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RESUMO 

 

Nas áreas urbanas inseridas nas regiões semiáridas, pôde-se observar que não só as condições 

naturais  influenciam na dinâmica microclimática, mas também as transformações ocorridas 

no uso e cobertura do solo, sendo este um fator predominante na qualidade de vida da 

população, interferindo na saúde humana.  No ambiente urbano, a verticalização e o 

desmatamento, entre outras modificações alteram o padrão dos ventos e comprometem o 

processo de dispersão dos poluentes suspensos na atmosfera. Os materiais utilizados na 

pavimentação, construção civil  e o aumento de áreas impermeabilizadas  modificam o 

balanço de energia à superfície formando  ilhas de calor que causam diversos desconfortos 

térmicos e favorecem a dispersão de agentes infecciosos promovendo a proliferação de 

doenças do trato respiratório, tem-se, então, um cenário de alerta para os gestores públicos. 

Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa foi averiguar os condicionantes climáticos e 

socioambientais e a relação desses com a ocorrência de pneumonia em crianças de 0 a 5 anos 

de idade em Campina Grande – PB. Com o desenvolvimento do espaço urbano de Campina 

Grande, foi possível constatar que a substituição de áreas verdes por áreas impermeabilizadas 

gerou vários núcleos de calor, modificando o cotidiano da população e criando um cenário 

desencadeador de doenças. Os resultados obtidos evidenciaram que as variáveis climáticas 

consideradas de maior influência na ocorrência de pneumonia foram a temperatura média 

máxima, amplitude térmica e umidade relativa do ar. A velocidade do vento contribuiu 

positivamente como agente dispersor das partículas suspensas na atmosfera. Porém, essas 

variáveis não são as únicas responsáveis pela ocorrência da pneumonia, as condições 

socioambientais também elevam a probabilidade de ocorrência da doença. Com índice de 

vulnerabilidade social familiar criado, foi verificado que nos 6 primeiros anos a intensa 

concentração de casos se dava em bairros com índices de vulnerabilidade muito alto e alto, 

concomitantemente em áreas com pouca ou nenhuma presença de vegetação e alto índice de 

impermeabilização. Nos demais anos a concentração de casos ocorreu de forma diferente, 

aleatória, apesar da permanência na região central da cidade durante os 13 anos avaliados. É 

válido ressaltar, que o modelo de previsão da ocorrência da pneumonia criado para a análise 

colabora com o combate a doença em questão, pois, por meio dele é possível estimar a 

quantidade de casos de pneumonia, conforme variáveis meteorológicas e assim criar politicas 

de prevenção.  

 

Palavras-chave: Doenças respiratórias. Uso e ocupação. Clima. Vulnerabilidade 

socioambiental. 
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ABSTRACT 

 

In urban areas inserted in semi-arid regions, it can be observed that not only the natural 

conditions interfer with the local microclimate, but also the changes occurring in the use and 

land cover, which is a predominant factor in the population's quality of life, interfering in 

human health. In the urban environment, vertical integration and deforestation, among other 

modifications alter the pattern of winds and undertake the process of dispersion of pollutants 

suspended in the atmosphere. The materials used for paving, building and increasing sealed 

areas change the surface energy balance forming heat islands causing thermal discomfort and 

many favor the dispersion of infectious agents promoting the proliferation of respiratory 

diseases, so there is an alert setting for public managers. In this context, the objective of this 

research was to investigate the climatic and socio-environmental conditions and their 

relationship with the occurrence of pneumonia in children 0-5 years of age in Campina 

Grande - PB, based on geotechnology. With the development of urban areas in Campina 

Grande it was established that the substitution of green areas by impermeable areas generated 

several heat cores, modifying the daily life of the population and creating a trigger scenario of 

diseases. The results showed that climate variables considered of greater influence on the 

occurrence of pneumonia were the maximum average temperature range and relative 

humidity. The wind speed also contributed positively as a dispersing agent of the particles 

suspended in the atmosphere. However, those are not the only responsible for the occurrence 

of pneumonia, social and environmental conditions also increase the likelihood of the disease. 

With the index of family social vulnerability created, it was verified that in the first 6 years 

the intense concentration of cases happened in neighborhoods with rates of very high and high 

vulnerability, concomitantly in areas with little or no presence of vegetation and high 

waterproofing index. In the last years, the concentration of cases occurred in a different, 

random way, despite the permanence in the central region of the city during the 13 evaluated 

years.It is worth noting that the model created for the analysis contributes to combating the 

disease in question, because through it, it is possible to estimate the number of cases of 

pneumonia, according to meteorological variables and thus create prevention policies. 

 

Keywords: Respiratory diseases. Use and occupation. Climate. Social and environmental 

vulnerability. 
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INTRODUÇÃO 

 

As mudanças ocorridas no espaço urbano, em meados da década de 1970, 

advindas da expansão industrial vêm ocasionando diversos problemas socioambientais à 

população e impactando na forma de vida das pessoas e de sua saúde. 

De acordo com Figueiredo (2009), a sociedade é impulsionada pelo 

desenvolvimento econômico e tecnológico, exercendo uma grande pressão sobre o ambiente. 

Dessa forma, a exploração direta dos recursos tem ocasionado inúmeras alterações de 

paisagem, expondo cada vez mais a população ao risco da ação de inúmeros agentes 

causadores de doenças que se constituem em um problema de distribuição dos fenômenos de 

doença e saúde. 

Para tanto, é preciso compreender o ambiente urbano, sua dinâmica e seus efeitos 

na saúde da população. Feitosa (2012) afirma que é de suma importância compreender os 

fatores climáticos que influenciam na dinâmica doença e saúde, principalmente as 

consequências de tais fatores na qualidade de vida da população. 

Em estudo realizado em São Paulo, Sette e Ribeiro (2011) discorreram sobre a 

influência das alterações das variáveis climáticas na ocorrência de doenças respiratórias na 

cidade, enfatizando os seguintes atributos: a diminuição da temperatura e da umidade do ar no 

inverno, a maior amplitude térmica diária, pouca insolação, oscilações bruscas de temperatura 

e o padrão de ventos que implicam na dispersão dos poluentes. 

De fato, o grande adensamento populacional e a forma como as cidades se 

expandem podem influenciar positivamente ou negativamente na vida das pessoas. A 

literatura destaca que a condição de vida das famílias também influencia na qualidade de vida. 

Por exemplo, Silva e Ribeiro (2006) apontam que a população de baixa renda está mais 

vulnerável as variações das condições meteorológicas por: morar em locais com pouca ou 

nenhuma ventilação, construções precárias, sem isolamento térmico e sem acesso a aparelhos 

reguladores de temperatura (ar condicionado, ventiladores e aquecedores) para mitigar as 

condições microclimáticas internas desfavoráveis.  

Entre as doenças que mais afetam a população urbana e que são derivadas da 

poluição atmosférica citadas por  Ribeiro (2007) estão as  doenças dermatológicas, os 

problemas cardiovasculares, pulmonares e oftálmicos. 
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Apesar das doenças respiratórias serem derivadas da poluição atmosférica, são 

indiretamente influenciadas pelas alterações de temperatura, de umidade e  de circulação de ar 

dentro das cidades. 

Segundo Unicef e Who (2010), cerca de 156 milhões de casos novos de 

pneumonia ocorrem a cada ano, com mais de 14 milhões de casos graves, dos quais 5% 

resultam em óbito e que em regiões mais pobres, como países da África e Ásia, onde a taxa de 

casos fatais pode chegar a 11% e nas Américas 4%, com casos de pneumonia comunitária, 7 a 

13% necessitando de hospitalização. O Brasil ocupa o centésimo  lugar, com maior número de 

notificações de casos infantis, pressupondo-se que as condições sociais e ambientais de uma 

determinada área geográfica contribuem significativamente para a ocorrência de pneumonia. 

Ayoade (1996), em suas pesquisas, atenta para as temperaturas mais elevadas, que 

maximizam a debilidade do organismo no combate às enfermidades, intensificando os 

processos inflamatórios e, por consequência, criam condições contagiosas. Ao contrário, as 

temperaturas mais baixas na presença de umidade estabelecem condições de tempo agradável 

com propriedades terapêuticas. De fato, a temperatura pode ser considerada o principal 

desencadeador da mortalidade infantil por doenças respiratórias e infecções respiratórias 

agudas (CARNESECA et al., 2015). 

Existem vários outros fatores que podem comprometer a saúde das pessoas, no 

que tange às doenças do trato respiratório como por exemplo, o fumo, o uso excessivo de 

bebidas alcoólicas, bem como a imunidade baixa e os problemas pré-existentes que podem ser 

desencadeados nas épocas do ano em que as temperaturas estão mais amenas, ou seja, os 

meses de inverno. Contudo, nos meses mais quentes também há ocorrência de doenças 

respiratórias que podem derivar de vários fatores, entre eles a busca pelo conforto térmico, 

que induz as pessoas a utilizarem aparelhos de ar condicionado, considerado como um veículo 

condutor de doenças respiratórias.  

Do ponto de vista ambiental, as mudanças de uso e ocupação do solo vêm 

ocasionando graves danos à saúde da população, desencadeando um aumento significativo de 

doenças que ocorrem com maior frequência em áreas com temperaturas mais elevadas ou, 

então, em áreas onde ocorrem grandes amplitudes térmicas. Vários estudos vêm sendo 

realizados em cidades de médio e grande porte, investigando as alterações no clima local em 

decorrência das transformações do espaço urbano, que é um fator predominante na qualidade 
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de vida da população, pois interfere, de forma direta, na saúde humana (BOTELHO et al., 

2003; BARCELLOS et al., 2009; ALVES; OJIMA, 2008).  

De acordo com Vaz (2010), as doenças do sistema respiratório são sensivelmente 

afetadas pelas dinâmicas climáticas e pelos processos derivados das ações antrópicas, como 

queimadas, diminuição da umidade do ar, ilhas de calor e inversões térmicas. 

Nesse contexto, é possível observar que as mortes decorrentes de ondas de calor 

estão relacionadas às doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e respiratórias e se 

concentram, principalmente, entre pessoas idosas e indivíduos com doenças preexistentes 

(SALDIVA et al., 1994).  

Mendonça (2003) afirma que o clima constitui-se numa das dimensões do 

ambiente urbano e seu estudo tem oferecido importantes contribuições ao equacionamento da 

questão ambiental das cidades, sendo o clima urbano derivado das alterações da paisagem 

natural e da sua substituição por um ambiente construído, palco de intensas atividades 

humanas. 

De acordo com Silveira et al. (2014), o acompanhamento da dinâmica do uso do 

solo nos municípios tem grande importância no intuito de refletir sobre as mudanças de 

aspectos sociais e climáticos de determinadas regiões e no seu monitoramento ambiental. 

Diante do exposto, foi escolhido para a área de estudo o município de Campina 

Grande-PB, com 151 anos de existência e com deficiências decorrentes de um planejamento 

inadequado, no que tange à questão ambiental e à social. 

Composta por 50 bairros, Campina Grande (Figura 1) está inserida na Unidade 

Geoambiental do Planalto da Borborema, é  formada por maciços e outeiros altos, com 

altitude variando próximo a 650 metros. Possui, conforme IBGE (2010), uma área territorial 

de 584,182 (Km
2
) e população de 385.231 com densidade demográfica de 648,31 (hab/Km

2
). 

Campina Grande é uma cidade de médio porte, inserida no semiárido nordestino, 

polo tecnológico na região, apresenta características peculiares quanto a suas características 

climáticas, por apresentar temperaturas mais amenas que as regiões circunvizinhas. No 

entanto, carece de estudos relacionados às alterações no clima urbano e às doenças 

respiratórias. 

No decorrer dos anos, Campina Grande apresentou um crescimento urbano 

intenso e alterações na cobertura do solo, modificações no modo de vida da população e da 

qualidade de vida de seus moradores.  
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Figura 1 - Mapa de Localização da cidade de Campina Grande - Paraíba. 

 
                          Fonte: Produzido por próprio autor.
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De acordo com Gomes et al. (2012), as mudanças na cobertura do solo alteram o 

padrão de vento local e consequentemente, o transporte de energia e massa, ocasionando 

mudanças no cotidiano das pessoas. Uma das esferas afetadas é a saúde da população que 

sofre com as mudanças ocorridas no clima local, exigindo um acompanhamento contínuo 

dessas alterações e das doenças que acometem a população. Diante dessa problemática, o 

avanço tecnológico permite a contribuição das geotecnologias para a tabulação das 

informações e representação geográfica e propicia a identificação em larga escala das 

alterações ocorridas no meio ambiente, no tempo e no espaço, sendo possível correlacioná-las 

às interferências que as alterações climáticas podem ocasionar na saúde da população. 

Visto que a exposição das pessoas a alguns ambientes pode, até certo ponto, 

influenciar no acometimento ou contágio de uma doença respiratória, caso haja baixa 

imunidade ou não. O objetivo desta pesquisa visa analisar a relação dos registros de casos de 

pneumonia entre crianças de 0 a 5 anos com os determinantes climáticos e a vulnerabilidade 

social, em Campina Grande – PB, no período de 2000 a 2012. 

Para tanto, os objetivos específicos consistiram em:  

 elaborar o mapeamento do uso e cobertura do solo para análise do crescimento 

urbano da cidade, bem como sua estrutura térmica;  

 contabilizar a ocorrência de pneumonia por ano e meses de maior e menor 

ocorrência durante o período de 2000 a 2012;  

 correlacionar os determinantes climáticos e sociais com a ocorrência da 

pneumonia;   

 gerar modelo de previsão de ocorrência da pneumonia conforme alterações das 

variáveis climáticas;  

 criar um índice de vulnerabilidade social familiar, com base em dados 

socioeconômicos;  

 realizar análise espaço-temporal da concentração dos atendimentos de 

pneumonia realizados durante os 13 anos abordados nesta pesquisa.  

Para tanto, o texto foi dividido em 5 capítulos para o melhor entendimento do 

trabalho. O capítulo 1 apresenta uma introdução com ampla explanação da pesquisa realizada. 

O capítulo 2, um referencial teórico que serviu como embasamento para o que foi abordado 

na pesquisa. 
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O capítulo 3 apresenta uma breve caracterização da área de estudo e os 

procedimentos metodológicos utilizados, subdividido em 3 etapas, facilitando o entendimento 

do processo de construção dos procedimentos adotados durante o trabalho. 

O capítulo 4 traz os resultados obtidos e análise do crescimento urbano da cidade, 

os questionamentos de possibilidades de sua influência nas alterações do clima urbano e no 

cotidiano das pessoas. Aborda as correlações existentes entre as variáveis climatológicas e a 

ocorrência de pneumonia nas crianças da cidade, bem como os aspectos sociais envolvidos no 

aparecimento da doença em todas as épocas do ano. 

E o último, o capítulo 5, destina-se às considerações acerca dos resultados obtidos 

e as perspectivas futuras da ocorrência da pneumonia em crianças  no município de Campina 

Grande-PB, assim como sugestões para mitigar a ocorrência e auxiliar na gestão da saúde.  
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1 OCUPAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 

 

1.1 Geografia da saúde  

 

A geografia da saúde, outrora conhecida como Geografia Médica, tem como foco 

a localização das ocorrências de alguns vetores de doenças, descrevendo os locais de maior 

concentração de casos e patologias associadas.  

Perehouskei e Benaduce (2007) apresentaram parte de uma pesquisa que trata da 

geografia da saúde e as concepções sobre o território, descrevendo a trajetória durante a 

história da criação da geografia da saúde e suas particularidades. Nessa pesquisa eles 

afirmaram que há um amadurecimento nas discussões da geografia da saúde e nos estudos 

desenvolvidos no decorrer da história, e que hoje se tornaram mais direcionadas e planejados, 

objetivando desenvolver ações de prevenção. 

Os primeiros relatos da geografia da saúde no Brasil ocorreram na década de 

1950, mas, conforme Perehouskei e Benaduce (2007), atendia apenas interesses geopolíticos 

nos processos de interiorização do território brasileiro.  

Conforme Dutra (2007), os processos e problemas derivados da globalização, os 

fatores endêmicos e epidêmicos relacionados à saúde, assim como o ressurgimento de ―velhas 

novas‖ epidemias, fez ressurgir o desenvolvimento e pesquisas vinculadas às temáticas da 

geografia da saúde. 

No entanto, foi na década de 1970, que Lacaz (1972) propôs a inserção dos 

estudos do clima, relevo, hidrografia, espaços urbano e cultural nos trabalhos da Geografia 

Médica.  

Com o advento do movimento ambientalista, ao longo dos anos 1980, cresceram 

as pesquisas ligadas às questões ambientais, devido ao impacto das ações antrópicas sobre os 

ecossistemas. Na década de 1990, foram desenvolvidos modelos que permitiram, de um lado, 

explicar a variabilidade do clima ocorrida ao longo do século, e, de outro lado, avaliar a 

contribuição de componentes naturais (vulcanismo, alterações da órbita da Terra, explosões 

solares, etc.) e antropogênicos (emissão de gases do efeito estufa, desmatamento e queimadas, 

destruição de ecossistemas, etc.) para essas variações (BARCELLOS et al., 2009). 

 

Os determinantes estruturais e o efeito dos processos de segregação urbana sobre a 

saúde dos indivíduos são exemplos da expulsão de grupos populacionais para as 
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periferias das grandes cidades, carentes de infraestrutura e excluídos socialmente e 

que se tornam grupos de risco para as morbidades. É necessário estudar a 

heterogeneidade, desde o indivíduo ao ambiente, e fazer uma identificação dos 

espaços que são mais urgentes para as intervenções (PONTES et al., 2003).  

 

Perehouskei e Benaduce (2007) afirmaram que o aumento da preocupação dos 

pesquisadores foi proporcional ao aumento de casos de doenças ligadas aos fluxos de pessoas 

entre os espaços urbanos, a partir de então, um novo olhar foi lançado ao que diz respeito à 

melhoria das condições de saúde da sociedade.  

Ainda segundo Perehouskei e Benaduce (2007), foi instituída em 1982, a 

mudança do termo Geografia Médica para Geografia da Saúde, no Congresso da União 

Geográfica Internacional. Conforme Rosa et al. (2010), os estudos da Geografia da Saúde, ao 

contrário da Geografia Médica e Medicina Geográfica, possuem uma abordagem mais crítica, 

em que a análise das doenças é trabalhada com os fatores ambientais e sociais de risco. Com 

isso, surge a necessidade de desenvolver novas técnicas que permitam uma análise da 

dinâmica das doenças, sua localização, seus agentes causadores e suas possíveis soluções, 

processo este que possibilita a utilização de técnicas de geoprocessamento.  

Conforme o Ministério da Saúde (2007), a análise de dados no espaço geográfico 

tem oferecido possibilidades inovadoras ao estudo da situação de saúde e de suas tendências, 

propiciando melhor compreensão dos fatores sociais e ambientais, entre outros, que 

determinam as condições de vida e o estado de saúde da população. 

Barcellos (2000) acredita que se a doença é uma manifestação do indivíduo e as 

condições de vida são manifestações do lugar. Sendo a relação entre os lugares e a produção 

de doenças resultante de um acúmulo de situações históricas, ambientais e sociais. Para o 

diagnóstico das condições de vida, é necessária a construção de indicadores que detectem os 

diferentes riscos à saúde que são derivados desta diversidade social e ambiental (AKERMAN 

et al., 1994; DI VILLAROSA et al., 1990).  

Para tal detecção, são utilizadas técnicas de geoestatística que possibilitam a 

análise espacial desses fenômenos, como por exemplo, a técnica de Kernel que permite 

estimar a intensidade de eventos, quando se trata da distribuição espacial dos casos de 

determinada doença. Dentre os procedimentos para estimar a densidade de eventos, a 

estimativa Kernel é a mais conhecida e a mais utilizada, desempenhando um papel importante 
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no contexto epidemiológico para identificação da concentração de casos (GATRELL; 

BAILEY, 1996). 

Hino (2007) avaliou casos de tuberculose em Ribeirão Preto – SP utilizando a 

técnica de Kernel, onde foi possível avaliar sua dinâmica ao longo dos anos e seu foco de 

concentração. Já Cárdenas (2010) avaliou casos de tuberculose em um intervalo de 2003 a 

2010, no Distrito Federal, apresentando áreas com foco centralizado, no qual foram 

associadas à questões primárias de saúde e fatores sociais.  

Análises estatísticas mais robustas também vêm sendo aplicadas nestes estudos, 

levando em consideração como o espaço é analisado. Quando a distribuição de eventos está 

associada às áreas, é possível verificar se há um padrão espacial e se existem fatores que 

expliquem tal distribuição, que pode ser identificado através da análise de clusters de áreas ou 

autocorrelação espacial.  

As análises espaciais, conforme Gatrell e Bailey (1996) podem ser divididas em 

três grupos: visualização, análise exploratória de dados e modelagem. 

 
A visualização é a apresentação do que está sendo avaliado, a análise exploratória é 

utilizada para descrever padrões de distribuição espaço temporal de eventos e o 
comportamento das variáveis através de histogramas, análise de clusters, entre outro 

e a modelagem de dados espaciais trata de testar hipóteses ou estimar relações entre 

variáveis como, por exemplo, a incidência de doenças respiratórias e variáveis 

ambientais ou sociais (MEDRONHO, 2009).  
 

 Os estudos que objetivam analisar as relações entre saúde e espaço devem utilizar 

escalas geográficas para abordar fatores que possam estar envolvidos nestas relações. As 

características estudadas serão sempre atributos de uma população (um grupo de pessoas) e do 

ambiente (contexto) onde esta está inserida (BRASIL, 2007). Estes são os estudos ecológicos, 

que conforme Rouquayrol (2003) e Almeida Filho (2003) abordam áreas geográficas bem 

delimitadas, analisando comparativamente variáveis globais, como também utilizam 

indicadores de condições de vida e indicadores de situação de saúde na sua avaliação. 

Estudos que tratam de questões espaciais na saúde normalmente apresentam 

características de delineamento híbrido, o que de acordo com Medronho (2009), ocorre por se 

configurar em um estudo geográfico e de tendência temporal, combinando características 

básicas de estudos exploratórios de grupos populacionais e de série temporal. 

