 

completo completo 

AMJJ com registro 

para a variável 

incompleta 

completo completo 

  

1985 completo completo 

Sem dados 

para os 

meses de 

FM e JJAS, 

para 

variável 

incompleta 

- 

Ausência de 

dados (com 

exceção de 

FEV/1992 e 

NOV-

DEZ/1993) 
  

1986 
Ausência de dados 

  
Ausência de dados 

  

 

  

1987       

1988 
Ausência de dados 

  
Ausência de dados 

    

1989       
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1990 incompleto incompleto 

Somente os 

meses de 

jan e fev 

foram 

registrados, 

sendo que, 

apenas o 

mês de jan 

teve 

registro 

para as 

quatro 

variáveis. 

incompleto incompleto 

    

1991 Ausência de dados   Ausência de dados     

1992 Ausência de dados   Ausência de dados 

Apenas o mês de 

fev foi computado 

para prec.   

1993 incompleto incompleto 

Somente os 

meses de 

nov e dez 

foram 

registrados, 

sendo que, 

apenas o 

mês de nov 

teve 

registro 

para as 

quatro 

variáveis. 

incompleto incompleto 

Somente os meses 

de nov e dez foram 

registrados, sendo 

que, apenas o mês 

de nov teve registro 

para as quatro 

variáveis. 

  

1994 completo completo   incompleto incompleto 

Apenas o mês de 

out não foi 

registrado para as 

variáveis 

incompletas. 

incompleto incompleto 

Apenas MAR e 

ABR com registro 

de dados para as 

duas variáveis. 

1995 incompleto incompleto 

Para as 

varáveis 

incompleta

s, apenas o 

mês de fev 

incompleto incompleto 

Apenas o mês de 

abr não foi 

registrado para as 

variáveis 

incompletas. 

completo completo 
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não foi 

registrado. 

1996 completo completo   completo completo   completo completo   

1997 completo completo   completo completo   completo completo   

1998 incompleto completo 

Para as 

varáveis 

incompleta

s, apenas o 

mês de jun 

não foi 

registrado. 

completo completo 

  

completo completo 

  

1999 completo completo   completo completo   completo completo   

2000 completo completo 

Para a 

varável 

incompleta, 

os meses 

de OND 

não foram 

registrados. 

incompleto (mai 

sem registro) 

incompleto (mai 

sem registro) 

Para esse ano foram 

registrados os 

meses de jan a set. 

incompleto incompleto 
OUT a DEZ sem 

dados. 

2001 completo completo 

Para a 

varável 

incompleta, 

os meses 

de JFM e 

MJJA não 

foram 

registrados. 

incompleto (set 

sem registro) 

incompleto (set sem 

registro) 

Para esse ano foram 

registrados os 

meses de 

MA/SOND). 

incompleto incompleto 

JAN e FEV, 

MAIO a SET sem 

registro. 

2002 completo completo   completo completo   completo completo   

2003 completo completo   completo completo   completo completo   

2004 completo completo   completo completo   completo completo   

2005 completo completo   completo completo   completo completo   

2006 completo completo   completo completo   completo completo   

2007 completo completo   completo completo   completo completo   

2008 completo completo   completo completo   completo completo   
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2009 completo completo   completo completo   completo completo   

2010 completo completo   completo completo   completo completo   

2011 completo completo   completo completo   completo completo   

2012 completo completo   completo completo   completo completo   

2013 completo completo   completo completo   completo completo   

2014 completo completo   completo completo   completo completo   

2015 
incompleto (nov e 

dez sem dados) 
completo   completo completo 

  

completo completo 

  

2016 completo completo   completo completo   completo completo   

2017 completo   completo 
  

completo completo 
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