 
Muitos eventos de interesse em políticas públicas para a saúde e segurança são de 

baixa ocorrência ou eventos raros. Como exemplo, podemos citar os vários tipos de 

câncer (mama, pulmão, útero, bexiga etc.), os diversos tipos de violência 
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(homicídios, suicídios e acidentes de transportes), e outros. Esses eventos se 

manifestam em pessoas, as quais não estão distribuídas aleatoriamente no espaço, e 

devido a isso, ao se trabalhar com registros de saúde e segurança para avaliar riscos, 
deve-se estimar a probabilidade do evento ocorrer, ponderando-se pela população 

em risco (CAMARGO, 2007).  
 

No entanto, para a avaliação da saúde da população, e a identificação de áreas 

com maior frequência de uma determinada doença e para análise do risco, é preciso dispor de 

dados dos pacientes. De acordo com Camargo (2007), o Brasil é um dos países que possuem 

um dos sistemas nacionais de saúde mais organizados direcionados para a coleta, 

sistematização, processamento e disseminação de dados e informações para apoiar a pesquisa, 

o planejamento, a gestão e os serviços. 

No Brasil, o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS) tem essa responsabilidade e organiza a Rede Nacional de Informações em Saúde 

(RNIS). Nele é possível ter acesso a vários sistemas de monitoramento de doenças, entre eles 

o Sistema de Informação de Agravos e Notificações (SINAN), o Sistema de Informação sobre 

a Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), todos de suma 

importância para as políticas setoriais. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2014), o SIAB foi implantado em 1998, 

como instrumento gerencial dos Sistemas Locais de Saúde e incorporou em sua formulação 

conceitos como território, problema e responsabilidade sanitária, em substituição ao Sistema 

de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (SIPACS), com o objetivo de 

acompanhar as ações e resultados das atividades realizadas pelas equipes do Programa Saúde 

da Família (PSF). 

Com esses sistemas é possível analisar dados sobre as doenças que afligem os 

pacientes cadastrados em cada um deles, o que favorece a formulação de políticas 

direcionadas à gestão da saúde pública no Brasil. 

 

1.2 O Clima da cidade  

 

1.2.1 Clima urbano e a sua influência na saúde 

 

Ao longo da história, o conhecimento do clima se fez necessário em várias 

atividades, entre elas, destaca-se o comércio, as atividades agrícolas e as estratégias de guerra, 

abrindo novas possibilidades de aprimoramento nas observações e coleta de dados da 
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atmosfera. Sabe-se que a interação da biosfera com a atmosfera (e vice-versa) é quem regula 

os processos biofísicos e bioquímicos na Terra, logo, entender o clima é fundamental, visto 

que ele é a resposta dessas interações e é o que vai determinar o modo de vida, produção de 

alimentos, moradia, condições de saúde, entre outros fatores importantes para a vida. O 

conhecimento do comportamento do clima de uma região também é de interesse dos gestores 

locais, regionais, nacionais e mundiais, em razão da obtenção dessas informações subsidiar o 

manejo e a gestão dos recursos naturais (GOMES, 2011).  

Em virtude da preocupação com as condições climáticas e os serviços 

ecossistêmicos relacionados a elas, o discurso em conferências e reuniões mundiais sobre os 

agentes provocadores de mudanças climáticas se intensificaram nas últimas décadas 

(Protocolo de Quioto, Protocolo de Brundtland, Agenda 21, etc.), principalmente em relação a 

redução das emissões de gases poluentes lançados na atmosfera (dióxido de carbono - CO2, 

metano - CH4, entre outros), que têm consequências de efeito estufa. 

Entre os efeitos sentidos pela população, pode-se destacar a ocorrência de eventos 

extremos como chuvas demasiadas em áreas urbanas, que proporcionam condições ideais para 

proliferação de doenças veiculadas por insetos (Dengue, Chikungunya, etc.), enchentes e 

deslizamentos, que podem criar ambientes propensos a proliferação de roedores e outras 

pestes. 

A concentração de edificações em áreas urbanas, bem como o grande número de 

veículos que circulam na cidade acarretam altos índices de poluição, principalmente a 

concentração de dióxido de carbono, que pode chegar a provocar chuva ácida, composta 

principalmente, por óxido de nitrogênio e dióxidos de enxofre, que irão contaminar o solo, as 

plantas, etc., elementos que são a base da alimentação humana. A poluição do ar por esse tipo 

de componente químico causam malefícios ao sistema respiratório humano, e também tem 

potencial genotóxico (risco de câncer) (GERHARDSSON et al., 2012). 

De fato, o clima interfere em diversos processos naturais e em atividades 

humanas, sendo responsável pelo equilíbrio ambiental na biosfera terrestre. As alterações 

nesse sistema complexo ocasionam inúmeros problemas socioambientais em diversas áreas, 

porém, nos grandes centros urbanos, os impactos desses problemas são verificados a curto 

prazo e se expressam em alguns fenômenos como ilhas de calor, inversão térmica, entre 

outros. 
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1.2.2 Ilhas de calor urbanas (ICU) 

 

As modificações na paisagem ocasionadas pelas atividades humanas fazem com 

que ocorram mudanças no clima local. Uma variável de grande importância para o estudo de 

climatologia urbana é a temperatura da superfície. A obtenção desta variável pode ser 

realizada por meio de instrumentos de campo (estações meteorológicas) ou de maneira 

remota, por meio de índices espectrais fornecidos por satélites de monitoramento da Terra.  

De acordo com Gartland (2010) a primeira documentação acerca do calor urbano 

ocorreu em 1818, quando Luke Howard detectou um excesso de calor artificial na cidade de 

Londres em comparação ao campo. Posteriormente, ocorreram estudos com a mesma 

finalidade em Paris, Viena e nos Estados Unidos. 

Apesar de cronologicamente o Brasil ter iniciado observações e pesquisas sobre as 

alterações no clima urbano posteriormente aos demais países, vale ressaltar estudos 

importantes como, por exemplo, no Estado de São Paulo, onde Amorim (2005) utilizou outra 

técnica de obtenção de temperatura do ar a partir de termômetros digitais e definindo um 

transecto e horários estabelecidos. 

A dinâmica do clima urbano está condicionada a vários fatores inerentes ao 

processo de urbanização, principalmente em relação ao planejamento (se há ou não) e ao tipo 

de material dominante em sua construção, pois isso, irá interferir na quantidade de radiação 

solar que incidirá sobre os elementos constituintes e controlar a reserva de calor (ou saldo de 

radiação) devido o albedo (relação entre a quantidade de luz refletida por um corpo e a 

quantidade de luz recebida do sol) e a emissividade de cada um desses elementos. Na Figura 2 

podemos observar uma variação de albedo em cada material existente em uma área urbana, na 

qual se pode perceber que quanto maior o albedo, menor a energia retida pelo material que 

compõe a camada urbana, que vai influenciar diretamente no comportamento da temperatura 

daquele local. 
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Figura 2. Albedos dos elementos urbanos. 

 
Fonte: EPA (2013). 

 

Além dos materiais constituintes em uma paisagem urbana, outro fator que deve 

ser considerado para analisar os padrões térmicos é o nível de adensamento e aglomerações, 

que pode impedir a circulação de ar e acarretar em acúmulo de calor. Nas modificações do 

espaço urbano, a verticalização ganhou um espaço considerável para discussão, pois 

interferem na circulação do ar dentro das cidades, provocando, principalmente, desconforto 

térmico. Portanto, o uso e ocupação do solo determinam um contexto histórico e caracterizam 

uma região e seu povo. Esses conhecimentos são importantes para quem deseja realizar 

estudos sobre as alterações de clima em uma região.  

Baseado em Monteiro (2009), diante da divisão dos fenômenos do clima urbano 

na esfera física, temos alguns aspectos a serem observados: a) termodinâmico – no contexto 

de avaliação do conforto térmico; b) físico-químico - as interações no que tange às coletas de 

materiais para avaliação da qualidade do ar; e c) hidromecânico - avaliação do impacto 

pluvial. 

Acerca dos estudos urbanos, muito já tem sido falado e estudado sobre um 

fenômeno bastante comum em cidades com altos níveis de adensamento predial, as ilhas de 

calor urbanas (ICU), que segundo Gartland (2010), são definidas como sendo um fenômeno 

que ocorre em grandes cidades, onde o centro urbano possui temperaturas do ar e da 

superfície mais elevadas que as áreas rurais circunvizinhas. Além das ilhas de calor, também 

há outro fenômeno semelhante, as ilhas de frescor, que de acordo com Souza et al. (2002), 
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caracterizam-se como áreas que recebem uma quantidade menor de energia ao longo do dia, 

como a sombra de edifícios, árvores, que protegem ambientes da insolação indesejada.  

Bias et al. (2003), reflete sobre os padrões diferenciados de emissão de calor , 

sendo estes responsáveis por determinar as temperaturas mais elevadas no centro e, à medida 

que se afastam deste, em direção aos subúrbios, onde as temperaturas tendem a diminuir, 

como pode ser visto na Figura 3, com representação de um perfil longitudinal da temperatura 

do ar em relação ao centro urbano em áreas suburbanas e rurais vizinhas. 

 
Figura 3 - Perfil Longitudinal de uma Ilha de Calor Urbana-ICU. 

 
Fonte: EPA (2013). 

 

Em meados de 2007, um estudo aplicado em Hong Kong, observou a estrutura 

física e sua população concomitantemente à magnitude de calor e sua distância a partir do 

limite urbano rural, com dados do sensor ASTER (à bordo do satélite Terra) e dados de 

temperatura do ar coletados ao longo da malha urbana e rural. Ao cruzar os resultados 

obtidos, Nichol et al. (2009) verificaram alterações de temperatura em um centro comercial, 

na cidade de Kolloon, onde, na malha urbana verticalizada, prevaleciam as altas temperaturas, 

já as baixas temperaturas eram verificadas na zona sul, onde localizava-se um parque.  

Em algumas cidades do Brasil já estão ocorrendo pesquisas acerca deste 

fenômeno. Honorato e Andrade (2012), realizaram um estudo sobre ilhas de calor e frescor 

em Aquidauana – MG por meio de dados orbitais e identificaram alterações dentro da cidade 

em decorrência da diminuição da vegetação, impermeabilização das vias entre outros 
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materiais utilizados na construção civil, processos estes desencadeados por agentes sociais 

que transformam o espaço urbano. 

Nessa perspectiva, Moura et al. (2008), identificaram ilhas térmicas em 

Fortaleza– CE, a partir de um experimento em doze pontos de observação, e foi observado 

uma maior intensidade da ICU no período diurno e vespertino, em diferentes períodos 

sazonais em áreas com menor concentração de vegetação e de corpos hídricos, como também 

em áreas de maior adensamento urbano. 

Com isso, pode-se definir que o processo de urbanização, associado a um mau 

planejamento, ocasiona uma série de agravos térmicos dentro de uma cidade. 

 

1.3 Clima e doenças respiratórias: pneumonia 

 

O aparelho respiratório do ser humano é dotado de grande interface interagindo 

com meio externo. Cerca de 70m² a 80 m² de superfície alveolar de um indivíduo adulto 

entram diariamente em contato com 10 m³ a 15m³ de ar mobilizado pela ventilação 

(TARANTINO, 2002). Sendo assim, as condições ambientais se tornam veículo condutor de 

doenças do trato respiratório, que, associados a outros fatores, desencadeiam um processo de 

frequência intensa de novos casos. 

As condições climáticas sazonais (de acordo com estações do ano) podem 

propiciar a reincidência de algumas doenças. Lancet (2010), aponta que as infecções 

respiratórias ocorrem em climas temperados, com maior intensidade nos meses de inverno. 

Em pesquisas realizadas na África ocidental foi comprovado um aumento de casos de 

pneumonia na estação chuvosa de aproximadamente 40%. 

Para um estudo da variação sazonal de óbitos e de casos, Rouquayrol (2003), 

tomou como variável independente as estações ou meses do ano, e como variáveis 

dependentes, os valores absolutos ou a média dos casos ou dos óbitos registrados durante o 

intervalo de tempo utilizado no estudo. 

De acordo com Rosa et al. (2008), as inversões térmicas bruscas pioram a 

qualidade do ar, principalmente quando a massa de ar frio interfere na circulação do ar e faz 

precipitar material em partículas da atmosfera nos centros urbanos.  

Tarantino (2002), afirma que nas partículas suspensas no ar, encontra-se poluentes 

das mais variadas naturezas, os quais, podem independente da capacidade, ser a causa de 

várias doenças, entre elas pneumoconiose, legionelose, micose e tuberculose. 
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Historicamente, foi no fim da década de 1970 as Infecções Respiratórias Agudas 

(IRA) ganharam mais atenção, principalmente a pneumonia, devido à causa de morte em 

crianças em todo o mundo, com maior intensidade em países em desenvolvimento. 

O Ministério da Saúde (MS) do Brasil, conforme Sant‘ Anna (2002), segue 

orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para se estruturar e enfrentar o desafio, 

classificando os casos de IRA, com base nos sintomas apresentados pelos pacientes e 

seguindo tratamentos padronizados, desde a década de 1990, quando foram estabelecidas 

prioridades no diagnóstico e tratamento precoce das crianças com pneumonia. 

Rodrigues et. al. (2002), afirmam que as Infecções Respiratórias Agudas 

aumentam significativamente o índice de morbidade e mortalidade na infância, 

principalmente em países emergentes, porém as crianças com idade menor que 5 anos são as 

mais afetadas. UNICEF e Who (2006) também afirmam que a pneumonia é a principal causa 

isolada de mortalidade em crianças menores de 5 anos de idade, com mais de 5000 mortes por 

dia, principalmente em países emergentes. De acordo com Uchoa (2010), a concentração 

anual de pneumonias em crianças menores de cinco anos é de 30 a 40 casos por 1000 na 

Europa e na América do Norte. Já nos países em desenvolvimento, as pneumonias na infância 

não são as patologias de maior frequência, porém são as mais graves, podendo levar a óbito.  

Os dados OMS mostram que, na última década, cerca de um terço da mortalidade 

mundial em crianças (4 a 5 milhões de óbitos anuais) são ocasionadas por infecções 

respiratórias agudas. O Fundo para as Nações Unidas para a Infância (UNICEF) estima que 

mais de 3 milhões de crianças morrem de pneumonia a cada ano, principalmente nos países 

em desenvolvimento. As doenças do trato respiratório inferior são responsáveis por 90% das 

mortes e só 10% das mortes são de outras causas em crianças menores de um ano.  

Considerada como infecção aguda do trato respiratório, a pneumonia constitui-se 

como um problema de saúde que mais afeta a vida da população que vive em zonas 

temperadas.Conforme Tarantino et al. (2002), a pneumonia é considerada a mais frequente, 

sendo constatada universalmente e tem associados diversos fatores, como idade, clima, padrão 

socioeconômico, associação com outras doenças e deficiência imunitária. 

Muitas vezes confundida com infecções virais (como gripe), a pneumonia é uma 

infecção que se instala nos pulmões, órgãos duplos localizados um de cada lado da caixa 

torácica. As causas são derivadas de vários agentes etiológicos, entre eles, os mais 

significativos são os vírus, fungos, bactérias, agentes químicos e os protozoários 
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(CAVALCANTI, 2012). Pode acometer a região dos alvéolos pulmonares onde desembocam 

as ramificações terminais dos brônquios bem como nos interstícios onde ocorre a troca gasosa 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

 
A pneumonia não é uma doença única, mas muitas doenças diferentes, cada uma 

delas causada por um microrganismo diferente. De um modo geral, a pneumonia 

surge depois da inalação de alguns microrganismos, mas, às vezes, a infecção é 

levada pela corrente sanguínea ou migra para os pulmões diretamente a partir de 

uma infecção próxima (MANUAL MERK, 2013).  
 

Uchoa (2010), afirma que as infecções do trato respiratório superior normalmente 

estão associadas a uma alta taxa de morbidade e complicações, tais como: a febre reumática e 

a glomerulonefrite aguda, e ocorrem geralmente devido a infecções causadas pelo 

Streptococcus pyogenes, estas incidências variam com a idade do paciente, a estação do ano e 

o contato interpessoal. 

Para Sant‘Anna et al. (2002), frisaram que em países desenvolvidos o vírus se 

apresenta como um dos mais importantes causadores de pneumonia. Já nos países em 

desenvolvimento, ocorre com maior frequência a pneumonia bacteriana.  

A frequência relativa dos tipos etiológicos da pneumonia bacteriana varia de uma 

área geográfica para outra, modifica-se com o decorrer do tempo e depende ainda de fatores 

como idade, estado imunitário do organismo, entre outros, podendo ocorrer à contaminação 

dentro ou fora do ambiente hospitalar (SANT‘ANNA et al., 2002). Pode ser frequentemente 

uma doença terminal em pessoas que sofrem de outras doenças crônicas graves. É a sexta 

causa mais frequente de todas as mortes e a infecção mortal mais comum que se adquire nos 

hospitais. Nos países em vias de desenvolvimento, a pneumonia é a causa principal de morte e 

seguida pela desidratação, causada pela diarreia aguda (MANUAL MERK, 2013). 

Na infância, as pneumonias agudas podem ser de diversas etiologias, 

principalmente virais e bacterianas. De acordo com Sant‘Anna (2002), ocorrem com maior 

frequência e gravidade na prática pediátrica, mais comumente nos dois primeiros anos de 

vida, mas se diagnosticadas precocemente, podem apresentar melhores resultados no 

tratamento e cura.  

O Unicef e Who (2010), em sua pesquisa afirmam que cerca de 156 milhões de 

casos novos de pneumonia ocorrem a cada ano, com mais de 14 milhões de casos graves, dos 

quais 5% resultam em óbito e que em regiões mais pobres, como países da África e Ásia, a 
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taxa de casos fatais pode chegar a 11% e nas Américas 4%, com casos de pneumonia 

comunitária, 7 a 13% necessitando de hospitalização.  

A Tabela 1 apresenta os países mais populosos do mundo e suas taxas de 

mortalidade infantil (menores de 5 anos) causada pela pneumonia. 

 

Tabela 1 - Mortalidade entre crianças menores de 5 anos de idade, associadas a 

pneumonia, nos cinco países mais populosos do mundo. 

País 

Taxa de mortalidade entre 

menores de 5 anos 
Posição quanto ao 

número de mortalidade 

mundial 

 

1990 2008 
 

China 46 21 102  

Índia 116 69 49  

EUA 11 8 149  

Indonésia 86 41 66  

Brasil 56 22 100 
Fonte: Adaptado de UNICEF, (2010). 

 

No Brasil, as pneumopatias agudas são responsáveis por 11% das mortes em 

crianças com idade inferior a um ano, e por 13% na faixa etária entre 1 e 4 anos (UCHOA, 

2010). Fuchs et al. (2005) realizaram uma pesquisa no Brasil, avaliando admissões 

hospitalares por pneumonia e identificaram que em 59,5% de internações, sendo 81,5%, estão 

crianças de 1 a 4 anos de idade.  

De acordo com o Ministério da Saúde (2011), entre os fatores de risco que 

desencadeiam pneumonias, podem ser citados os resfriados mal cuidados e as mudanças 

bruscas de temperatura, com fácil detecção a partir de exames clínicos, auscultações 

pulmonares e radiografias de tórax, sendo o tratamento de fácil aplicabilidade o uso de 

antibióticos, com melhora de aproximadamente entre três ou quatro dias, caso seja detectado 

prematuramente.  

O tratamento das pneumonias requer o uso de antibióticos em caso de origem 

bacteriana ou fúngica. A internação hospitalar pode fazer-se necessária quando o paciente é 

criança, em febre alta ou apresenta alterações clínicas decorrentes da própria pneumonia, tais 

como: comprometimento da função dos rins e da pressão arterial e a dificuldade respiratória, 

caracterizada pela baixa oxigenação do sangue porque o alvéolo está cheio de secreção e não 
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funciona para a troca de gases. Os principais antibióticos usados são as chamadas Quinolonas 

Respiratórias, dentre as quais podemos citar como exemplo a moxifloxacina, a gatifloxacina e 

a levofloxacina (UCHOA, 2010). 

De acordo com Cavalcanti (2012), o Brasil diminuiu a mortalidade de menores de 

5 anos mais rápido do que outros países, sendo a melhoria sistemática da prevenção e do 

tratamento da pneumonia, o fator determinante para esse resultado. 

Vários pesquisadores destacam as causas para o grande número de casos de 

doenças respiratórias. Rosa et al. (2008), afirmam que, entre os fatores que mais influenciam 

para internação hospitalar por doenças respiratórias, incluem a exposição a poluentes 

ambientais, aglomeração domiciliar, o déficit no estado nutricional, a sazonalidade climática, 

os esquemas de imunização incompletos, a baixa condição econômica e a exposição a agentes 

biológicos, atingindo com maior proporção as crianças menores de 5 anos de idade e idosos 

maiores de 65 anos. 

Vale ressaltar que, conforme Who (2008) e Axelsson e Silfverdal (2011), é de 

suma importância que ocorra a vacinação contra a Haemophilus influenzae grupo b (Hib) e 

Streptococcus pneumoniae (pneumococo), com o intuito reduzir a mortalidade infantil. 

Segundo as Diretrizes (2007), a vacinação básica é considerada uma das 

principais medidas de prevenção em saúde e desempenha grande importância na redução das 

taxas de pneumonia em crianças.  

Fonseca et al. (1996), afirmam que em Fortaleza – CE, foram observadas que 

crianças que haviam completado o calendário de vacinas apresentaram 32% menos 

pneumonia em relação as que não foram vacinadas adequadamente conforme calendário. 

Já na observação da relação entre saúde e clima, pode-se destacar o estudo de 

Sousa et al. (2007) em João pessoa, no qual foi observado que no verão, a alta temperatura, a 

baixa umidade relativa do ar e o início do período chuvoso, no final da estação, coincidem 

com o aumento dos casos de pneumonia, apontando a influência dos elementos 

meteorológicos sobre a incidência de pneumonia.  

 De acordo com Cavalcanti (2012), em observância dos casos de pneumonia em 

João Pessoa – PB, merece destaque a variável umidade do ar, principalmente no período 

chuvoso, pois as moradias sem ventilação e com excesso de umidade, principalmente nos 

bairros sem infraestrutura, resultam na formação de colônias de fungos que, quando inalados, 

podem ocasionar pneumonias. 
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Ginsburg et al. (2013), apontam a importância da disseminação da informação, 

visto que quase todas as mortes por pneumonia na infância são evitáveis quando 

diagnosticadas e tratadas adequadamente, porém menos de um terço das crianças de baixa 

renda, com sintomas de pneumonia, tem acesso ao tratamento. 

Cavalcanti (2012) afirma que, no Brasil, a redução das taxas de mortalidade por 

pneumonia em crianças ainda é lento, com maior concentração de notificações nas regiões 

norte e nordeste do país, regiões onde, geralmente, se encontram os níveis mais altos de 

vulnerabilidade.  

De acordo com dados do DATASUS (Tabela 2), nos anos de 2012 e 2013, o 

número de óbitos de crianças com idade entre 0 e 5 anos , em decorrência da pneumonia, foi 

de aproximadamente 66% do total de crianças que vieram a óbito em decorrência de doenças 

ligadas ao aparelho respiratório. 

 
Tabela 2 - Número de casos de óbito por consequência de doenças no aparelho respiratório e por pneumonia  

 Total de casos De 0 a 5 anos  

Doenças do aparelho respiratório 265.036 6.233 
Pneumonia 129.599 4.110 

        Fonte: Adaptado de DATASUS (2011). 

 

Ainda de acordo com os dados do DATASUS, o percentual de óbito infantil foi de 

33,3% para a região Sudeste e 30% para região Nordeste, seguido das regiões Norte (22,6%), 

Centro-Oeste (7,7%) e Sul (6,4%). Esses dados podem funcionar como indicadores de relação 

entre a pneumonia e dois aspectos urbanos e sociais: a poluição nas grandes cidades (como 

São Paulo) e índices de vulnerabilidade de carência social (incluindo renda e condições 

ambientais urbanas). 
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1.4 Vulnerabilidade Social e saúde 

 

Conforme Romão (1993), poucos conceitos são tão difíceis de definir como o de 

pobreza, pois envolvem vários parâmetros, e uma dinâmica em seu contexto social, histórico e 

cultural. Já para Barros et al. (2001), a pobreza  não pode ser definida de forma única e 

universal, a pobreza refere-se à situações de carência em que os indivíduos de uma sociedade 

não conseguem manter um padrão mínimo de vida condizente com as referências socialmente 

estabelecidas em cada contexto histórico. 

Apesar da pobreza ser fato histórico, a discussão a respeito desse tema somente 

adentrou à comunidade científica e às organizações internacionais a partir da década de 90, 

especialmente na Organização das Nações Unidas (ONU), quando surgiu o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que visa o combate à pobreza, um trabalho 

realizado em conjunto com os governos, a iniciativa privada e sociedade civil, por reconhecer 

que há um número expressivo de sujeitos que vivem em precárias condições. Nesse sentido, 

um dos objetivos dos países que fazem parte desse Programa, inclusive o Brasil, é reduzir a 

pobreza extrema até o ano 2015 (GRANA; BASTOS, 2010).  

Asselin (2002) aponta que a pobreza significa identificar uma situação 

considerada inaceitável e injusta numa dada sociedade. Romão (1993) apresenta critérios para 

se definir conceitos de pobreza, no qual se identifica e dá características, como um objetivo 

que se resume em separar os que têm dos que não têm, apresentando conceitos de pobreza que 

se dividem em quatro categorias: 

 Pobreza como juízo de valor;  

 Pobreza relativa;  

 Pobreza absoluta;  

 Pobreza absoluta/relativa. 

A conceituação de pobreza é categorizada como ―juízo de valor‖ quando se trata 

de uma visão subjetiva, abstrata, do indivíduo, acerca do que deveria ser um grau suficiente 

de satisfação de necessidades, ou do que deveria ser um nível de privação normalmente 

suportável (CRESPO; GUROVITZ, 2002).  

Já o conceito de pobreza relativa, de acordo com Romão (1993), traz 

similaridades com a desigualdade na distribuição de renda, no qual a pobreza é vista em 

relação ao padrão de vida na sociedade com os pobres situados na camada inferior da 
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distribuição de renda em comparação aos membros que tinham posses e situação mais 

favorecida na sociedade.  

Romão (1993) ainda traz o conceito de pobreza absoluta, que propõe padrões 

fixos para o nível "mínimo" ou "suficiente" de necessidade, avaliando requisitos nutricionais, 

moradia, vestuário e  computando a quantidade de pessoas que vivem abaixo dos padrões. 

O enfoque da pobreza relativa/absoluta leva em conta que a abordagem relativa 

não estabelece uma linha acima da qual a pobreza deixaria de existir. Busca-se sanar este 

problema agregando a esta abordagem, uma outra de cunho absoluto (CRESPO; GUROVITZ, 

2002). 

Maxwell (1999) apresenta terminologias para a definição de pobreza: 

 Nível baixo de renda ou consumo; 

 Subdesenvolvimento humano; 

 Exclusão social; 

 Vulnerabilidade; 

 Falta de recursos; 

 Necessidades básicas não atingidas.  

Entre os termos que definem a pobreza, um dos mais utilizados no contexto 

acadêmico é a vulnerabilidade. No entanto, o risco às vezes é confundido com o termo 

vulnerabilidade, apesar de sua interligação, apresentam significados diferentes. 

Santos et al. (2012), afirmam que na epidemiologia, o risco trata do cálculo da 

probabilidade e chances maiores ou menores de grupos populacionais de serem acometidos 

por uma doença ou chegarem a morte por um agravo de saúde, abrangendo ainda  todas as 

dimensões da vida, tendo uma conotação moral no exercício de escolha entre um modo de 

vida, um processo dinâmico do modo de viver humano.  Já a vulnerabilidade abrange um 

conjunto de fatores que podem aumentar ou diminuir o risco a que a população está exposta 

em todas as situações de nossa vida, avaliando as chances que as pessoas têm de contrair 

doenças.  

Conforme Ayres et al. (2003), a vulnerabilidade pode ser analisada em três 

dimensões interdependentes de compreensão dos aspectos das vidas das pessoas e 

comunidades: a dimensão individual da vulnerabilidade, a dimensão social da vulnerabilidade 

e a dimensão programática da vulnerabilidade. 
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A vulnerabilidade individual compreende os aspectos biológicos, emocionais, 

cognitivos, atitudinais e referentes às relações sociais. A social é caracterizada por aspectos 

culturais, sociais e econômicos que determinam as oportunidades de acesso a bens e serviços. 

Enquanto a vulnerabilidade programática refere-se aos recursos sociais necessários para a 

proteção do indivíduo, a riscos à integridade e ao bem-estar físico, psicológico e social. De 

certa forma, a vulnerabilidade depende da combinação dos elementos dos três domínios no 

momento atual (RODRIGUES; NERI, 2012). 

Grana e Bastos (2010), afirmam que a vulnerabilidade social não é fato recente 

em nossa sociedade e que nela estão embutidas precariedades de vários segmentos, tais como 

habitação, saneamento básico, educação e saúde. 

O processo de viver humano é marcado pelo crescimento das incertezas e da 

sensação de fragilidade diante dos fatores de risco e vulnerabilidade, aos quais todas as 

pessoas, direta ou indiretamente, estão expostas (SANTOS et al., 2012). 

De acordo com Padoin e Virgolin (2010), vulnerabilidade social é um conceito 

que tem sua origem na área dos Direitos Humanos e se referencia aos grupos ou indivíduos 

fragilizados na promoção, proteção ou garantia de seu direito à cidadania, e afirmam que a 

vulnerabilidade social apresenta um caráter multifacetado, que abarca inúmeras dimensões, a 

partir das quais se podem identificar situações de vulnerabilidade dos indivíduos, famílias ou 

comunidades. Essas dimensões estão ligadas tanto às características próprias dos indivíduos 

ou grupos quanto àquelas relativas ao meio social no qual estão inseridos. 

Goerl et al. (2011) apresentam várias definições ao termo vulnerabilidade, conforme 

pode se observar no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Definições de vulnerabilidade sugerida por diferentes autores. 

Timmerman  
(1981) 

Vulnerabilidade é o grau em que o sistema age adversamente em virtude da 

ocorrência de um evento perigoso. 

Dow  
(1992) 

São as diferentes capacidades de grupos e indivíduos para lidar com perigos naturais, 

com base em suas posições dentro da sociedade e no espaço. 

Alexander  
(1993) 

Vulnerabilidade humana são os custos e benefícios de habitar áreas de risco ao um 

desastre natural. 

Cutter 
 (1993) 

Probabilidade de um grupo ou um indivíduo de estar exposto a um efeito adverso 

provocado por um perigo natural. 

Warmington 
 (1995) 

Uma condição que, adversamente, afeta a habilidade das pessoas de se preparar para 

enfrentar ou responder a um perigo. 

Lewis  
(1999) 

É o produto de um conjunto de condições prevalecentes no qual os desastres podem 

ocorrer. 

Comfort et al. 

(1999) 
São as circunstâncias que colocam as pessoas em risco enquanto reduzem sua 

capacidade de resposta ou negam-lhe a proteção disponível. 

Sarewitz e Pielke 

(2000) 
Refere-se à susceptibilidade de mudança de um sistema perante a ocorrência de um 

evento extremo 

UNDP  
(2004) 

Uma condição ou processo resultante de fatores físicos, sociais, econômicos e 

ambientais, os quais determinam a probabilidade e escala dos danos causados pelo 

impacto de um determinado perigo. 

NOAA 
 (2009) 

O nível de exposição da vida, propriedade, e recursos ao impacto de um perigo 

natural. 

Fonte: Goerl et al., (2011). 

 

O art. 6º da Constituição de 1988  trata dos direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, entre outros. A 

ausência destes já caracteriza um constrangimento ao indivíduo, o que abre precedência para 

discussão em várias esferas da sociedade em que se pode empregar o conceito da 

vulnerabilidade 

O termo vulnerabilidade é comumente empregado para designar suscetibilidades 

das pessoas à problemas e danos de saúde. Os descritores utilizados pela Biblioteca Regional 

de Medicina (Bireme) apresentam vulnerabilidade como o grau de suscetibilidade ou de risco 

a que está exposta uma população em sofrer danos por desastres naturais. Inclui ainda, a 

relação existente entre a intensidade do dano e a magnitude de uma ameaça, evento adverso 

ou acidente. Contempla também, a probabilidade de uma determinada comunidade ou área 

geográfica ser afetada por uma ameaça ou risco potencial de desastre (BERTOLOZZI et al., 

2009). 

De acordo com Ayres (1997), a interpretação do processo saúde-doença, 

considera que o risco indica probabilidades e a vulnerabilidade é um indicador da iniquidade e 
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da desigualdade social. Com isso, a vulnerabilidade antecede ao risco e determina os 

diferentes riscos de infecção, do comprometimento da saúde e do óbito.  

Os reflexos da desigualdade social sobre as condições de saúde são objeto de 

estudo na área da saúde há várias décadas. Por intermédio dos chamados estudos geográficos, 

têm-se procurado correlações entre indicadores epidemiológicos e socioeconómicos, 

geralmente provenientes de censos. Pessoas e áreas de pior nível socioeconômico apresentam, 

quase invariavelmente, piores condições de saúde (BARCELLOS et al., 2002). 

Assim, a vulnerabilidade expressa os potenciais de adoecimento, de não 

adoecimento e de enfrentamento, relacionados a todo e cada indivíduo (AYRES, 2006).  

De acordo com Sánchez e Bertolozzi (2007), a vulnerabilidade às doenças e 

situações adversas da vida distribui-se de maneira diferente segundo os indivíduos, regiões e 

grupos sociais e relaciona-se com a pobreza, com as crises econômicas e com o nível 

educacional. 

Segundo Paim (1997), o estudo das condições de vida segundo a inserção espacial 

dos grupos humanos no território tende a ser uma alternativa teórico-metodológica para a 

análise das necessidades e das desigualdades sociais da saúde. 

Nessa perspectiva, Porto (2007) afirma que vulnerabilidade apresenta-se como 

algo dinâmico, multidimensional, polissêmico, transdisciplinar e qualitativo, sendo utilizado 

em diferentes áreas do conhecimento, e por abranger diferentes níveis de complexidade, 

integra o diálogo entre diferentes profissionais.  

A análise de situações de saúde corresponde a uma vertente da vigilância da saúde 

que prioriza a análise da saúde de grupos populacionais definidos em função de suas 

condições de vida (BARCELLOS et al., 2002). 

Vários trabalhos na área da epidemiologia tentam buscar respostas as 

concentrações de pessoas acometidas por determinadas doenças por meio do viés da 

vulnerabilidade social e assim mostram através de estudos ecológicos, áreas de risco para a 

população e montam estratégias de monitoramento e intervenção dos gestores. 

Mundialmente, a temática das relações entre os aspectos sociais e econômicos e a 

saúde da população já eram discutidas desde a década de 40, porém, conforme Silva et al. 

(1999), o trabalho de maior repercussão nesta área foi o Black Report, divulgado em 1980. 

Phillimore et al. (1994) afirmam que após esses registros, tem-se verificado a ampliação 

dessas desigualdades em outros países.  
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O estudo das desigualdades em saúde tem sido relevante não só para auxiliar na 

compreensão do complexo processo de determinação das doenças como, sobretudo, relaciona-

se à possibilidade de utilização dessa informação para a adoção de estratégias de intervenção 

sanitária que visem ampliar a equidade em saúde. Na América Latina e no Brasil, em 

particular, onde as desigualdades sociais são de grande magnitude, o monitoramento da 

situação de saúde a partir da utilização de indicadores de mortalidade e morbidade, segundo 

diferentes grupos e espaços sociais, impõe-se enquanto os dados das estatísticas oficiais 

continuarem sendo produzidas globalmente para uma população hipoteticamente homogênea 

(SILVA et al.,1999). 

Na área da saúde, os primeiros estudos envolvendo a temática no Brasil, foi em 

meados da década de 1980, com o aparecimento da epidemia HIV/AIDS, nos quais, conforme 

Meyer et al. (2006), se tentava superar as práticas preventivas apoiadas no conceito de risco, 

tentando encontrar respostas a partir de investigações cientificas.  

Silva et al. (1999) descreveram o espaço geográfico e suas nuances sociais e 

epidemiológicas no município de Salvador – BA, apresentando uma forte correlação entre as 

condições sociais e a mortalidade, sinalizando a importância de intervenções inter-setoriais  

na saúde.  

Chiesa et al. (2002) mapearam as desigualdades sociais e apresentaram as  

condições de risco aos agravos respiratórios em crianças no estado de  São Paulo, com uso de 

técnicas de geoprocessamento, identificando os grupos sociais homogêneos e as ações de 

intervenção no âmbito da promoção à saúde.  

Bowkalowski e Bertolozzi (2010) investigaram em um distrito de Curitiba as 

vulnerabilidades em pacientes com tuberculose, identificando uma relação entre as condições 

de vida da população, bem como as condições de trabalho e acesso a saúde. Esse estudo 

detectou ainda, fortes relações com diversas variáveis sociais, como é o caso da semelhança 

no nível de alfabetização entre o individuo e sua mãe, destacando também, potencialidades 

para o enfrentamento da vida, sinalizando uma melhoria nas condições de habitação, 

escolaridade e acesso aos serviços de saúde. 

Hino et al. (2011) abordaram a relação entre os casos de tuberculose e  a condição 

de vida para o Município de Ribeirão Preto – SP, apresentando a concepção do espaço e a 

fragilidade dos grupos sociais menos favorecidos, no que tange à saúde. O estudo permitiu 
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não só a identificação de áreas de risco,como também,  o auxílio na intervenção e controle da 

doença.  

A Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro (2011) realizou um estudo 

completo sobre vulnerabilidade social, ambiental e de saúde, com a finalidade de lançar o 

Índice de Vulnerabilidade Municipal (IVM ), baseado em um modelo conceitual conforme 

mostra a Figura 4. 

 
Figura 4 - Modelo Conceitual do Projeto de Vulnerabilidade. 

 

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro (2011). 

 

Entre os índices de vulnerabilidades apresentados, o Índice de Vulnerabilidade 

Ambiental (IVAm), trata das características de sistemas biofísicos vulneráveis aos efeitos do 

clima. O Índice de Vulnerabilidade da Saúde (IV)S, apresenta indicadores de morbidade e 

mortalidade sintetizados, que são objeto de registro e análise pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). O Índice de Vulnerabilidade Social da Família (IVSF), de acordo com Najar et al. 

(2008), abrange o conjunto de aspectos que transcende o indivíduo, agrupando elementos 

coletivos e  contextuais. Esse índice organiza informações acerca das diferentes famílias que 

convivem no cenário social, possibilitando a identificação de grupos sociais mais vulneráveis, 

sendo este um indicador que sintetiza as dimensões relevantes da pobreza, com a 

possibilidade de agregação para qualquer grupo demográfico identificado como mais 

vulnerável no nível de cada família (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO RIO DE 

JANEIRO, 2011). 
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Ainda com essa abordagem, a Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro 

(2011), afirma que a metodologia utilizada visou à identificação de vulnerabilidades, não 

necessariamente entre os pobres, mas nas diferentes famílias, somando elementos para a 

análise das políticas públicas e para a configuração de estratégias de enfrentamentos das 

necessidades de saúde, compreendidas de forma abrangente. 

O IVSF indica as condições de vida de cada família, baseado na vulnerabilidade 

de cada um dos indivíduos, resultando em uma média que irá representar representá-lo, 

portanto, o melhor indicador para analisar grupos como um todo e, como exemplo, auxiliar os 

gestores a fazerem a melhor distribuição dessas famílias em programas e ações sociais dos 

governos. 

Para a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo compor o IVSF, 

foram levados em considerações seis grupos de vulnerabilidade, compostos por quatro 

dimensões: renda potencial (escolaridade dos adultos, trabalho e renda), composição familiar, 

condições de moradia (aspectos físicos de construção e localização) e vulnerabilidade infanto-

juvenil. Essas dimensões permitirão que o analisador entenda o funcionamento quanto à 

capacidade de geração de renda, renda essa que será afetada diretamente pela composição 

familiar, que é a dimensão que irá permitir a superação de situações advindas da pobreza e 

que depende de cada membro que compõe tal família, principalmente se houver indivíduos 

ainda em idade menor de 18 anos, que, geralmente, ainda estão em fase escolar, o que, muitas 

vezes, não permite o emprego formal. 

No quadro 2 são apresentadas as especificações da composição do cálculo do 

IVSF aplicado para Curitiba-PR, que foi desenvolvido pelos técnicos do Instituto de Pesquisa 

e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) e Fundação de Ação Social (FAS). 
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Quadro 2 - Composição do cálculo do Índice de Vulnerabilidade Social Familiar. 

Situação do domicílio Grau de Instrução Quantidade de crianças de 4 a 6 que não 

frequentam creche 
Tipo de moradia Qualificação Profissional / 

Ocupação 
Quantidade de crianças e adolescentes de 7 

a 14 que não frequentam escola 
Número de cômodos Quantidade de crianças de 0 a 1 

ano e 11 meses 
Quantidade de idosos no domicílio 

Quantidade de pessoas 

por domicílio 
Quantidade de crianças de 2 a 6 

ANOS e 11 MESES 
Recebe programa federal 

Quantidade de 

deficiências 
Quantidade de crianças de 0 a 6 

anos que ficam sozinhas 
Renda média familiar per capita 

Documentação Quantidade de crianças de 0 a 3 

que não frequentam creche 
-- 

Fonte: Leite (2010). 
 

Nesse sentido, é possível induzir que o IVSF é adequado para representar estudos 

que integram pessoas e o espaço geográfico de maneira coerente, pois ele permite que haja 

uma análise da vulnerabilidade social de cada família seja, de fato, baseada nos seus aspectos 

sociais e levando em consideração os motivos da sua localização, principalmente nas áreas 

urbanas, visto que a configuração desses espaços trazem bagagens históricas e culturais. 

 

1.5 Geoprocessamento e suas Tecnologias no Clima e na Saúde 

 

A obtenção de informações sobre a distribuição geográfica de objetos e 

fenômenos da natureza é parte importante das atividades de organização da sociedade, que 

antes estavam contidas em mapas e documentos em papel impresso. Com o avanço da 

informática, na segunda metade do século XX, veio a possibilidade de armazenar e 

representar tais informações em ambiente computacional, culminando no advento das técnicas 

do geoprocessamento que associou diversas ferramentas de coleta e fontes de dados para 

diferentes finalidades de estudo (COUTO, 2009).  

É comumente verificado em pesquisas sobre clima e suas variações, que há alguns 

métodos básicos de aquisição de dados utilizados nos estudos de clima urbano e os efeitos da 

urbanização, nos quais podem ser citados os transectos móveis, sensoriamento remoto, 

balanços de energia e estações de monitoramento climático fixas, em que o sensoriamento 

remoto se destaca por ser um recurso capaz de possibilitar uma visão mais abrangente de uma 

área geográfica e por permitir a periodicidade de dados necessária neste tipo de análise. 

Entre muitos conceitos apresentados na literatura, D‘Alge (2001) apresenta o 

geoprocessamento como a área do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e 

computacionais, fornecidas pelos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), para tratar os 
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processos que ocorrem no espaço geográfico. Câmara e Davis (2001), complementam quando 

afirmam que as técnicas de geoprocessamento vêm influenciando de maneira crescente as 

áreas de Cartografia, Análise de Recursos Naturais, Transportes, Comunicações, Energia, bem 

como o Planejamento Urbano e Regional.  

Sobre as potencialidades dos SIG, podemos observar que essas ferramentas 

computacionais para geoprocessamento permitem realizar análises complexas, ao integrar 

dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados georreferenciados. (CÂMARA; DAVIS, 

2001). 

O geoprocessamento contém pelo menos quatro categorias envoltas no tratamento 

da informação espacial, conforme está apresentando no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Técnicas de Geoprocessamento para a obtenção de informações espaciais. 

 

              Fonte: Adaptada de FatorGIS (2007). 

 

Couto (2009,) afirma que no que cerne às tecnologias (coleta) envoltas ao 

geoprocessamento (Quadro 3), cada uma possui características que as tornam próprias, sendo 

agrupadas ou associadas entre elas. Utilizam um Sistema de Informações Geográficas para 

aquisição de dados que permitem a organização, o gerenciamento, a extração, a apresentação 

e o processamento dos dados, resultando em análises diversas, conforme necessidade.  

Conforme Câmara et al. (1996), as definições de SIG refletem, cada uma à sua 

maneira, a multiplicidade de usos e visões possíveis dessa tecnologia e apontam para uma 

perspectiva interdisciplinar de sua utilização. A partir deste conceito é possível observar 

algumas características importantes nos SIGs, como a possibilidade de integração, numa única 

base de dados, de informações geográficas provenientes de fontes diversas, tais como dados 

cartográficos, dados de censo e cadastro urbano e rural, imagens de satélite e modelos 
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numéricos, sendo possível recuperar, manipular e visualizar estes dados, por meio de 

algoritmos de manipulação e análise. 

Alguns exemplos de estudos de análise espacial podem ser verificados, como no 

município de João Costa, no Piauí, quando Gomes et al. (2011) utilizaram técnicas de 

geoprocessamento para identificar a ocorrência da doença de chagas por meio do mapeamento 

da doença e a  influência das condições sanitárias do local.  

Já Almeida (2013), realizou um estudo em São Paulo, com foco nas crianças 

menores de 5 anos de idade e idosos, em que abordou uma análise exploratória de dados, 

como análise de áreas, com foco na poluição e aspectos sociais. Ele afirma que tanto 

exposição à poluição do ar derivada do tráfego, como as diferenças nas condições 

socioeconômicas influenciam na vulnerabilidade das pessoas, sendo fator determinante o 

acesso aos serviços de saúde. 

Na análise do espaço, a geoestatística também tem sua grande contribuição para o 

a saúde, pois permite através de dados, projetar a realidade de uma determinada área, 

permitindo uma análise estrutural e até a simulação de cenários futuros.  

De acordo com Chilès e Delfiner (1999), a geoestatística é uma abordagem 

probabilística de modelagem, que engloba um conjunto de métodos estatísticos, para a análise 

e mapeamento de dados distribuídos no espaço e/ou no tempo e, conforme Waller e Gotway 

(2004), podem ser aplicadas em vários campos, desde as ciências da Terra, nos estudos 

atmosféricos, na agricultura, nas ciências dos solos e hidrologia, estudos ambientais e, mais 

recentemente, na epidemiologia. 

Camargo (2007) trouxe uma grande contribuição com a aplicação de co-krigagem 

binomial na determinação do risco de homicídio na cidade de São Paulo, mostrando também, 

as possibilidades de aplicação de sua metodologia na identificação de risco de doenças e 

possibilidades de intervenção através do conhecimento geográfico.   

 

1.5.1 Sensoriamento Remoto 

Em sua definição mais simples, o sensoriamento remoto é tido como obtenção de 

informações acerca de um objeto, sem o contato físico com ele. Porém, no decorrer da 

história, é apresentado um cenário de evolução e construção de novos conceitos e minuciosas 

aplicações.  
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Cientistas observam a natureza, fazem medições e depois tentam aceitar ou 

rejeitar hipóteses referentes aos fenômenos inerentes à natureza. A coleta de dados pode 

ocorrer diretamente no campo, chamada coleta de dados in situ ou in loco, ou alguma 

distância remota do objeto em apreço, referida como sensoriamento do ambiente (JENSEN, 

2009). 

No decorrer da história, com os aperfeiçoamentos das plataformas orbitais em que 

se adquirem as imagens que representam os elementos da superfície da Terra, pode se 

observar um grande avanço tecnológico na área das geociências, a exemplo dos satélites 

equipados com sensores capazes de obter diversas informações dos objetos na Terra em 

esferas distintas e tendo seus produtos aplicados em áreas como meio ambiente, meteorologia, 

agricultura, turismo, ensino e pesquisa, empreendimentos imobiliários, gestão de territórios, 

entre outras áreas não menos importantes como as citadas.  

Conforme Jensen (2009), a tecnologia do sensoriamento remoto vem sendo 

bastante utilizada e aceita para diversas finalidades, que, de acordo como os seus vários 

conceitos, pode ser utilizada nas avaliações ambientais, no planejamento urbano, na 

meteorologia e  em pesquisas voltadas para a saúde e bem-estar da população.  

Para um melhor entendimento da abrangência do sensoriamento remoto, Novo 

(2010) apresenta como sendo a utilização conjunta de sensores, equipamentos para 

processamento de dados, equipamentos de transmissão de dados colocados a bordo de 

veículos como espaçonaves ou outras plataformas, cujo objetivo, é estudar os fenômenos e 

processos que ocorrem na Terra mediante interações entre a radiação eletromagnética e as 

substâncias que o compõe em suas inúmeras manifestações. 

Nesse contexto, Gomes (2011) afirma que os alvos presentes na superfície da 

Terra, ao entrarem em contato com a radiação eletromagnética, desenvolvem uma interação 

entre ambas. Conforme mostar a Figura 5, há dois processos essenciais, a absorção e reflexão, 

vislumbrando o comportamento espectral de elementos fundamentais no estudo, como o solo, 

a água e a vegetação. 
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Figura 5 - Comportamento espectral da vegetação sadia, do solo desnudado e da água limpa. 

 

Fonte: Lillesand et al. (1995). 
 

Umas das vantagens do uso dessa tecnologia é a larga abrangência em termos de 

área, a gratuidade das imagens de alguns satélites, como a família do LandSat, CBERS, IRS-

P6 - Resource-sat1, Aqua e Terra.  

Novo (2010), remete ao pensamento da convergência do conhecimento, no que 

cerne ao sensoriamento remoto, derivado de duas grandes linhas de pesquisa, uma que trata 

dos avanços concedidos pelos avanços no campo da aerofotogrametria e fotointerpretação e a 

outra apresenta seu progresso baseado nos avanços tecnológicos da pesquisa espacial, 

propriamente dita. Ambas de suma importância para o aprimoramento e melhoria na 

qualidade das imagens, sendo em resolução espacial ou temporal, para que a comunidade 

possa aplicar em várias esferas de atuação, entre elas se destacam: setor urbano, agrícola, 

geológico, ecológico, cartográfico, hidrológicos, limnológicos, militar e muitos outros, que 

fazem uso dessa tecnologia para aquisição de informações.  

O sensoriamento remoto se destaca na obtenção de dados termais, quantificação 

da vegetação, na detecção de queimadas, evapotranspiração e vários estudos vêm 

comprovando sua eficiência, que segundo Bezerra et al. (2008), propicia a determinação em 

áreas com grande heterogeneidade e dimensão. 

Atualmente, existe um uso intenso de produtos derivados do sensoriamento 

remoto, como subsídio de pesquisas. Gomes et al. (2013) utilizou técnicas de sensoriamento 
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remoto em estudos sobre desertificação no semiárido paraibano, no qual detectaram alterações 

no campo térmico, no albedo da superfície e na redução da cobertura vegetação.  Cunha et al. 

(2009) obtiveram  a temperatura de superfície na cidade de Campina Grande-PB a partir de 

imagens orbitais, detectando uma diminuição das áreas verdes e um aumento significativo  ao 

longo dos anos devido ao processo de urbanização.  

Morais et al. (2013) realizaram um estudo sobre ilhas de calor urbano em Belo 

Horizonte – MG e, por meio de imagens orbitais, puderam estimar aumento de temperatura 

em algumas regiões devido a dinâmica da cobertura do solo. São inúmeros trabalhos, nos 

quais os dados orbitais servem como estimativa em larga escala subsidiando análises 

ambientais na superfície da Terra. 

A saúde pública também se apropriou dos benefícios que o geoprocessamento e o 

sensoriamento remoto apresentam, entre elas a observação ampla do espaço, padrões espacais 

distintos, presença ou ausência de vegetação, fator determinante na proliferação de vetores e 

agentes infecciosos. 

Correia et al. (2007) utilizaram imagens orbitais de baixa e média resolução para 

identificar leishmaniose visceral em Teresina-PI, produzindo mapas de uso e ocupação do 

solo, identificando riscos ambientais para a ocorrência de endemias urbanas transmitidas por 

vetores. 

 

1.5.1.1 Processamento Digital de Imagens 

 

Fase de suma importância para a confecção dos mapas de uso e ocupação do solo. 

Tem ampla aplicação e vem apresentando resultados importantes para a sociedade. Através da 

manipulação adequada dos softwares é possível observar aspectos ambientais e padrões 

espacais que auxiliam na tomada de decisão dos gestores.  

No ramo das pesquisas científicas ou até mesmo comerciais, existem vários 

sistemas de processamento de imagens, sejam eles proprietários ou não, com funções 

semelhantes, mas com técnicas de processamento e disponibilização distintas. As empresas 

particulares apresentam softwares cada vez mais robustos e com rotina computacional mais 

fácil na sua operação, mas com custos elevados.  

Como exemplo, pode-se citar o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

que disponibiliza o Spring, software desenvolvido por pesquisadores da própria instituição em 

parceria com a EMBRAPA/CNPTIA (Centro Nacional de Pesquisa Tecnológica em 
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Informática para Agricultura), IBM Brasil - Centro Latino-Americano de Soluções para 

Ensino Superior e Pesquisa, Grupo de Tecnologia em Computação Gráfica da Pontificia 

Universidade Católica do Rio (TECGRAF /PUC Rio),  Centro de Pesquisas "Leopoldo 

Miguez" (PETROBRAS/CENPES) com apoio financeiro do CNPq (INPE, 2012).  

O Spring é Sistema de Informações Geográficas (SIG), o qual apresenta funções 

de processamento de imagens, análise espacial, modelagem numérica de terreno e consulta a 

bancos de dados espaciais, sobretudo é um dos softwares livres mais utilizados para o 

processamento de imagens de satélite. 

Já o Processamento Digital de Imagem (PDI) refere-se à manipulação de imagem 

por meio de computador em que a entrada e saída do processo sejam imagens. Esse processo 

se deve ao melhoramento do aspecto visual de determinada estrutura a fim de fornecer outros 

subsídios para sua interpretação, com geração de produtos que possibilitam outros 

processamentos posteriormente (SPRING, 1996). 

Segundo Silva (2001), a principal função do PDI de sensoriamento remoto é 

utilizar como ferramenta de modo a facilitar a identificação dos alvos e obtenção de 

informações contidas nas imagens para sua interpretação. Com isso, programas 

computacionais são utilizados para atividades de análise e manipulação das imagens brutas, 

resultando em imagens aprimoradas contendo informações específicas e realçadas a partir das 

imagens brutas. 

As técnicas mais comuns de PDI permitem analisar uma cena nas várias regiões 

do espectro eletromagnético, como também a integração de vários tipos de dados, desde que 

sejam registrados. Por intermédio do PDI é possível identificar e extrair informações da 

imagem, e transformar a imagem para uma melhor visualização dos alvos através de alguns 

realces.  

De acordo com INPE (2011), as técnicas de processamento digital de imagem 

podem ser divididas em 3 etapas, de acordo com a Figura 6. 
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Figura 6 - Etapas do Processamento Digital de Imagens. 

 

  Fonte: INPE - PDI (2011). 

 

Gomes (2011) apresenta que as informações são caracterizadas a partir das 

propriedades dos objetos ou padrões que compõe as imagens e que extrair informações de 

imagens requer conhecimentos específicos e essa atividade necessita de grande capacidade de 

cognição por parte do intérprete. E portanto, como esses processos são complexos, existe a 

ausência de algoritmos computacionais precisos o bastante para realizar sua interpretação de 

forma automática. 

As técnicas de processamento de imagens são teoricamente infinitas. No entanto, 

de acordo com Queiroz (2003), pode-se categorizar em um ou mais procedimentos que 

incluem quatro tipos abrangentes de operações computacionais, como a retificação e 

restauração de Imagens, que são basicamente operações realizadas para minimizar as 

distorções e degradações dos dados de uma imagem, com a finalidade de criar uma 

representação mais fiel da cena.  

No pré-processamento, podem ocorrer a restauração quantitativa de imagem, com 

o intuito de corrigir degradações radiométricas. A correção geométrica é realizada, para que 

sejam corrigidas algumas distorções das imagens, derivadas por vários fatores, entre eles a 

esfericidade da Terra e o deslocamento devido ao relevo.  
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A técnica Realce consiste em procedimentos aplicados aos dados de uma imagem 

com o objetivo de melhorar efetivamente a visualização da cena, para uma melhoria na 

interpretação visual.   

Na análise de imagens, podem ser verificadas três etapas (Figura 6) que remetem 

a extração de informação de imagens. Os procedimentos incluem a segmentação e 

classificação de imagens. 

Conforme Gomes (2011), estas operações têm a finalidade de substituir a análise 

visual dos dados por técnicas quantitativas de análise automática, visando à identificação das 

regiões presentes na cena. Existem dois tipos de classificação de imagens: a supervisionada, 

onde o usuário coleta suas próprias amostras de classes na imagem usando o software; e a não 

supervisionada, onde o usuário solicita que o programa colete as informações por meio de um 

procedimento chamado de segmentação, no qual o software vai circular áreas com 

características similares, de acordo com os parâmetros estabelecidos.  

O particionamento da imagem pode ser realizado, basicamente, de três formas: (1) 

por crescimento de regiões; (2) detecção de bordas e (3) combinação das outras duas (INPE, 

2011). 

A segmentação é normalmente a primeira etapa na classificação não 

supervisionada dos alvos, através de algoritmos de agrupamento. Já a classificação 

supervisionada no software Spring passa por um conjunto de etapas, independentemente do 

algoritmo de classificação. 

Um dos usos de tratamento digital de imagens é a possibilidade de gerar mapas 

temáticos como, por exemplo, mapas de uso e ocupação do solo, permitindo uma melhor 

compreensão dos padrões de organização do espaço, tanto agrícola como urbano, que sofre 

alteração antrópica e pelo desenvolvimento tecnológico (BORGES et al., 1993).  

Nesse sentido, Rosa (1990) aborda que existe a necessidade de atualização 

constante dos registros de uso e ocupação do solo, para que suas tendências possam ser 

analisadas, com o objetivo de fornecer subsídios às ações do planejamento regional, visando a 

possibilidade de acompanhar o crescimento das cidades face às mudanças ambientais em 

micro ou em grande escala. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 Área de Estudo 

Conforme visto anteriormente, Campina Grande-PB apresenta características 

diferenciadas, mesmo inserida no semiárido nordestino, devido a uma altitude de até 650 

metros, possui temperaturas mais amenas, do que as demais do semiárido. Considerada a 

rainha da Borborema, é cidade-pólo, destacando-se no setor da prestação de serviços, 

produção de tecnologia e mão de obra qualificada, contando atualmente com mais de cinco 

universidades. 

Historicamente, de acordo com Nascimento et al. (2014) Campina Grande 

apresenta bairros antigos que propagaram seu crescimento, entre eles, o Bairro do Centro, 

local onde transitavam muitas pessoas, devido a instalação da rodoviária por meados de 1985. 

Também destaca-se o Bairro de Bodocongó, local que possui um açude, um grande polo 

universitário,  de suma importância para o desenvolvimento da região.  Já o Bairro das 

Malvinas, atualmente o mais populoso, passou por um longo processo de urbanização com 

novas construções e alterações do cenário urbano. No Bairro de José Pinheiro pode ser 

encontrado um centro comercial e de esportes. Mas ao longo da história, a cidade de Campina 

Grande também ficou conhecida por oferecer a festa mais visitada e que perdura por um mês 

inteiro de festividades, o Maior São João do Mundo. 

De acordo com a classificação de Köeppen, o tipo de clima encontrado em 

Campina Grande - PB é As‘ (quente e úmido com chuva de outono-inverno). Caracteriza-se 

por apresentar chuvas de outono-inverno e um período de estiagem de cinco a seis meses. O 

período seco começa em setembro e prolonga-se até fevereiro, sendo mais acentuado no 

trimestre da primavera, salientando-se o mês de novembro como o mais seco. Já a estação 

chuvosa começa em março/abril e encerra em agosto (CUNHA et al., 2009). 

Os cartogramas hipsométrico e de declividade (Figura 7), obtidos a partir de uma 

Imagem SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), Folha SB-25-Y-C, apresentam a 

distribuição espacial das formas de relevo da área urbana de Campina Grande, onde podem 

ser observadas na região Norte, as maiores variações de relevo e de declividade. 
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Figura 7 - Cartograma Hipsométrico (A) e Declividade (B) da cidade de Campina Grande, na Paraíba. 

 
                        Fonte: Dados brutos – Embrapa Monitoramento por Satélite (2005). 

 

 

Conforme Embrapa (1999) a declividade pode ser avaliada em Classes: A - Plano 

(0-3%); B - Suave ondulado (3-8%); C - Moderadamente ondulado (8-13%); D – Ondulado 

(13-20%); E - Forte ondulado (20-45%) e F - Montanhoso ou escarpado (acima de 45%). 

Tendo a região Norte, Nordeste e Noroeste da Figura 7B um relevo variando entre 

suavemente ondulado a ondulado, com áreas isoladas apresentando relevo montanhoso ou 

escarpado, que já indica uma atenção especial para verificação quanto ao uso do solo nessas 

regiões.  

A 

B 
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O Ministério de Minas e Energia (2005) afirma que em Campina Grande o relevo 

apresenta-se geralmente movimentado, com vales profundos e estreitos dissecados. Com 

respeito à fertilidade dos solos é bastante variada, com certa predominância de média para 

alta. A área da unidade é recortada por rios perenes, porém de pequena vazão e o potencial de 

água subterrânea é baixo. A vegetação desta unidade é formada por Florestas Subcaducifólica 

e Caducifólica, próprias das áreas agrestes. Nas superfícies suaves onduladas a onduladas, 

ocorrem os Planossolos, medianamente profundos, fortemente drenados, ácidos a 

moderadamente ácidos e fertilidade natural média e ainda os Podzólicos, que são profundos, 

textura argilosa, e fertilidade natural média a alta. Nas Elevações, ocorrem os solos Litólicos, 

rasos, textura argilosa e fertilidade natural média. Nos Vales dos rios e riachos, ocorrem os 

Planossolos, medianamente profundos, imperfeitamente drenados, textura média/argilosa, 

moderadamente ácidos, fertilidade natural alta e problemas de sais. Ocorrem, ainda, 

Afloramentos rochosos. 

O município de Campina Grande encontra-se inserido nos domínios da bacia 

hidrográfica do Rio Paraíba, região do Médio Paraíba, sendo os principais cursos d‘água os 

rios: Salgadinho, Bodocongó, São Pedro, do Cruzeiro e Surrão, além dos riachos: 

Logradouro, da Piaba, Marinho, Caieira, do Tronco e Cunha. Os principais corpos de 

acumulação são os açudes: São Pedro, da Fazenda Quilombo e Campo de Bó. Os principais 

cursos d‘água têm regime de escoamento intermitente e o padrão de drenagem é o dendrítico 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2005). Deve-se ressaltar que, as características 

ambientais das cidades também interferem no uso e ocupação do solo e nas políticas de 

planejamento urbano que direcionam as medidas cabíveis para a infraestrutura da cidade, 

principalmente nas áreas periféricas que costuma ser ocupadas de forma irregular.  

 

2.2 Métodos 

A pesquisa trata de um estudo quantitativo com delineamento híbrido, ecológico
1
 

e tendência temporal, desenvolvido em três etapas, que podem ser visualizadas conforme 

Figura 8. 

                                                
1  De acordo com o Ministério da Saude (2006) os estudos ecológicos são aqueles cujo objeto de 

observação são os  atributos de uma população (um grupo de pessoas) e do ambiente (contexto) onde estas estão 

inseridas, sendo muito utilizados quando é preciso detectar áreas com excesso de doenças, descobrir fatores de 

risco coletivos que expliquem esse excesso, gerar hipóteses sobre a etiologia de doenças ou testar hipóteses em 

diferentes bancos de dados, com diferentes metodologias. 
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As três etapas descritas na metodologia referem-se: a coleta de dados gerais da 

pesquisa, que subsidiaram a análise da evolução urbana e suas implicações no campo térmico 

da cidade; aos dados climáticos utilizados da estação meteorológica que foram utilizados afim 

de verificar o grau de dependência entre eles e a ocorrência dos casos de pneumonia; e os 

dados sociais que serviram para a construção do índice de vulnerabilidade social familiar, 

levando em consideração grau de escolaridade, moradia e renda. 

 

2.2.1 Etapa 1 – Dinâmica do Uso e Cobertura do Solo: Análise do Crescimento Urbano  

Para acompanhar as transformações ocorridas na cidade de Campina Grande, 

foram selecionadas três imagens do satélite Landsat 5 TM (Thematic Mapper), na órbita 214, 

ponto 65. As imagens dos dias 10/06/1984, 11/07/1995 e 29/08/2007 foram escolhidas 

conforme a cobertura mínima de nuvens estão disponibilizadas no site do INPE – Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais e, foram utilizadas com o propósito de representar três 

décadas distintas. 

Nesta etapa, foi realizada uma classificação supervisionada, para obtenção dos 

mapas de uso e ocupação do solo, além da quantificação das áreas das classes temáticas 

escolhidas, bem como uma avaliação espaço-temporal dos elementos climatológicos, para 

melhor compreender a interação do espaço urbano com as modificações no uso do solo. 

A confecção dos mapas de uso e ocupação do solo se deu através do software 

Spring, disponível gratuitamente no site do INPE. A composição colorida escolhida foi a 

RGB543 e o classificador MAXVER. 

Os procedimentos para a confecção dos mapas de uso e ocupação, bem como a 

extração da área de cada classe temática quantificada obedeceram a uma sequência, como 

mostra a Figura 9. 
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Figura 8 - Fluxograma da metodologia de coleta de dados. 

 

Fonte: Produzido por próprio autor.
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Figura 9 - Fluxograma com as etapas para realização da classificação supervisionada. 

   

 

Para análise climática desse estudo foram utilizadas as mesmas imagens do 

Landsat 5 TM, porém com a finalidade de compreender as transformações térmicas no espaço 

urbano conforme o uso do solo.  

A manipulação das imagens foi realizada por meio do software Erdas 9.2 com a 

aplicação do algoritmo SEBAL – Surface Energy Algorithm for Land (BASTIAANSSEN et 

al., 1998), para a obtenção dos mapas Temperatura da Superfície, conforme esquema 

apresentado na Figura 10. 

 

Figura 10 - Esquema representativo das etapas computacionais para obtenção da Temperatura da superfície, 

índices de vegetação e impermeabilidade. 
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De acordo com as especificidades de cada banda, foram realizados procedimentos 

matemáticos intra e inter bandas, ortorretificação, recortes, classificação, e outras operações, 

utilizando o software ERDAS Imagine 9.2.  

Para o processamento das imagens, foram desenvolvidos modelos matemáticos 

através da ferramenta Model Maker do ERDAS Imagine. O georreferenciamento ocorreu com 

a utilização de uma funcionalidade do software Erdas, no qual se denomina AutoSync-

Workstation, que permite a visualização da imagem já georreferenciada e a imagem que irá 

passar pelo processo de ajuste. Após a entrada das imagens, são indicados pontos com as 

mesmas feições na imagem, chamados de pontos de controle, que, neste caso, ocorreram de 

forma manual e automática, pois o programa procura feições idênticas na imagem. Entre as 

vantagens com o georreferenciamento ocorrido neste software, é que o mesmo permite 

investigar os pontos de controle que apresentam erros em sua localização, que são 

denominados de X e Y residual e corrigir tal falha, sejam eles escolhidos de forma manual ou 

automática.  

Já para confecção dos mapas temáticos utilizou-se o software Arcgis, visando um 

melhor acabamento, devido a uma gama de possibilidades oferecidas pelo software em 

questão. 

Os procedimentos realizados seguiram as etapas do fluxograma apresentado na 

Figura 11, que preparam o conjunto de imagens para aplicação do algoritmo. 

 

Figura 11 - Fluxograma com as etapas iniciais para aplicação do modelo SEBAL. 
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As operações matemáticas ocorreram a partir do algoritmo SEBAL, que é um 

modelo utilizado para determinação do balanço completo da radiação e da energia da 

superfície da Terra. Ele é alimentado com imagens de satélite e dados de superfície. 

De acordo com Rosa (2007), radiância é a quantidade de radiação que deixa 

determinada superfície, por unidade de área. O cálculo da radiância espectral de cada banda 

( iL ) foi feito usando a equação 1,proposta por Markham e Baker (1987), sendo a efetivação 

da calibração radiométrica e o número digital (ND), de cada pixel da imagem, convertidos em 

radiância espectral monocromática.   

 

                                                                                                                     (1) 

Sendo: ai e bi as radiâncias espectrais mínimas e máximas, respectivamente, 

em  srWm -1-1-2 m , ND = é a intensidade do pixel (número digital, de 0 a 255); i  

corresponde às bandas de 1 a 7 do satélite Landsat 5 TM. 

A reflectância monocromática de cada banda )( i é razão entre o fluxo radiante 

refletido por uma superfície e o incidente. O cálculo foi feito usando a equação 2, proposta 

por Allen et al. (2002): 

         

                                                                                   (2) 

Sendo= λiL  a radiância espectral de cada banda dada em Wsr
-1

m
-2

; λik  a 

irradiância solar espectral de cada banda no topo da atmosfera (  Wm -1-2 m ), Z  o ângulo 

zenital solar em radianos; rd o quadrado da razão entre a distância média Terra-Sol ( 0r ), 

calculado pela equação 3, citada por Iqbal (1983): 

 

Em que o argumento da função cosseno é medido em radianos. O valor médio 

anual de rd  varia entre 0,97 e 1,03. O DSA corresponde ao dia sequencial do ano, também 

conhecido como dia Juliano. 

Em área com declividade muito pequena ou nula, o cosseno do ângulo de 

incidência da radiação solar é simplesmente obtido a partir do ângulo de elevação do Sol (E), 

que se encontra no cabeçalho da imagem no momento da aquisição, através da equação 4: 
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                                                                                                                    (4) 

A próxima etapa constou da obtenção dos índices de vegetação a exemplo do 

NDVI (Normalized Difefference Vegetation Index) que, de acordo com Ponzoni e 

Shimabukuro (2009), vem sendo amplamente utilizado e explorado em diferentes abordagens 

em estudos agrícolas, florestais e climáticos. O NDVI é obtido através da razão entre a 

diferença das reflectâncias das bandas do infravermelho próximo (IV) e do vermelho (IV)e a 

soma das mesmas, conforme a equação 5: 

 

                                                                                                                         (5) 

O SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index) é um índice de vegetação proposto por 

Huete (1988) que busca compensar os efeitos do ―background‖ do solo, que é cálculo pela 

equação 6:  

 

                                                                                                                 (6) 

No qual, L é um fator usado uma função do tipo de solo. Alguns estudos utilizam 

L = 0,1, embora o seu valor mais utilizado seja L = 0,5 (HUETE; WARRICK, 1990; 

ACCIOLY et al., 2002; BOEGH et al., 2002).  

Em seguida, foi calculado o Índice de Área Foliar (IAF), um indicador da 

biomassa de cada pixel da imagem, definido pela razão entre a área foliar de toda a vegetação 

por unidade de área utilizada por essa vegetação, de acordo com a equação 7.: 

 

                                                                                                                      (7) 

Para a obtenção da temperatura da superfície, é necessário a obtenção da 

emissividade de cada pixel no domínio espectral da banda termal do Landsat 5TM 

, o  , que pode ser obtida  pela equação 8, introduzida por Allen et al. 

(2002): 

 

                                                                                                   (8) 
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A emissividade poderá ser obtida para NDVI ˃ 0 e IAF ˂ 3, porém para casos 

com o IAF ≥ 3, o   e para corpos de água, NDVI ˂ 0,  e 

, recomendado por Allen et al. (2002). 

Para a obtenção da temperatura da superfície ( ), em Kelvins, são utilizados a 

radiância espectral da banda termal  e a emissividade NB . Dessa forma, determina-se a 

temperatura da superfície ( ) pela equação 90, citada em Markham e Barker (1987): 

 

                                                                                                                       (9) 

Em que 
112

1 μmsrWm607,76 K  e K1260,562 K  (K1 e K2 estão com 

tamanhos diferentes) são constantes de calibração da banda termal do Landsat 5 – TM 

(SILVA et al., 2006). 

 

 

2.2.2 Etapa 2 – Correlações entre as variáveis climáticas e ocorrência de pneumonia  

 

Para avaliação das variáveis climatológicas, Temperatura do ar máximas e 

mínimas (°C), Umidade Relativa do ar (%), Pressão (hPa), Vento (m/s) e Precipitação (mm) 

foram utilizados os dados mensais do período de 2000 a 2012 provenientes da estação 

Climatológica do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET (Tabela 3), localizada nas  

dependências da EMBRAPA-Algodão, no bairro do Centenário, município de Campina 

Grande – PB. Para tanto, os dados foram organizados em planilhas do software Excel, 

juntamente com os dados de pneumonia em crianças, fornecidos pelo Sistema de Informação 

da Atenção Básica – SIAB
2
. 

 

                                                
2
 Aspectos Éticos da Pesquisa 

 O trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual da 

Paraíba – UEPB, sob protocolo 27916614.8.0000.5187, respeitando o que preconiza a Resolução 466/2012. 
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Tabela 3 - Média mensal das variáveis meteorológicas e dos casos de pneumonia em crianças de 0 -5 anos no 

período de 2000 a 2012 na cidade de Campina Grande – PB.  

MESES 

 

 Pressão 
Atmosférica 

(mb) 

Média 

das 
Máximas 

(ºC) 

Média 

das 
Mínimas 

(ºC) 

 

Amplitude 
Térmica 

(ºC) 

 

Umidade 
Relativa 

(%) 

 

Precipitação 
(mm) 

 

Velocidade 
Vento  
(m/s) 

 

Casos 
Pneumonia 
  

01 951 30 21 9 76 65 4 16 

02 951 30 21 9 76 89 4 14 

03 951 30 22 9 78 104 4 22 

04 952 29 21 8 80 94 3 31 

05 953 28 21 7 82 117 3 40 

06 954 26 19 7 85 167 3 27 

07 955 25 19 7 85 117 3 23 

08 955 26 18 8 82 85 4 22 

09 955 28 19 9 77 37 4 20 

10 953 30 20 10 74 12 4 18 

11 952 31 21 10 72 12 4 20 

12 951 31 21 10 73 16 4 12 

Fonte: Adaptado de INMET/SIAB (2013). 

A partir da obtenção dos dados do SIAB, foram organizadas as médias mensal e 

anual dos casos de pneumonia em crianças a fim de verificar a intensidade da ocorrência no 

período de 2000 a 2012. 

Foi obtida através do site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), a quantidade de crianças por bairro para o ano de 2000 e 2010, para auxiliar na 

investigação na quantificação e variações quanto à morbidade de crianças com pneumonia. 

No software R, conforme metodologia citada por Figueiredo Filho e Silva Júnior 

(2009), foi aplicada uma correlação linear de Pearson entre as variáveis climáticas e os casos 

de pneumonia e aplicado de acordo com Student (1908), o teste t-Student, com o propósito de 

verificar inicialmente a influência da correlação sobre os casos. 

Após a averiguação inicial das variáveis climatológicas, foi realizada uma 

regressão linear múltipla, que consiste em uma técnica estatística que pode ser usada para 

analisar a relação entre uma variável dependente e diversas variáveis independentes. É 

utilizada para modelar a relação existente entre as variáveis. Na análise de regressão, o que é 

estudado é a dependência entre as variáveis, se uma dada variável influencia ou não o 

comportamento de outra, como e com qual intensidade se dá tal influência. As variáveis que 

supostamente influenciam o comportamento de outra variável são chamadas de regressores, 

ao passo que a variável que tem seu comportamento afetado é chamada de variável resposta 
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ou dependente. Tal variável pode ser contínua, de contagem, binária etc. O modelo proposto 

deve levar em conta o tipo da variável resposta. Neste trabalho, considerou-se o modelo linear 

de regressão (MONTGOMERY et al., 2006). 

Para tanto, foi aplicado novo teste t-Student, com as médias mensais das 

variáveis, que, neste caso, serviu para verificar se as variáveis independentes são ou não 

significativas para o modelo. E, a partir deste, foram determinadas as variáveis que iriam 

compor o modelo, que serviu para explicar a ocorrência de pneumonia e sua relação com os 

elementos climáticos.  

Testes sobre os resíduos e análise de diagnóstico foram realizados, para verificar 

se o modelo está bem ajustado. E, por isso, após  a escolha do modelo foi necessário aplicar 

alguns testes para verificar seu grau de confiabilidade através das seguintes suposições: a) 

Normalidade: Lilliefors, Shapiro-Wilk e Bera-Jarque; b) Homocedasticidade: Breusch-Pagan 

e Breusch-Pagan Estudentizado; c) Linearidade: RESET Ajustados e Rainbowtest; d) Auto 

correlação: Durbin-Watson. 

 

2.2.3 Etapa 3 – Distribuição Espacial dos Casos de Pneumonia e sua Relação com a 

Vulnerabilidade Social 

Com a finalidade de averiguar a condição de vida dos moradores do município de 

Campina Grande-PB, foi construído um mapa do Índice de Vulnerabilidade Social Familiar - 

IVSF, que serviu como uma interface para averiguar as condições de vida dos moradores por 

bairro, possibilitando verificar se existem unidades de atendimento nas áreas mais carentes da 

cidade, e se existe relação socioeconômica com os casos de pneumonia, como também 

apresentar áreas mais vulneráveis diante da dinâmica da doença em questão. 

O Mapa de vulnerabilidade social familiar foi construído com base em uma 

análise fatorial dos componentes principais para transformar sete variáveis de interesse em um 

escore para cada bairro, levando em consideração os IVSF construído pela Secretaria de Meio 

Ambiente do Rio de Janeiro e a Secretaria de Desenvolvimento do estado de São Paulo. 

Para a construção do IVSF foram utilizadas as seguintes variáveis obtidas pelo 

site do IBGE (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Variáveis sociais por bairro, utilizadas para geração do IVSF. 
Código IBGE Variável 

DPAEL Domicílios Próprios com água, energia e coleta de lixo 

DBES Domicílios com Banheiros/esgotamento Sanitário 

MDP Número de moradores em domicílios permanentes 

R1/2 a 1S Renda entre 1/2 a 1 salário 

R1 a 2S Renda entre 1 a 2 salários 

PNA >10 População Não alfabetizada acima de 10 anos 

PA>10 População Alfabetizada acima de 10 anos 

                Fonte: IBGE (2015). 

 

Foi utilizada a Análise Fatorial para condensar as informações contidas nas 

variáveis originais. Através do método dos componentes principais, foram extraídos os fatores 

e a análise de agrupamentos para unir os bairros com condições de vida semelhantes, 

fornecendo, assim, quatro estratos (Baixa, Média, Alta e Muito Alta vulnerabilidade social 

familiar). 

Para a avaliação espaço-temporal dos casos de Pneumonia, foram utilizadas 

técnicas de geoprocessamento. Para tanto, foi feito o uso de um aparelho receptor GPS - 

Garmin Etrex Legend, com precisão entre 3 e 5 metros, para o georreferenciamento das 

unidades da Estratégia Saúde da Família – ESF. Dessa forma, foi possível a espacialização da 

distribuição dos casos de pneumonia ao longo dos anos em suas respectivas unidades de 

atendimento, essa etapa foi realizada em ambiente SIG, o ArcGiS 9.3.  

Ainda em ambiente SIG, foi realizado um join da tabela do Excel (quantidade de 

casos e suas respectivas unidades de saúde) com a base de dados vetoriais correspondentes ao 

limite dos bairros da cidade de Campina Grande – PB, para, então, utilizar a graduação de 

símbolos, e visualizar as áreas com maior concentração de atendimentos de pneumonia em 

cada bairro da cidade. 

Após a visualização dos casos, foi aplicada uma técnica geoestatística denominada 

―Krigagem por indicação‖, evidenciando as áreas com maior concentração de casos e 

definindo, assim, as áreas com maior probabilidade de ocorrência da doença.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Uso e Ocupação do Solo 

Os mapas de uso e ocupação do solo proporcionam entender a dinâmica de uma 

cidade e da sociedade nela inserida. Santos et al. (2011) afirmam que através do 

monitoramento do espaço urbano se mantém o equilíbrio entre o homem e a natureza. E de 

fato, observar como se deu a ocupação do solo no espaço e no tempo, é de suma importância 

para avaliar a dinâmica atual do cotidiano das pessoas, é possível observar como a sociedade 

se acomoda e transita pela cidade, dos bairros mais antigos aos mais novos, quais são os 

melhores projetados no que tange o conforto térmico, os que concentram determinadas 

atividades e até o acometimemto de doenças. 

E com esse intuito, os mapas de uso e ocupação do solo foram confeccionados 

utilizando seis classes temáticas: vegetação, água, área urbana, solo exposto, nuvem e sombra 

de nuvem, para caracterizar a ocupação do solo na cidade de Campina Grande-PB.  

Podemos observar na Figura 12 que no ano de 1984 se iniciou um processo de 

expansão urbana, com maior concentração na região correspondente ao centro da cidade. As 

regiões vegetadas são mais difíceis de ser identificadas na área central e faz presente com 

maior intensidade nas porções noroeste e sudoeste. No entanto, o solo exposto pode ser 

verificado nas áreas em laranja mais afastadas dos bairros centrais.  

Percebe-se ainda, que na década de 1980, a vegetação na área central da cidade já 

se encontrava reduzida, sendo verificados apenas alguns pontos de vegetação. Isso pode 

indicar que já nessa época as áreas impermeabilizadas na cidade ocupavam a maior parte da 

área urbanizada. 
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Figura 12 - Mapa temático do uso e ocupação do solo da cidade de Campina Grande-PB, em 10.06.1984. 

 
             Fonte: Produzido por próprio autor.  

 

No ano de 1995, como pode ser verificado na Figura 13, houve uma redução da 

classe solo exposto e um aumento nas áreas de vegetação e da área urbana, caracterizando o 

crescimento da cidade. É visível que a área urbana se expandiu para áreas anteriormente 

ocupadas por solo exposto, possivelmente devido à implantação de novos loteamentos. Os 

corpos hídricos tiveram alteração, com uma redução de 17 ha, na área total. O que pode 

caracterizar que as áreas as margens dos corpos d‘agua foram ocupadas.  
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Figura 13 - Mapa temático do uso e ocupação do solo da cidade de Campina Grande-PB, em 

11.07.1995.

 
      Fonte: Produzido por próprio autor. 

 

Para o ano 2007, a expansão urbana foi a maior no período estudado, ocupando 

grande parte do atual perímetro urbano. A classe vegetação deu espaço para novas áreas 

edificadas. As áreas de solo exposto na região sudoeste (Figura 14) indicam regiões de uso 

agrícola que são preparadas para o cultivo. A classe água, que havia reduzido sua área total 

entre os anos de 1984 a 1995, em 2007 aumentou em 8 hectares.  Verifica-se uma 

consolidação das áreas urbanizadas e a expansão para o setor sudoeste da cidade. A 

diminuição das áreas de vegetação na porção central pode favorecer um aumento na 

temperatura da superfície. 
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Figura 14 - Mapa temático do uso e ocupação do solo da cidade de Campina Grande-PB, em 29.08.2007. 

 
     Fonte: Produzido por próprio autor. 

 

A fim de confirmar a análise espaço temporal do município de Campina Grande – 

PB, foram extraídos valores em hectares (Tabela 5), com a área das classes temáticas 

analisadas no período estudado. A coluna denominada Diferença 1, refere-se às mudanças 

ocorridas no município de Campina Grande entre os anos 1984 e 1995, em que foi constado 

um aumento nas classes de área urbana e vegetação e uma diminuição nas classes de solo 

exposto e água. Essa dinâmica é característica da expansão urbana, com ocupação de novas 

áreas e supressão da cobertura vegetal, isso pode levar a aumentos de temperaturas com 

alterações do clima local, devido às transformações urbanas. 

Ainda na Tabela 5, a coluna denominada Diferença 2, refere-se, 

quantitativamente, às mudanças nas classes temáticas entre os anos de 1995 a 2007. A classe 

área urbana continuou a crescer, com total de 822,78 hectares, o solo exposto que havia 

reduzido entre 1984 a 1995, apresentou um aumento de 875,25 hectares, devido a dinâmica de 

atividades agrícolas, e com isso a vegetação reduziu 1067,76 hectares e a água um aumento de 

7,92 hectares.  
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Tabela 5 - Áreas extraídas das imagens de uso e ocupação do solo. 

Classes Temáticas 

(Hectares) 

1984 1995 Diferença 1 2007 Diferença 2 

Área Urbana 2109,42 3874,50 1765,08 4697,28 822,78 

Solo Exposto 2521,17 239,49 -2281,68 1114,74 875,25 

Vegetação 3797,01 4314,24 517,23 3246,48 -1067,76 

Água 57,87 40,32 -17,55 48,24 7,92 

Nuvem 474,21 476,10 1,89 29,97 -446,13 

Sombra de Nuvem 179,19 139,95 -39,24 3,42 -136,53 

Fonte: Produzido por próprio autor. 

 

A análise quantitativa das classes estudadas possibilita a extração de informações 

referentes à dinâmica da ocupação na cidade de Campina Grande-PB. Com isso, é possível 

expor numericamente o aumento ou a diminuição de determinada classe.  

As classes temáticas nuvem e sombra de nuvem serviram apenas para quantificar 

as áreas com perda de informações. 

 

3.1.1 Análise da Temperatura da Superfície 

Ambientes urbanos em determinadas épocas do ano também podem ocasionar 

transtornos à saúde da população, como é o caso das inversões térmicas. As cartas de 

temperatura podem ser uma forma de investigação para evidenciar áreas com probabilidade 

de ocorrência e disseminação de doenças.  

Os mapas de temperatura da superfície refletem como o espaço urbano está sendo 

utilizado na maioria das vezes, no caso de um ambiente urbano é possível observar áreas 

impermeabilizadas, formando consequentemente bolsões de calor e espaços vegetados, 

constituindo  áreas mais frias. Assim pode ser observado como se dá o processo de formação 

da circulação de ar local, concentração de doenças, e podem auxiliar na gestão municipal para 

mitigar situações problemáticas adversas. 

Com isso, as cartas de temperaturas apresentadas nas Figuras 15, 16 e 17 retratam 

a temperatura da superfície entre os anos de 1984, 1995 e 2007, sendo possível fazer uma 

relação entre os mapas de cobertura do solo e as temperaturas produzidas pelo espaço urbano. 

Com a legenda padronizada entre as cores e as temperaturas, podemos observar 

uma variação entre 14 e 38
°
C entre as 3 décadas avaliadas.  

tel:3874.500000
tel:3797.010000
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No ano de 1984, a temperatura da superfície (Figura 15) apresentou uma variação 

entre 14 a 26
°
C, sendo a área urbana, região mais central da cidade, a que apresentou as áreas 

mais aquecidas, com temperatura variando entre 21 a 26
°
C. As regiões mais frias concentram-

se em áreas de agricultura e podem ser percebidas entre as bordas da imagem, com 

temperaturas entre 14 a 20
°
C. 

 
Figura 15 - Mapa temático da temperatura da superfície da cidade de Campina Grande-PB, em 10.06.1984. 

 
         Fonte: Produzido por próprio autor. 
 

No ano de 1995 pode ser observado (Figura 16) que as transformações ocorridas 

durante a expansão urbana alterou significativamente a temperatura da superfície, com 

temperatura máxima de 29
°
C na região central da área de estudo, sendo maior concentração 

entre 21 a 26
°
C. Também pode ser observado que houve uma redução das áreas com 

temperaturas entre 14 e 17
°
C. Na região norte da imagem, as menores temperaturas são 

atribuídas à presença de nuvens. As pequenas áreas com temperaturas entre 27 e 29° podem 

ser observadas na região central do mapa, áreas que foram ocupadas desde o processo de 

formação da cidade. 
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Figura 16 - Mapa temático da temperatura da superfície da cidade de Campina Grande-PB, em 11.07.1995. 

 
          Fonte: Produzido por próprio autor. 

 

Na Figura 17, a temperatura da superfície apresenta-se mais elevada, com a região 

sudoeste marcada pela presença de áreas urbanizadas e solo exposto. Na região central da 

imagem, os valores entre 14 a 20
°
C são atribuídos aos dois açudes, Novo e Bodocongó, 

presentes na área urbana. Os valores entre 21 e 26
°
C são atribuídos à presença de vegetação 

densa. A vegetação de pequeno porte, vegetação rasteira, alguns tipos de edificações e solo 

exposto apresentam distribuídas entre o intervalo de 27 a 28
°
C. As demais áreas encontram-se 

distribuídas entre os intervalos entre 30 a 38
°
C, no qual estão concentrados a maior parte da 

mancha urbana. 

As áreas mais aquecidas, salvo excessão  os afloramentos rochosos localizados na 

região suldoeste da carta, são as mais antigas e as que se deve observar com mais critério, por 

serem áreas menos vegetadas e  mais impermeabilizadas.  

Vale salientar que, apesar dos meses diferentes, em virtude da disponibilidade das 

imagens e coberturas de nuvens, são meses próximos e com características climáticas 

semelhantes. As mudanças de temperaturas ao longo dos anos estão diretamente relacionadas 

com as alterações no ambiente urbano, o que evidência que a  importância de um 

planejamento urbano adequado é de suma importância para a vida da população.  
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Figura 17 -  Mapa temático da temperatura da superfície da cidade de Campina Grande-PB, em 29.08.2007. 

 
          Fonte: Produzido por próprio autor. 
 

 

3.2 Correlações entre as variáveis climáticas e ocorrência de pneumonia 

Após verificar como se deu o crecimento urbano de Campina Grande, neste item 

pode ser visto os impasses relacionados a saúde das crianças vividos em uma cidade de porte 

médio. Neste caso, é possível observar a interação entre as variáveis climáticas e a ocorrência 

de pneumonia. Durante os anos de 2000 a 2012, foram notificados um total de 3.449 casos na 

cidade de Campina Grande. A Figura 18 apresenta a ocorrência dos casos de pneumonia em 

crianças com idade entre 0 e 5 anos de idade, durante os 13 anos avaliados, no qual podemos 

observar que de 2000 a 2004 foram os anos com maior notificação de casos de pneumonia 

nessa faixa etária. 

Conforme averiguações a cerca da redução dos casos nos anos seguintes, 2007 e 

2008 foram anos de troca de gestão administrativa no município, o que reduz não os casos, 

mas sim as notificações e a documentação das informações coletadas nas unidades de saúde, 

provavelmente, devido a mudanças e/ou falta de profissionais da saúde, nas equipes da 

Estratégia de Saúde da Família. Deve-se salientar que as campanhas de vacinação implantadas 
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e efetivamente realizadas foram de suma importância para auxiliar no combate a pneumonia, 

e assim na redução da morbimortalidade infantil. 

 
Figura 18 - Casos de Pneumonia no período de 2000 a 2012 na cidade de Campina Grande - PB. 

 

     Fonte: Adaptado de SIAB. 

 

De acordo co o censo do IBGE, entre o ano de 2000 a 2010 houve uma redução 

no número de crianças na área urbana. A Tabela 6 apresenta a redução de 6996 crianças entre 

os anos avaliados, o que também pode ser considerado um fator a mais na redução da 

notificação dos casos.  

 
Tabela 6 - Quantitativo de crianças residentes no período de 2000 a 2012 na cidade de Campina Grande - PB. 

 Crianças de 0 a 5 anos - 2000 Crianças de 0 a 5 anos - 2010 Dif. Crianças 
Total 37225 30229 -6996 

      Fonte: Adaptada de IBGE 

Como se pode observar na Figura 19, há um significativo aumento no número de 

ocorrências de casos de pneumonia notificadas durante meses específicos em Campina 

Grande - PB, sendo a maior ocorrência de casos entre os meses de abril a julho, corroborando 

com os achados de Sousa et al. (2007), em estudo realizado em João Pessoa – PB, onde os 

meses de abril a julho foram  de maior incidência de pneumonia em crianças, sendo o mês de 

junho o de  maior número de ocorrências. São meses com temperaturas mais amenas e com 

uma redução de velocidade do vento. Os meses com menor incidência (Figura 19) são os 

meses de dezembro, janeiro e fevereiro, que são os meses de verão no hemisfério sul.  
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Figura 19 - Casos de Pneumonia mensal, no período de 2000 a 2012 na cidade de Campina Grande - PB. 

 
       Fonte: Adaptada de SIAB. 

 

A avaliação da ocorrência dos casos por meses com as variáveis climáticas, 

conforme dados provenientes do SIAB (Casos de Pneumonia) e da estação meteorológica 

(umidade relativa do ar, velocidade do vento, pressão atmosférica, precipitação e temperatura 

do ar) do Bairro Centenário, pode ser visualizada nos Apêndices (APÊNDICE A ao 

APÊNDICE AQ) com os resultados das correlações e aplicação do teste t-Student, e as 

médias de todas as variáveis utilizadas nesta pesquisa podem ser visualizadas na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Banco de dados com a média do período de 2000 a 2012 utilizado para aplicação do teste t-Student. 

Meses 
Pneumonia  

N° de 

Casos 

UR 

(%) 

Vel. 
Vento 

(m/s) 

Pressão 
Atmosférica 

(mb) 

Precipitação 

(mm) 

Temp. 
Méd. 

Máxima 

(°C) 

Temp. 
Méd.  

Mínima 
 (°C) 

Amplitude 

Térmica 
 (°C) 

1 16 76 4 951 65 30 21 9 

2 14 76 4 951 89 30 21 9 

3 22 78 4 951 104 30 22 9 

4 31 80 3 952 94 29 21 8 

5 40 82 3 953 117 28 21 7 

6 27 86 3 954 167 26 19 7 

7 23 85 3 955 117 25 19 7 

8 22 81 4 955 85 26 18 8 

9 20 77 4 955 37 28 19 9 

10 18 74 4 953 12 30 20 10 

11 20 72 4 952 12 31 21 10 

12 12 73 4 952 16 31 21 10 

Fonte: Produzido por próprio autor. 

 

Conforme a Tabela 8, na linha teste t-Student podemos observar variáveis 

classificadas como Hipótese Alternativa, o que indica que as variáveis velocidade do vento, 

pressão atmosférica, temperatura do ar (máximas) e amplitude térmica influenciaram 

estatisticamente na ocorrência da pneumonia no local. Já a umidade relativa do ar e a 

temperatura mínima não influenciaram diretamente na ocorrência de casos de pneumonia 

confirmados, de acordo com a avaliação global. Apesar de valores com correlação baixa, o 

test t-Student indica que houve ou não correlação através da hipótese nula (Quando os dados 

são aleatórios entre as duas variáveis em questão) ou da hipótese alternativa (Quando os 

dados apresentam níveis de significância para ambos), porém esta correlação poderá ser forte, 

moderada ou fraca.  

 

Tabela 8 - Correlação e teste t das variáveis climáticas e os casos de pneumonia em crianças de 

0 a 5 anos no período de 2000 a 2012 na cidade de Campina Grande - PB. 

  UR Vel. Vento Precipitação Pressão 

Atm. 
Temp. 
Máx. 

Temp. 

Mín. 
Amplitude 

Térmica 

Correlação 0,09 -0,18 0,05 0,20 -0,20 -0,09 -0,22 

Test t-

Student 
Hipótese 

Nula 
Hipótese 

Alternativa 
Hipótese  
Nula 

Hipótese 
Alternativa 

Hipótese 
Alternativa 

Hipótese 
Nula 

Hipótese 
Alternativa 

Fonte: Produzido por próprio autor. 
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Segundo Dancey e Reidy (2005) a correlação obedecerá os critérios conforme 

Quadro 4:   

Quadro 4 - Níveis de significância da correlação do Test t-Student 

Intervalo de Correlação (r) Nível de intensidade 

0,10 – 0,30 Fraco 

0,40 – 0,60 Moderado 

0,70 – 1,00 Forte 

                                    Fonte: Dancey e Reidy (2005). 

 

A velocidade do vento apresentou correlação negativa, o que indica que quanto 

menor a velocidade do vento, maior a ocorrência de pneumonia no local. O mesmo ocorreu 

com a temperatura máxima do ar, que também obteve uma correlação negativa, o que indica 

que quanto menor a temperatura máxima do ar, maior a probabilidade de ocorrência de 

pneumonia. 

A variável amplitude térmica apresentou comportamento similar, com uma 

correlação negativa, indicando neste caso, que quanto menor a diferença entre a temperatura 

máxima e mínima do ar, maior será a ocorrência de casos de pneumonia no local. 

No caso das variáveis climáticas precipitação, umidade relativa do ar e a 

temperatura mínima do ar,  as correlações não foram significativas, logo não rejeitamos a 

hipótese nula para a influência delas na ocorrência de pneumonia no período avaliado . 

Na Figura 20, podemos observar a representação gráfica da correlação entre os 

casos de pneumonia e as variáveis climáticas durante o período de 2000 a 2012. 

Apesar de valores globais baixos de correlação, alguns anos destacaram-se com 

altas e moderadas correlações positivas e negativas, por isso que no resultado geral do t-

student algumas variáveis apresentaram influência sobre os casos, quando apresentaram 

hipótese alternativa. 
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Figura 20 -  Análise de correlação entre os casos de pneumonia e as variáveis climáticas no período de 2000 a 

2012 para a cidade de Campina Grande. 

 

Fonte: Produzido por próprio autor. 

 

No ano de 2002, algumas variáveis apresentaram correlações moderadas, como a 

velocidade do vento que teve correlação negativa, com valor de -0,51, a amplitude térmica 

com valor de -0,46 e a umidade relativa do ar apresentou correlação positiva com valor de 

0,48, mas nenhuma variável teve influência direta sobre os casos de pneumonia quando 

observada com os valores médios, por isso a importância de observar os anos 

individualmente.  
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No ano de 2003, a única variável que apresentou significância na ocorrência de 

pneumonia foi velocidade do vento, que teve uma correlação negativa, com valor de -0,47, 

sendo classificada como moderada, mostrando a importância da circulação de ar dentro da 

cidade na dispersão de poluentes.  

Já em 2005, as variáveis começaram a apresentar uma influência maior sobre os 

casos, com valores de correlação moderados, como a umidade relativa do ar (0,42), a 

velocidade do vento (-0,52), temperatura máxima do ar (-0,50) e a amplitude térmica com 

valor de 0,61. Diante dessas mudanças é possível observar a aleatoriedade na influência das 

variáveis sobre a ocorrência de casos de pneumonia, percebe-se também a importância de 

observar o resultado do teste t-Student apesar de baixas correlções nos valores médios.  

Em 2006, foi o ano em que as variáveis meteorológicas apresentaram maior 

influência sobre a ocorrência da pneumonia, conforme valores obtidos individualmente das 

correlações, como é o caso da umidade relativa do ar que apresentou uma correlação forte, 

com valor de 0,93, da precipitação com 0,82 e  também a velocidade do vento (-0,87), a 

temperatura máxima do ar (-0,77) e a amplitude térmica (-0,87) apresentaram correlações 

fortes, só que negativas, ou seja a medida que estas variáveis climatológicas  diminuem, os 

casos tendem a aumentar e vice-versa.  

No ano de 2007, a influência sobre as variáveis foi menor em relação ao ano de 

2006, tendo a precipitação (0,71)  uma correlação forte, neste ano a medida que precipitava, 

aumentava os casos de pneumonia, já umidade relativa (0,42) apresentou correlação moderada 

e sem significância conforme teste t-Student. A velocidade do vento (-0,73) apresentou forte 

correlação negativa e a amplitude térmica (-0,59) moderada correlação negativa, mas ambas 

após teste de hipóteses, apresentaram significância sobre a ocorrência de pneumonia. 

Já no ano de 2009, a umidade relativa do ar, pressão atmosférica, temperaturas 

máximas e mínimas e a amplitude térmica foram sinalizadas com moderada correlação, porem 

nenhuma variável após teste de hipóteses apresentou influência na ocorrência da pneumonia. 

Em 2011, ocorreu comportamento similar ao ano de 2009, porém a velocidade do 

vento apresentou correlação moderada e negativa de -0,58 e após teste de hipótese foi 

detectado influência da variável com a pneumonia. 

E, no ano de 2012, apenas as temperaturas máximas (-0,63) e mínimas (-0,63) 

resultaram em correlações moderadas negativas e no teste de hipóteses foram diagnosticadas 

com influência sobre os casos de pneumonia. 
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Os demais anos (2000, 2001, 2004, 2008 e 2010) apresentaram variáveis com 

fracas correlações e hipóteses nulas, caracterizando influência mínima ou nula sobre os casos 

avaliados. Esses dados podem ser observados nos apêndices (APÊNNDICE A ao APÊNDICE 

AQ), que contêm os resultados para as análises de cada ano.  

A partir da análise de correlação entre as médias mensais, foi construída a Tabela 

9, com uma matriz de correlação entre todas as variáveis em estudo. Como todas as variáveis 

encontram-se na escala intervalar, então foi utilizada a correlação de Pearson. 

Na análise de regressão, foi verificada uma forte correlação entre as variáveis, 

acima de ±0,8. Ao se tratar de regressão é interessante que as variáveis dependentes possuam 

uma forte correlação com a variável resposta (ou independente) e fraca correlação entre elas. 

 

Tabela 9 - Matriz de correlação de Pearson. 
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Pressão Atmosférica 1,00        

Média Máxima -0,85 1,00       

Média Mínima -0,91 0,80 1,00      

Amplitude Térmica -0,53 0,85 0,40 1,00     

Umidade do ar 0,61 -0,92 -0,52 -0,97 1,00    

Precipitação 0,25 -0,67 -0,18 -0,89 0,89 1,00   

Velocidade Vento -0,33 0,60 0,15 0,85 -0,77 -0,72 1,00  

Casos Pneumonia 0,31 -0,44 -0,03 -0,73 0,63 0,58 -0,78 1,00 

Fonte: Produzido por próprio autor. 

 

Na Tabela 9, as correlações acima de ±0,8 que estão identificadas em negrito, 

pode-se perceber que nenhuma variável, possui correlação forte com a variável resposta 

(casos de pneumonia). A variável pressão atmosférica possui uma forte correlação negativa 

com as variáveis média máxima (-0,85) e média mínima (-0,91), o que significa que quanto 

maior a pressão atmosférica, menor será o valor da temperatura máxima e da temperatura 

mínima. A temperatura máxima possui correlação forte positiva com as variáveis média 

mínima (0,8) e amplitude térmica (0,85) e correlação forte negativa com a variável umidade 

relativa do ar (-0,92). 
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A variável amplitude térmica possui correlações fortes negativas com as 

variáveis, umidade do ar (-0,97) e precipitação de chuva (-0,89) que corresponde ao 

comportamento inverso, enquanto um aumenta o outro diminui. A amplitude obteve uma 

correlação positiva de 0,85 com a velocidade do vento. 

A umidade relativa do ar obteve uma correlação forte com a precipitação de 0,89, 

o que já era esperado, pois quanto maior a precipitação de chuva, maior será a umidade 

relativa do ar. 

As outras variáveis como precipitação, velocidade do vento e média das 

temperaturas mínimas, não possuíram correlações fortes com nenhuma outra variável, 

diferentes das citadas anteriormente. 

Na Tabela 10, temos um resumo do modelo de regressão gerado para a pesquisa. 

As variáveis que foram significativas para o modelo são pressão atmosférica, média máxima, 

amplitude térmica e umidade relativa do ar. A variável precipitação não foi significativa, o p-

valor (0,255) foi maior que 5% (0,05), porém como a variável foi tratada como variável 

importante para o modelo foi mantida. Outra observação importante é que o intercepto, e as 

variáveis, amplitude térmica e precipitação estão agindo no modelo de forma inversa. 

Assim, considera-se que quanto menor a ocorrência de precipitação, maior será a 

probabilidade de crianças acometidas pela pneumonia, visto que a chuva dispersa poluentes 

suspensos no ar. 

 
Tabela 10 - Análise Estatística para casos de pneumonia. 

Variáveis Coeficientes Erro Padrão valor t Pr(>|t|) 

Intercepto -7392 1390 -5,317 0,001801 

Pressão Atmosférica 7,132 1,382 5,159 0,002097 

Média Máxima 13,860 2,051 6,757 0,000513 

Amplitude Térmica -8,438 2,475 -3,410 0,014324 

Umidade do ar 3,819 1,268 3,013 0,023611 

Precipitação -0,063 0,050 -1,258 0,255031 

Fonte: Produzido por próprio autor. 

 

Outra forma de visualizar o resultado é por meio do modelo propriamente dito, 

que pode ser representado através da equação 10:  

 

     (10)     
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Sendo:  

 Y – Casos de Pneumonia; 

 X1 – Pressão Atmosférica; 

 X2 – Média das Temperaturas Máximas; 

 X3 – Média das Temperaturas Mínimas; 

 X4 – Amplitude Térmica; 

 X5 – Umidade Relativa do ar; 

 X6 – Precipitação. 

Vale ressaltar que através desse modelo obitido é possível estimar o número de 

ocorrências da pneumonia para os demais meses e anos, alterando os valores das variáveis 

climatológicas conforme suas respectivas oscilações. 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 11, a variação total explicada 

pelo modelo de regressão linear múltipla foi 92,51% conforme o coeficiente de determinação 

(R
2

a). Um teste F - Snedecor é realizado para verificar se o modelo é adequado e pode ser 

utilizado, sendo a Hipótese nula (o modelo não é adequado). Segundo o resultado do teste F, o 

p-valor foi 0,0004274, menor que o nível de significância adotado de 5%, portanto rejeitamos 

a hipótese nula, logo o modelo é adequado. 

 
Tabela 11 - Parâmetros do modelo. 

Parâmetros Resultados 

R
2 0,9591 ou 95% 

R
2

a 0,9251 ou 92,51% 

P-valor do modelo 0,0004274 

                           Fonte: Produzido por próprio autor. 

 

3.2.1 Normalidade dos resíduos 

As Figuras 21 e 22 são uma forma gráfica de visualizar a normalidade dos 

resíduos. Por meio delas também é possível analisar se os dados seguem distribuição Normal. 

No histograma dos resíduos (Figura 21), pode-se perceber a semelhança com o gráfico da 

função densidade da distribuição Normal, mostrando que os resíduos do modelo seguem 

distribuição Normal. 
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Na Figura 22, temos o gráfico Q-Q Plot. Este gráfico é utilizado para verificar se 

um conjunto de dados segue determinada distribuição estatística. Os pontos são formados 

pelos quantis amostrais e, se no resultado os pontos alinham-se numa reta de inclinação 1, 

então, o conjunto de dados segue a distribuição estatística testada. Nessa pesquisa, o eixo x 

são os resíduos padronizados, e o eixo y são os quantis da distribuição normal padrão, como 

pode-se perceber, os dados se aproximam da reta de inclinação 1, portanto os dados seguem 

distribuição Normal. Porém, para inferir na distribuição dos dados, foram feitos três testes 

estatísticos para verificar se os resíduos seguem Normalidade. 

 
Figura 21 - Histograma dos resíduos do modelo. 

 
Fonte: Produzido por próprio autor. 

 

Figura 22 - Gáfico normal Q-Q Plot dos resíduos, conforme modelo linear múltiplo. 

 
Fonte: Produzido por próprio autor. 

Ao verificar a Tabela 12, percebe-se que os resíduos do modelo seguem 

distribuição Normal. Os três testes são utilizados para verificar normalidade e em todos os 

testes o p-valor foi acima do α (nível de significância) utilizado que foi 0,05 ou 5%. Como a 
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hipótese nula é de que os resíduos do modelo seguem distribuição Normal, portanto não 

rejeitamos a hipótese nula (H0), ou seja, nosso modelo não viola esta hipótese. 

 
Tabela 12 - Teste de Normalidade. 

Método p-valor 

Lilliefors 0,7814 

Shapiro-Wilk 0,7765 

Bera-Jarque 0,9671 

Fonte: Produzido por próprio autor. 

 

3.2.2 Homocedasticidade 

A homocedasticidade verifica se as variâncias das variáveis aleatórias do modelo 

são iguais. Existem duas maneiras de verificar Homocedasticidade, a gráfica e através de teste 

estatístico. 

Na Figura 23, tem-se um gráfico com valores estimados versus resíduos. Neste 

gráfico, os valores têm que estar entre os valores [-2,2], se os dados estiverem fora deste 

intervalo, existe a possibilidade de existência de heteroscedasticidade no modelo, com isso 

faz-se necessária a procura de uma solução para que o modelo se torne homocedástico. 

Podemos verificar que todos os dados encontram-se dentro do intervalo, assim os dados 

podem ser homocedásticos. Testes estatísticos foram feitos para verificar a homocedasticidade 

dos dados.  

Na Tabela 13, encontram-se os testes para Homocedasticidade, a hipótese nula é 

de que as variâncias das variáveis aleatórias são iguais, e a hipótese alternativa é que ao 

menos uma das variâncias difere das outras. Nos resultados dos testes, os p-valores foram 

maiores que o nível de significância adotado de 5%. Portanto, o modelo de regressão é 

homocedástico. 
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Figura 23 -  Gráfico da homocedasticidade, conforme modelo linear múltiplo. 

 
Fonte: Produzido por próprio autor. 

 

Tabela 13 - Teste de Homocedasticidade. 

Método p-valor 

Breusch-Pagan 0,1933 

Breusch-PaganEstudentizado 0,2045 

Fonte: Produzido por próprio autor. 

 

3.2.3 Linearidade 

Analisando os resultados para a suposição de linearidade na Tabela 14 e na Figura 

24, foi possível verificar que no gráfico da linearidade os valores estimados (eixo x) versus os 

verdadeiros valores dos casos de pneumonia (eixo y) formam uma reta linear de inclinação 1, 

juntamente com o teste estatístico é possível afirmar que os dados possuem linearidade. 

Os testes estatísticos para linearidade possuem como Hipótese Nula, que o modelo 

segue linearidade, e a hipótese alternativa que o modelo não segue linearidade. Os testes 

utilizados foram o teste RESET para os valores ajustados. O resultado do teste indica que o 

modelo não viola a suposição de linearidade. O segundo teste utilizado foi o teste do Arco-Íris 

em que também o p-valor foi maior que o nível de significância, portanto não rejeitamos a 

hipótese nula, ou seja, o modelo é linear. 
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Tabela 14 - Teste de Linearidade. 

Método p-valor 

RESET Ajustados 0,625 

Rainbowtest 0,8683 

Fonte: Produzido por próprio autor. 

 

Figura 24 - Gráfico de linearidade. 

 

Fonte: Produzido por próprio autor. 

 

3.2.4 Autocorrelação 

Uma das hipóteses do Modelo Clássico de Regressão Linear (MCRL) estabelece 

que não há autocorrelação ou correlação serial entre os termos de perturbação incluídos na 

Função de Regressão Populacional (FRP). Apesar de ser um fenômeno típico de séries 

temporais, pode também ocorrer em dados do tipo cross-section, entretanto neste tipo de dado 

a disposição das informações deve apresentar alguma lógica ou interesse econômico para que 

possamos compreender qualquer decisão sobre a presença ou não de autocorrelação. 

Pode-se perceber que o gráfico da Autocorrelação (Figura 25), aparenta ter a 

forma senoidal, indicando que não existe tendência no modelo, e juntamente com o resultado 

do teste de Durbin-Watson, em que o p-valor (Tabela 15) foi maior que o nível de 

significância adotado de 5%, portanto não existe autocorrelação das variáveis do modelo. 
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Figura 25 - Gráfico de Autocorrelação. 

  
Fonte: Produzido por próprio autor. 

 
Tabela 15 - Teste de Autocorrelação. 

Método p-valor 

Durbin-Watson 0,7385 

Fonte: Produzido por próprio autor. 

 

3.3 Vulnerabilidade Social e Distribuição Espacial dos Casos de Pneumonia 

As variáveis obtidas pelo IBGE, foram escolhidas conforme características 

comuns que auxiliam na análise da condição de vida de uma população, como o grau de 

escolaridade, de condições mínimas de moradia e de renda e que juntas possibilitam uma 

investigação social, indicando áreas mais vulneráveis a doenças e demais transtornos.  

Inicialmente, obtiveram-se os coeficientes de correlação de Pearson entre os sete 

indicadores (Domicílios Próprios com água, energia e coleta de lixo – DPAEL, Domicílios 

com Banheiros/esgotamento Sanitário – DBES,  Número de moradores em domicílios 

permanentes – MDP, Renda entre 1/2 a 1 salário – R1/2 a 1S, Renda entre 1 a 2 salários – R1 

a 2S, População Não alfabetizada acima de 10 anos – PNA >10, População Alfabetizada 

acima de 10 anos – PA >10) demonstrados na Tabela 16, na qual foi observado que todos os 

coeficientes tiveram uma correlação positiva significativa. 
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Tabela 16 - Coeficientes da correlação entre as variáveis do IBGE. 

Correlação DPAEL BES MDP R 1/2 a 1 S R 1  a 2 S PNA > 10 PA>10 

DPAEL 1,000 0,997 0,999 0,986 0,977 0,773 0,996 

BES 0,997 1,000 0,997 0,978 0,982 0,753 0,998 

MDP 0,999 0,997 1,000 0,986 0,975 0,785 0,995 

R ½ A 1 S 0,986 0,978 0,986 1,000 0,951 0,827 0,973 

R 1 A 2 S 0,977 0,982 0,975 0,951 1,000 0,645 0,988 

PNA >10 0,773 0,753 0,785 0,827 0,645 1,000 0,727 

PA>10 0,996 0,998 0,995 0,973 0,988 0,727 1,000 

Fonte: Produzido por próprio autor. 

 

Na Tabela 17 observa-se o nível de significância do teste de esfericidade de 

Bartlett (p-value = 0,000) e o KMO que compara os coeficientes de correlação de Pearson 

obtidos com os coeficientes de correlação parcial entre as variáveis.  

Isso revela que houve correlações entre as variáveis. Nesse caso, o KMO foi 

muito próximo à unidade, portanto a análise fatorial é um procedimento adequado. 

 
Tabela 17 - Estatística KMO e o teste de esfericidade de Bartlett.  

Medida de adequação amostral de (KMO) 0, 831 

Teste de esfericidade de Bartlet 

Qui-quadrado aproximado 1308,586 
Graus de liberdade 21 

P-value 0, 000 

Fonte: Produzido por próprio autor. 

 

Podemos verificar, conforme Tabela 18, que apenas um só fator, foi capaz de 

explicar exatamente 93% da variabilidade total, o que se considera como uma porcentagem 

aceitável para as análises. 
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Tabela 18 - Variância total explicada. 

Componentes Autovalores iniciais Soma das saturações obtidas das 

extrações 

Total % variância % acumulado Total % variância % acumulado 

1 6,538 93,405 93,405 6,538 93,405 93,405 

2 0,432 6,172 99,578     

3 0,019 0,266 99,843     

4 0,007 0,106 99,949     

5 0,002 0,029 99,977     

6 0,001 0,016 99,994     

7 0,000 0,006 100,000     

Fonte: Produzido por próprio autor. 

 

Outra forma de avaliar a quantidade de fatores que podem explicar a variabilidade 

dos dados é através do gráfico de sedimentação (Figura 26), pois permite observar também a 

quantidade de componentes a serem usados, que, neste caso podemos confirmar que apenas 

uma variável já foi suficiente para avaliar os dados. 

 
Figura 26 - Gráfico de sedimentação. 

 
Fonte: Produzido por próprio autor. 
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Já a Tabela 19, traz a matriz da componente que representa a contribuição única 

de cada fator com a variável. Nesse sentido, é a correlação de cada fator com cada variável. 

Todos os valores foram significantes, com maior contribuição no número de moradores por 

domicílios e menor contribuição para a população não alfabetizada acima de 10 anos. 

 
Tabela 19 - Matriz de componentes. Método de extração: Análise de componentes principais. 

 Componente 1 

Domicílios Próprios com água, energia e coleta de lixo 0,998 

Banheiros/esgotamento Sanitário 0,995 

Número de moradores em domicílios permanentes 0,999 

Renda entre 1/2 a 1 salário 0,992 

Renda entre 1 a 2 salário 0,969 

População Não alfabetizada acima de 10 anos 0,807 

População Alfabetizada acima de 10 anos 0,99 

Fonte: Produzido por próprio autor. 

 

O estudo realizado através da análise da correlação entre as 7 variáveis resultou na 

investigação social realizada na área urbana de Campina Grande, conforme Mapa temático do 

Índice de Vulnerabilidade Social Familiar (IVSF) visto na Figura 27. 
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Figura 27 -  Mapa do Índice de Vulnerabilidade Social da Família. 

 
       Fonte: Produzido por próprio autor. 
 

Na Tabela 20, os bairros foram enumerados de 0 a 49 e coloridos para que, no 

decorrer da discussão, seja possível sua devida localização no mapa. 

 

Tabela 20 - Relação dos bairros de Campina Grande - PB, enumerados de 0 a 49. 

Núm. Bairro Núm. Bairro Núm. Bairro 
0 Monte Castelo 17 Cruzeiro 34 Centro 
1 Castelo Branco 18 Universitário 35 São José 
2 Mirante 19 Dist. Industrial 36 Jardim Paulistano 
3 Catolé 20 Novo Bodocongó 37 Palmeira 
4 Jardim Tavares 21 Bodocongó 38 Prata 
5 José Pinheiro 22 Acácio Figueiredo 39 Quarenta 
6 Sandra Cavalcante 23 Malvinas 40 Liberdade 
7 Vila Cabral 24 Dinamérica 41 Louzeiro 
8 Três Irmãs 25 Ramadinha 42 Nações 
9 Serrotão 26 Presidente Médici 43 Itararé 
10 Jeremias 27 Santa Cruz 44 Lauritzen 
11 Araxá 28 Pedregal 45 Santo Antônio 
12 Cuités 29 Tambor 46 Nova Brasília 
13 Monte Santo 30 Estação Velha 47 Velame 
14 Bela Vista 31 Jd. Continental 48 Cidades 
15 Santa Rosa 32 Conceição 49 Jd. Quarenta 
16 Centenário 33 Alto Branco   

Fonte: Produzido por próprio autor. 
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O desenvolvimento urbano de Campina Grande se deu a partir do bairro Centro 

(34), um dos mais verticalizados e onde abriga uma das áreas mais comerciais da cidade. O 

bairro Serrotão (9) é considerado um dos mais pobres, pouco populoso e nele está inserido o 

complexo penitenciário. O Pedregal (28) é uma área carente de estrutura física e abriga um 

grande número de pessoas com baixo poder aquisitivo, já vizinho a ele, o bairro Bodocongó 

(21) é considerado um bairro universitário não só por ter inserido nele a Universidade Federal 

de Campina Grande e a Universidade Estadual da Paraíba, mas por ali abrigar uma grande 

quantidade de estudantes, ainda sim contém famílias com poder aquisitivo elevado. Vale 

ressaltar que o IVSF construído não possuí apenas características de poder aquisitivo, mas 

levou em consideração vários aspectos elencados na metodologia, entre eles a alfabetização e 

as condições de moradia, o que deve ser considerado ao observar as classificações dos índices 

obtidos. 

Composto por quatro classes, o IVSF (Figura 27) apresentou apenas o bairro das 

Malvinas (23), com uma vulnerabilidade social muito alta, conforme as variáveis escolhidas. 

Estão inseridos com a classificação alta, os bairros Bodocongó (21), Cruzeiro (17), Liberdade 

(40), Catolé (3) e José Pinheiro (5). Os demais 44 bairros da cidade ficaram distribuídos entre 

a classificação de média e baixa vulnerabilidade.  

A distribuição espacial das unidades de saúde que notificaram os casos de 

pneumonia em crianças e seus respectivos números de atendimentos podem ser visualizados 

(Figura 28) para o período de 2000 a 2012, juntamente com um layer inferior composto pelo 

IVSF. 

O ano de 2000 (Figura 28) as 32 unidades de saúde da família, distribuídas em 21 

bairros, atenderam, durante os 12 meses do ano, 306 casos de pneumonia. Os bairros que 

tiveram concentrados maiores números de atendimento, conforme legenda (Figura 28), foram: 

Liberdade, Serrotão, Três irmãs, Santa Rosa, Malvinas e Pedregal. Apenas o Bairro do 

Pedregal com menor extensão territorial, apresentou o número máximo de 76 atendimentos, o 

qual está classificado com IVSF médio e o bairro do Serrotão, com maior extensão territorial, 

apresentou 17 casos. Pôde-se, ainda, observar que no Bairro Centenário, com a ISVF muito 

baixa contabilizou 30 casos de pneumonia, com presença de 5 unidades de saúde da família. 

Os demais casos localizaram-se entre a vulnerabilidade média e alta.  

Com o aumento de mais 9 unidades de atendimento, o ano de 2001 (Figura 28) 

possuía 41 unidades de saúde, e conforme o SIAB, foram notificados 459 casos de Pneumonia 



91 

 

 

 

em crianças de 0 a 5 anos de idade. A maior concentração de atendimentos de casos ocorreu 

entre a zona leste e oeste da cidade. Nos bairros Nova Brasília (IVSF Média), Monte Castelo 

IVSF Média)  e José Pinheiro (IVSF Alta) houve a maior concentração de atendimentos, 

porém a área central da cidade também apresentou grande quantidade de casos, como os 

bairros Pedregal (IVSF Média), Centenário (IVSF Média) e Malvinas(IVSF Muito Alta), logo 

visualiza-se concentrações de casos ocorrendo em locais sinalizados como vulneráveis, 

bairros antigos e alguns sem infra estrutura.  

No ano de 2002, foram identificadas 43 unidades de Saúde que diagnosticaram 

conforme SIAB, 472 casos de Pneumonia. Pode-se observar uma distribuição mais esparsa 

das unidades em relação ao ano de 2000 e 2001. Ainda em processo de adensamento, o bairro 

Pedregal (IVSF Média) continuou a apresentar uma alta frequência de notificação da 

Pneumonia, seguido dos bairros José Pinheiro (IVSF Alta), Monte Castelo e Centenário 

(ISVF Média). Neste ano, o bairro Serrotão (IVSF Média) apresentou duas unidades de 

atendimento notificando casos de Pneumonia, totalizando 33 casos 

O ano seguinte, 2003, apresenta a distribuição espacial dos 362 casos de 

Pneumonia em crianças (0 – 5 anos), no qual podem ser observadas as áreas com maior e 

menor concentração de casos/atendimento. Os bairros classificados com índices de 

vulnerabilidade social familiar média concentram maior quantidade de atendimentos. 

Permanecem em destaque os bairros: José Pinheiro e Monte Castelo (Zona Leste da cidade), 

Centenário, Malvinas e Pedregal (área central). As áreas com a classificação muito baixa 

apresentam a mesma localização nos postos de atendimento, porém diferem na quantidade de 

casos. 

No ano de 2004 (Figura 28), foram contabilizadas 47 unidades de Saúde, com um 

total 365 de notificações de Pneumonia. As áreas de maior concentração dos casos podem ser 

visualizadas na região nordeste, nos bairros José Pinheiro (IVSF- Alta) e Monte Castelo 

(IVSF – Média), na região central da cidade, nos bairros Pedregal e Centenário (IVSF – 

Média). Três bairros também se destacam pela quantidade de casos e quantidades de unidades 

distribuídas em sua área de abrangência, o bairro de Serrotão (IVSF – Média), com duas 

unidades de saúde e 28 notificações de pneumonia, o bairro Malvinas (IVSF – Muito Alta), 

com 48 notificações de pneumonia e o bairro Cidades (IVSF – Média) com 15 notificações. 

Podem ser observadas características similares ao ano de 2005, com 45 unidades 

de saúde e 298 casos, que mesmo com uma redução 67 casos de pneumonia, as áreas com 
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maior concentração permaneceram as mesmas, com exceção, o bairro do Serrotão (IVSF – 

Média) que possuía apenas uma unidade de saúde e notificou 27 casos. 

As 40 unidades de saúde notificaram 253 casos de pneumonia em crianças no ano 

de 2006. Podemos observar que houve uma concentração de casos no bairro de Centenário, 

com 4 unidades de saúde inseridas na área com maior vulnerabilidade social familiar. Os 

demais casos encontraram-se distribuídos entre as áreas de vulnerabilidade social familiar alta 

e média. Com destaque para o bairro de Pedregal que apresentou maior número de casos em 

apenas uma unidade de saúde, seguidos dos bairros José Pinheiro, Liberdade e Catolé, 

localizados na região leste do mapa (IVSF – Alta) e o bairro de Monte Castelo (IVSF – 

Média). Nos bairros com Baixo IVSF, podemos observar a ausência de notificações de 

pneumonia em crianças ou atendimentos com baixo número de casos. 

Já, no ano de 2007, apresentou 43 unidades de Saúde, com um total de 182 casos 

de Pneumonia em crianças, distribuídos na zona urbana de Campina Grande. Apesar da 

continuidade da redução de notificação da pneumonia, podemos observar a concentração de 

casos nas mesmas regiões afetadas no ano anterior, como é o caso dos bairros Pedregal, 

Centenário e Monte Castelo, inseridos na mesma faixa de IVSF (média). Houve um aumento 

do número de notificações na região sul, nos bairros de Cidades, Acácio Figueiredo e Três 

Irmãs.  

No ano de 2008, podemos constatar um aumento de unidades de saúde que 

notificaram a pneumonia em crianças. Com 49 unidades de Saúde e 185 registros da doença 

pode ser visualizado uma distribuição maior da doença em relação ao território, como também 

a homogeneização na quantidade de casos em cada unidade de atendimento, destacando o 

bairro de Serrotão, zona oeste do mapa, com uma unidade apresentando 15 casos e outra 2 

casos. O Bairro Malvinas, com maior IVSF, apresentou 6 unidades de atendimento e um total 

de 21 casos notificados da doença. Outro viés a ser observado neste mesmo ano, foi que todos 

os bairros com IVSF Alta apresentaram casos de pneumonia em crianças e, em sua maioria, 

esses bairros possuíam três unidades de atendimento. As demais áreas apresentaram 

comportamento similar aos anos anteriores analisados.  

Com 52 unidades de Saúde e um total de 232 casos de Pneumonia, o ano de 2009 

apresentou um aumento de 47 casos de pneumonia em relação ao ano de 2008. Já podendo ser 

observado que houve notificação em três novas unidades de saúde, duas localizadas no bairro 

Monte Santo e uma unidade no bairro Bela Vista, ambas classificados como IVSF Média. No 
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bairro de Serrotão, houve um aumento de 5 novos casos de pneumonia em relação a 2008. 

Esses anos apresentaram duas unidades de atendimento, porém a quantidade de atendimentos 

foi maior no bairro Bela Vista.  

Vale ressaltar que o bairro Santa Rosa, região central da cidade, classificada com 

IVSF médio, apresentou um aumento significativo de 17 novos casos de pneumonia, 

totalizando 22 notificações da doença avaliada. 

Contabilizados 49 unidades de Saúde, o ano de 2010 apresentou 132 casos de 

Pneumonia em crianças espacialmente distribuídos em sua área de abrangência. Apesar da 

redução de 100 notificações de pneumonia, a concentração de atendimentos apresentou 

comportamento similar ao ano de 2009. 

A maior intensidade da doença pode ser observado em diferentes áreas no que se 

refere à vulnerabilidade social familiar, três bairros com IVSF baixa notificaram casos de 

pneumonia. O bairro com maior IVSF possuía 6 unidades e notificou um total de 13 casos. Já 

os 5 bairros com IVSF alta notificaram 30 casos de pneumonia, sendo o bairro José Pinheiro 

com maior concentração de casos, totalizando 18 das 30 notificações.  

No ano de 2011, foi registrado uma menor notificação de casos de pneumonia em 

crianças totalizando 96 casos atendidos em 34 unidades de saúde. A maior concentração de 

casos totalizou 10 casos no bairro Malvinas (IVSF – Muito Baixa); seguidos do bairro Monte 

Santo, com 9 notificações (IVSF – Média); Nova Brasília (IVSF – Média), com 8 casos; José 

Pinheiro, com 7 casos (IVSF – Alta); o Alto Branco (IVSF – Média), com 6 casos e com 5 

casos  os bairros: Serrotão (IVSF – Média), Centenário (IVSF – Média), Santa Rosa (IVSF – 

Média) e  Liberdade (IVSF – Alta). 

O ano de 2012 apresentou um cenário diferenciado em relação ao ano anterior: 

foram 37 unidades de saúde e 107 casos registrados de pneumonia. Pode ser visualizado um 

aumento significativo de casos no bairro Malvinas (IVSF – Muito Alta), com 21 notificações 

de pneumonia. No bairro Catolé (IVSF – Alta), foram notificados 12 casos de pneumonia em 

crianças, e ainda foram registrados nos bairros Cidades (IVSF – Média), 9 casos; Nova 

Brasília (IVSF – Média), 10 casos; Presidente Médici (IVSF – Baixa), 6 casos e Santa Rosa 

(IVSF – Média), 6 casos. 

Com o resultado da krigagem por indicação realizado para análise do período em 

estudo (13 anos), foi criada uma superfície contínua através da quantidade de casos atendidos 
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nos 50 bairros da cidade de Campina Grande, que indicou não só as áreas com maior 

densidade de casos, mas sinalizou também as áreas de risco dentro da cidade. 

Na Figura 29, pode-se visualizar o período de 2000 a 2005 das áreas com maior 

intensidade de atendimento dos casos de pneumonia em Campina Grande – PB. Conforme 

escala graduada por cores, variando entre o branco e o verde, na qual quanto mais próximo da 

tonalidade clara (valores próximos a 1), mais intenso será a concentração de casos e, quanto 

mais escura a tonalidade ( valores próximos a 0), menor será a concentração de casos e até 

mesmo a inexistência de atendimento/ocorrência da pneumonia. 
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Figura 28 - Cartograma da distribuição espacial dos atendimentos de pneumonia na cidade de Campina Grande-PB, para o período de 2000 a 2012. 

Fonte: Produzido por próprio autor.
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Nos seis primeiros anos de 2000 a 2005, podemos observar que a pneumonia em 

crianças de 0 a 5 anos em Campina Grande, é dinâmica, variando a concentração de casos e 

áreas de risco. Na região central da área de estudo, pode-se verificar a ocorrência intensa de 

casos, destacando os Bairros Malvinas, Pedregal, Centenário e Liberdade, todos enquadrados 

no IVSF entre muito baixo e médio.  

 
Figura 29 - Cartograma de concentração dos atendimentos de pneumonia em Campina Grande-PB, no período 

de 2000 a 2005 a partir do procedimento de krigagem por indicação. 

 
Fonte: Produzido por próprio autor. 
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Na Figura 30, observa-se que o bairro Serrotão também se destaca em todos os 

anos, localizado na região oeste do mapa, com ocorrência e intensidade dos casos durante os 6 

anos avaliados inicialmente.  

Já na região leste, dois bairros, José Pinheiro e Monte Castelo, também 

caracterizam, conforme krigagem, áreas com necessidades de intervenção social. 

Também se pode observar que no ano de 2001 houve uma ocorrência de notificações de 

pneumonia em bairros localizados na região nordeste. 

Analisando ainda os resultados da krigagem, na Figura 30, temos os anos de 2006 

a 2012, quando pode ser observada a continuidade da dinâmica da concentração de casos de 

pneumonia. No ano de 2006, ocorreu maior intensidade de casos na faixa que se estende de 

leste a oeste do cartograma, já no ano de 2007, os atendimentos se concentraram em áreas 

distintas, com focos entre a região noroeste, com destaque para o bairro Serrotão, na região 

central; e o bairro Pedregal, na região nordeste; no bairro Monte Castelo e na região sul, nos 

bairros Acácio Figueiredo e Três Irmãs.  

O ano de 2008 apresentou comportamento similar ao ano de 2007, salvo exceção 

para o bairro Catolé, que teve um aumento de atendimentos e passa a ser considerada uma 

área para futuras intervenções na saúde publica local.  

No ano de 2009, as áreas de maior atenção migram para a região central, 

principalmente nos bairros Bela Vista e Centenário. Na região norte/nordeste destacam-se os 

bairros Alto Branco e Jardim Continental e na região noroeste permanece ainda a forte 

presença de casos no bairro Serrotão. 

Já, no ano de 2010, permanece uma grande concentração de casos na região 

central e na zona leste, com os bairros José Pinheiro e Monte Castelo. Neste ano, visualiza-se 

uma faixa de casos bem definida entre as regiões noroeste e sudoeste, sendo mais intenso nos 

bairros Cidades e Três Irmãs.  

Em 2011, mesmo com uma grande redução de casos de pneumonia em crianças, a 

região central da Figura 30, permanece como um núcleo bem definido de notificação da 

doença, com destaque para os bairros Pedregal, Centenário, Santa Rosa, Liberdade e Cruzeiro. 

Ainda, no ano 2011, pode-se observar uma faixa contínua que vai de leste a oeste com 

ocorrência de casos de pneumonia.  

Em 2012, a situação dos atendimentos de pneumonia adquire novas formas, 

concentrando os atendimentos da área central a leste da imagem. O maior núcleo de casos foi 
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identificado no bairro Malvinas, considerado conforme estudo de vulnerabilidade, como o 

bairro com maior IVSF, o que indica uma relação entre as condições sociais e a ocorrência da 

doença. 

Figura 30 - Cartograma de concentração dos atendimentos de pneumonia em Campina Grande-PB, no período 

de 2006 a 2012 a partir do procedimento de krigagem por indicação. 

 
Fonte: Produzido por próprio autor. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pneumonia, apesar dos esforços dos gestores no combate ao acomentimento em 

crianças, ainda é uma das doenças  que mais levam a óbito. Ocorre em todo o mundo, mas 

com maior intensidade nos países emergentes.  

A campanha de vacinação atualmente se configura como alternativa mais eficaz 

no combate da penumonia, porém, quando relacionada a outros fatores climáticos e sociais, 

não se torna totalmente eficiente. 

Em Campina Grande foi possível verificar que a ocorrência da pneumonia está 

fortemente ligada aos fatores climáticos e sociais, sendo os bairros que possuem população 

com baixo poder aquisitivo, baixa escolaridade e sem infraestrutura os mais atingidos. 

Avaliando cronologicamente, o uso e a cobertura do solo durante as três décadas 

analisadas apresentaram intensa mudança em seu espaço. No ano de 1984, a maior 

concentração urbana estava localizada na região nordeste da cidade e se expandiu 

gradativamente por toda a área. Como resultado desse processo intenso de urbanização nestes 

23 anos analisados, foi constatada uma perda considerável de vegetação, que foi substituída 

por solo exposto e área urbana, totalizando um aumento de 2587,86 hectares. Essas 

transformações produzem não apenas o desenvolvimento de uma cidade, sendo Campina 

Grande atualmente considerada um polo de desenvolvimento dentro de sua região, mas 

também colaboram negativamente com impactos socioambientais que afetam de forma 

significativa a qualidade de vida da população. 

As áreas urbanizadas apresentaram uma intensa impermeabilização e vários 

núcleos de calor, modificando o balanço de energia e alterando o clima urbano local. As 

consequências que essas mudanças acarretam são inúmeras, pois interferem no cotidiano da 

população em vários contextos e, sobretudo, na saúde. Nessa área, foi observado que, apesar 

das campanhas de vacinação e da redução do número de crianças no período de 2000 a 2012, 

ainda foram notificados casos de pneumonia em crianças na faixa etária de 0 a 5 anos 

distribuídas por toda área urbana. Dessa forma, percebe-se que, mesmo com as intervenções 

na saúde pública as alterações no micro clima, ainda favorecem a ocorrência de doença. 

Depois da aplicação de testes de hipóteses sobre a correlação de casos de 

pneumonia com as variáveis climáticas, foi constatada forte influência da velocidade dos 

ventos, da pressão atmosférica, temperatura máxima do ar e da amplitude térmica na 
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ocorrência da pneumonia. Ainda foi constatado que quanto menor a ocorrência de 

precipitação maior a probabilidade de ocorrência de pneumonia, visto que a chuva é um 

agente dispersor de partículas poluentes suspensas na atmosfera, salvo excessão os anos de 

2006 e 2007 em que a variável precipitação apresentou forte relação com a ocorrência de 

casos. 

Com o modelo de previsão elaborado a partir das variáveis analisadas, foi possível 

constatar a importância do uso de tais parâmetros para previsão de possíveis ocorrências da 

doença durante todos os meses do ano, facilitando assim, a criação de campanhas de 

vacinação e prevenção da pneumonia. 

No entanto, as variáveis climáticas não são as únicas responsáveis pela ocorrência 

da pneumonia no local. Na avaliação do espaço sobre a localização dos casos e o índice de 

vulnerabilidade social familiar criado, pode ser verificado que nos 6 primeiros anos a intensa 

concentração de casos se dava em bairros com IVSF muito alto e alto, concomitantemente em 

áreas com pouca ou nenhuma presença de vegetação e alto índice de impermeabilização 

(região central da cidade). Nos demais anos, foi verificado um comportamento diferente: a 

concentração de casos ocorreu de forma dinâmica, apesar de manter a ocorrência na região 

central da cidade. Os casos também foram notificados em bairros com IVSF baixo e médio, o 

que comprova que não existe apenas um fator responsável pela ocorrência da pneumonia em 

crianças e sim um acúmulo de agravos, sejam eles ambientais e/ou sociais, que promovem a 

morbidade por pneumonia na população infantil na cidade de Campina Grande. 

Vale ressaltar que alguns bairros ainda carecem de unidades da Estratégia da 

Família – ESF, o que também dificulta o diagnóstico, como também a prevenção da doença 

em questão. Com o resultado da distribuição espacial dos casos, foi possível identificar não só 

as áreas que possuem um grande número de crianças com pneumonia como as áreas que 

carecem de atendimento, o que facilita o planejamento para implantação de novas unidades de 

atendimento, com o intuito de promover a saúde da população.  

Ainda em observância da distribuição espacial dos casos de pneumonia, após a 

análise geoestatitica, krigagem, pôde se analisar que a dinâmica da doença  seguiu padrão 

espacial aleatório durante os 13 anos estudados, apenas mantendo a ocorrência dos casos nos 

bairros mais centrais, que são os mais antigos e presente também em quase todos os anos nos 

bairros com IVSF muito alto e alto.  
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Diante do exposto e com a observância do cenário atual, a avaliação da 

concentração dos casos é uma ferramenta robusta para a gestão na saúde pública da região, se 

reveste de importância, visto que a pneumonia, apesar de avanços tecnológicos, é uma das 

doenças que mais levam a óbito crianças e idosos em todo mundo. Sendo indicada para 

continuidade das pesquisas sobre pneumonia, além da coleta de dados in situ da qualidade do 

ar em vários pontos da cidade, o acompanhamento das notificações durante os demais anos. 

Nesse contexto, recomenda-se a disponibilização destes dados via web para 

conhecimento da população e dos gestores públicos que podem agir de forma integrada na 

realização de campanhas e no acompanhamento de dados de prevenção.  
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APÊNDICE A - Banco de dados do período de 2000 utilizado para aplicação do teste t-

Student 

Meses Casos 

Pneumonia 
Umidade 

Relativa 

% 

Velocidade 

Vento 

(m/s) 

Precipitação 
(mm) 

Pressão 

Atmosférica 

(mb) 

Média 

das 

Máximas 

(ºC) 

Média 

das 

Mínimas 

(ºC) 

Amplitude 

Térmica 

(ºC) 

1 24 75 3,8 78,4 949,4 29,8 21,2 8,6 

2 18 74 3,5 153,9 950,2 30,2 21,4 8,8 

3 20 75 4,0 63,4 949,3 29,9 21,6 8,3 

4 18 80 3,3 148,7 950,4 28,7 20,9 7,8 

5 44 81 3,5 98,6 951,4 27,5 20,1 7,4 

6 32 85 3,2 232,0 952,6 25,6 19,4 6,2 

7 27 87 3,3 171,5 952,7 24,7 19,0 5,7 

8 19 84 3,6 200,8 955,2 25,6 18,8 6,8 

9 27 85 3,9 149,4 954,2 26,2 19,4 6,8 

10 27 80 4,4 20,4 954,0 28,3 19,3 9,0 

11 40 80 4,3 9,8 951,6 29,8 20,5 9,3 

12 10 78 3,7 38,0 952,4 29,2 20,8 8,4 

Fonte: EMBRAPA, 2013. 
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APÊNDICE B - Correlação do período de 2000 e teste t-Student 

 Correlação Interpretação Teste t 

Umidade relativa do ar 0.336 Fraca Hipótese Nula 

Velocidade do vento 0.142 Muito Fraca Hipótese Nula 

Precipitação -0.083 Muito Fraca Hipótese Nula 

Pressão Atmosférica 0.057 Muito Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar (Média das 

Máximas) 
-0.209 Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar do ar 

(Média das Mínimas) 
-0.291 Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar do ar 

(Amplitude Térmica) 
-0.106 Muito Fraca Hipótese Nula 

Fonte: Produzido por próprio autor. 
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APÊNDICE C - Análise de correlação entre os casos de pneumonia e as variáveis 

climáticas no período de 2000 para a cidade de Campina Grande-PB 

 

 

Fonte: Produzido por próprio autor. 
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APÊNDICE D - Banco de dados do período de 2001 utilizado para aplicação do teste t-

Student 

Meses Casos 

Pneumonia 
Umidade 

Relativa 

(%) 

Velocidade 

Vento  
(m/s) 

Precipitação 
(mm) 

Pressão 

Atmosférica 

(mb) 

Média 

das 

Máximas 

(ºC) 

Média 

das 

Mínimas 

(ºC) 

Amplitude 

Térmica 

(ºC) 

1 46 70 4,3 4,3 952,7 30,1 20,5 9,6 

2 40 65 4,4 5,7 951,4 32,0 21,2 10,8 

3 34 79 3,7 207,1 952,0 29,6 21,5 8,1 

4 41 80 3,4 105,0 952,8 28,3 21,0 7,3 

5 86 76 3,5 13,3 953,1 29,8 21,0 8,8 

6 21 83 2,9 145,3 954,8 26,1 19,3 6,8 

7 30 84 3,4 119,1 955,4 25,7 19,0 6,7 

8 37 79 3,7 59,8 957,0 25,9 18,0 7,9 

9 29 75 4,1 29,0 954,3 28,3 19,2 9,1 

10 29 73 4,1 29,6 953,5 29,6 20,3 9,3 

11 25 69 4,4 8,9 952,4 30,8 20,8 10,0 

12 41 73 4,2 16,4 951,8 30,5 21,5 9,0 

Fonte: EMBRAPA,2013. 
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APÊNDICE E - Correlação do período de 2001 e teste t-Student 

 Correlação Interpretação Teste t 

Umidade relativa do ar -0.128 Muito Fraca Hipótese Nula 

Velocidade do vento -0.040 Muito Fraca Hipótese Nula 

Precipitação -0.332 Fraca Hipótese Nula 

Pressão Atmosférica -0.211 Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar (Média das 

Máximas) 
0.289 Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar do ar 

(Média das Mínimas) 
0.340 Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar do ar 

(Amplitude Térmica) 
0.164 Muito Fraca Hipótese Nula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido por próprio autor. 
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APÊNDICE F - Análise de correlação entre os casos de pneumonia e as variáveis 

climáticas no período de 2001 para a cidade de Campina Grande-PB 

 

 

Fonte: Produzido por próprio autor. 
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APÊNDICE G - Banco de dados do período de 2002 utilizado para aplicação do teste t-

Student 

Meses Casos 

Pneumonia 
Umidade 

Relativa 

(%) 

Velocidade 

Vento 

(m/s) 

Precipitação 
(mm) 

Pressão 

Atmosférica 

(mb) 

Média 

das 

Máximas 

(ºC) 

Média 

das 

Mínimas 

(ºC) 

Amplitude 

Térmica 

(ºC) 

1 24 79 3,3 83,2 952,2 29,0 21,5 7,5 

2 19 70 3,7 75,7 952,5 30,7 21,4 9,3 

3 36 78 3,5 143,0 952,3 29,6 21,2 8,4 

4 70 74 3,5 24,8 951,5 30,0 21,2 8,8 

5 89 81 3,3 109,4 952,7 28,3 20,9 7,4 

6 48 86 2,9 158,5 954,8 25,6 19,4 6,2 

7 45 83 3,1 55,1 955,5 26,1 19,3 6,8 

8 34 78 3,9 51,7 955,4 27,0 18,7 8,3 

9 30 71 4,1 2,3 955,3 29,2 19,3 9,9 

10 19 72 4,2 23,3 953,1 29,6 20,0 9,6 

11 29 71 4,3 41,6 952,8 30,4 20,5 9,9 

12 29 70 3,9 2,7 953,0 31,6 21,3 10,3 

Fonte: EMBRAPA, 2013. 
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APÊNDICE H - Correlação do período de 2002 e teste t-Student 

 Correlação Interpretação Teste t 

Umidade relativa do ar 0.480 Moderada Hipótese Nula 

Velocidade do vento -0.506 Moderada Hipótese Nula 

Precipitação 0.280 Fraca Hipótese Nula 

Pressão Atmosférica -0.123 Muito Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar (Média das 

Máximas) 
-0.305 Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar do ar 

(Média das Mínimas) 
0.0504 Muito Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar do ar 

(Amplitude Térmica) 
-0.462 Moderada Hipótese Nula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido por próprio autor. 
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APÊNDICE I - Análise de correlação entre os casos de pneumonia e as variáveis 

climáticas no período de 2002 para a cidade de Campina Grande-PB 

 

Fonte: Produzido por próprio autor. 
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APÊNDICE J - Banco de dados do período de 2003 utilizado para aplicação do teste t-

Student 

Meses Casos 

Pneumonia 
Umidade 

Relativa 

(%) 

Velocidade 

Vento  
(m/s) 

Precipitação 
(mm) 

Pressão 

Atmosférica 

(mb) 

Média 

das 

Máximas 

(ºC) 

Média 

das 

Mínimas 

(ºC) 

Amplitude 

Térmica       

( ºC) 

1 27 70 3,8 24,3 952,2 31,8 21,5 10,3 

2 15 76 3,8 64,8 952,1 29,4 21,4 8,0 

3 22 80 3,4 130,0 951,7 28,8 21,2 7,6 

4 51 79 3,5 35,2 952,2 29,5 21,1 8,4 

5 70 79 3,4 53,9 953,0 28,5 20,7 7,8 

6 32 82 3,3 122,0 953,8 26,4 19,0 7,4 

7 19 82 3,6 87,6 955,4 25,7 18,0 7,7 

8 33 75 3,7 44,7 955,3 27,6 18,4 9,2 

9 32 74 4,1 31,9 954,5 28,7 19,1 9,6 

10 24 70 4,5 8,8 952,8 30,2 19,7 10,5 

11 24 69 4,4 7,6 952,0 31,3 20,5 10,8 

12 13 69 4,4 2,9 951,8 31,4 20,9 10,5 

Fonte: EMBRAPA, 2013. 
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APÊNDICE K - Correlação do período de 2003 e teste t-Student 

 Correlação Interpretação Teste t 

Umidade relativa do ar 0.345 Fraca Hipótese Nula 

Velocidade do vento -0.473 Moderada Hipótese Nula 

Precipitação 0.005 Muito Fraca Hipótese Nula 

Pressão Atmosférica 0.092 Muito Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar (Média 

das Máximas) 
-0.171 Muito Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar do ar 

(Média das Mínimas) 
0.058 Muito Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar do ar 

(Amplitude Térmica) 
-0.306 Fraca Hipótese Nula 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido por próprio autor. 
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APÊNDICE L - Análise de correlação entre os casos de pneumonia e as variáveis 

climáticas no período de 2003 para a cidade de Campina Grande-PB 

 

Fonte: Produzido por próprio autor. 
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APÊNDICE M - Banco de dados do período de 2004 utilizado para aplicação do teste t-

Student 

Meses Casos 

Pneumonia 
Umidade 

Relativa  
(%) 

Velocidad

e Vento  
(m/s) 

Precipitaçã

o 
(mm) 

Pressão 

Atmosférica 

(Mb) 

Média 

das 

Máxima

s (ºC) 

Média 

das 

Mínimas 

(ºC) 

Amplitude 

Térmica 

(ºC) 

1 18 81 3,2 279,0 950,8 29,2 21,2 8,0 

2 11 82 3,0 243,7 951,9 28,6 20,9 7,7 

3 37 78 3,4 64,6 951,5 28,9 20,9 8,0 

4 51 83 3,2 91,4 952,1 28,5 20,8 7,7 

5 44 86 2,6 152,7 953,4 26,8 20,0 6,8 

6 36 88 2,6 157,9 955,4 25,2 18,9 6,3 

7 29 86 2,6 159,3 954,9 25,1 18,1 7,0 

8 38 78 3,4 41,9 955,8 26,7 17,7 9,0 

9 30 79 3,8 43,3 954,3 28,1 18,4 9,7 

10 21 77 3,9 4,0 952,8 29,7 19,5 10,2 

11 35 75 4,1 8,0 952,6 30,7 19,8 10,9 

12 15 75 4,1 2,9 951,7 31,1 20,2 10,9 

Fonte: EMBRAPA,2013. 
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APÊNDICE N - Correlação do período de 2004 e teste t-Student 

 Correlação Interpretação Teste t 

Umidade relativa do ar 0.311 Fraca Hipótese Nula 

Velocidade do vento -0.273 Fraca Hipótese Nula 

Precipitação -0.232 Fraca Hipótese Nula 

Pressão Atmosférica 0.350 Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar 

(Média das Máximas) 
-0.384 Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar 

(Média das Mínimas) 

-0.185 Muito Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar do 

ar (Amplitude Térmica) 
-0.329 Fraca Hipótese Nula 

Fonte: Produzido por próprio autor. 
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APÊNDICE O - Análise de correlação entre os casos de pneumonia e as variáveis 

climáticas no período de 2004 para a cidade de Campina Grande-PB 

 

Fonte: Produzido por próprio autor. 
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APÊNDICE P - Banco de dados do período de 2005 utilizado para aplicação 

do teste  t-Student 

Meses Casos 

Pneumonia 
Umidade 

Relativa 

(%) 

Velocidade 

Vento  
(m/s) 

Precipitação 
(mm) 

Pressão 

Atmosférica 

(Mb) 

Média 

das 

Máximas 

(ºC) 

Média 

das 

Mínimas 

(ºC) 

Amplitude 

Térmica 

(ºC) 

1 13 76 3,8 49,9 950,8 31,7 20,9 10,8 

2 8 79 3,8 18,7 950,8 31,1 21,4 9,7 

3 27 77 3,7 99,5 951,7 31,6 21,4 10,2 

4 32 77 3,4 23,9 952,1 29,9 21,1 8,8 

5 36 83 2,9 188,5 952,5 27,7 20,6 7,1 

6 46 90 2,8 263,3 953,7 24,9 19,4 5,5 

7 28 82 3,1 41,3 955,6 25,5 18,0 7,5 

8 17 84 3,6 123,5 955,3 25,6 17,9 7,7 

9 24 75 4,1 12,4 954,6 27,9 18,7 9,2 

10 31 69 4,4 9,3 953,2 29,9 19,5 10,4 

11 26 69 4,6 0,8 951,4 30,7 20,2 10,5 

12 10 69 4,3 39,4 950,7 30,4 20,5 9,9 

Fonte: Produzido por próprio autor. 
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APÊNDICE Q - Correlação do período de 2005 e teste t-Student 

 Correlação Interpretação Teste t 

Umidade relativa do ar 0.4222 Moderada Hipótese Nula 

Velocidade do vento -0.527 Moderada Hipótese Nula 

Precipitação 0.573 Moderada Hipótese Nula 

Pressão Atmosférica 0.392 Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar (Média 

das Máximas) 
-0.498 Moderada Hipótese Nula 

Temperatura do ar  

(Média das Mínimas) 
-0.183 Muito Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar do ar 

(Amplitude Térmica) 
-0.613 Moderada Hipótese Alternativa 

 Fonte: Produzido por próprio autor. 
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APÊNDICE R - Análise de correlação entre os casos de pneumonia e as variáveis 

climáticas no período de 2005 para a cidade de Campina Grande-PB 

 

Fonte: Produzido por próprio autor. 
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APÊNDICE S - Banco de dados do período de 2006 utilizado para aplicação do teste t-

Student 

Meses Casos 

Pneumonia 
Umidade 

Relativa 

(%) 

Velocidade 

Vento 

(m/s) 

Precipitação 
(mm) 

Pressão 

Atmosférica 

(mb) 

Média 

das 

Máximas 

(ºC) 

Média 

das 

Mínimas 

(ºC) 

Amplitude 

Térmica 

(ºC) 

1 12 69 4,4 1,0 951,0 31,3 20,5 10,8 

2 20 74 3,7 14,9 951,0 31,6 21,3 10,3 

3 22 78 3,6 95,5 951,4 30,8 21,7 9,1 

4 21 80 3,2 142,7 950,6 29,0 21,4 7,6 

5 36 81 3,1 115,5 953,0 28,0 20,6 7,4 

6 42 83 3,1 173,5 954,2 26,1 19,5 6,6 

7 31 81 3,2 66,8 955,1 26,0 18,7 7,3 

8 25 77 3,7 62,4 954,6 26,8 18,7 8,1 

9 10 71 4,2 12,4 954,3 28,9 19,5 9,4 

10 11 69 4,2 5,9 952,2 30,9 20,5 10,4 

11 14 71 4,4 40,4 951,1 30,7 20,7 10,0 

12 9 69 4,0 4,2 952,1 31,4 21,3 10,1 

Fonte: EMBRAPA, 2013. 
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APÊNDICE T - Correlação do período de 2006 e teste t-Student 

 Correlação Interpretação Teste t 

Umidade relativa do ar 0.927 Muito Forte Hipótese Alternativa 

Velocidade do vento -0.872 Forte Hipótese Alternativa 

Precipitação 0.825 Forte Hipótese Alternativa 

Pressão Atmosférica 0.463 Moderada Hipótese Nula 

Temperatura do ar 

(Média das Máximas) 
-0.773 Forte Hipótese Alternativa 

Temperatura do ar  

(Média das Mínimas) 
-0.359 Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar do 

ar (Amplitude Térmica) 

 

 

 

-0.877 Forte Hipótese Alternativa 

 Fonte: Produzido por próprio autor. 

 



133 

 

 

 

APÊNDICE U - Análise de correlação entre os casos de pneumonia e as variáveis 

climáticas no período de 2006 para a cidade de Campina Grande-PB 

 

Fonte: Produzido por próprio autor. 
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APÊNDICE V - Banco de dados do período de 2007 utilizado para aplicação do teste t-

Student 

 

Meses Casos 

Pneumonia 
Umidade 

Relativa 

% 

Velocidade 

Vento m/s 
Precipitação 

(mm) 
Pressão 

Atmosférica 

(mb) 

Média 

das 

Máximas 

(ºC) 

Média 

das 

Mínimas 

(ºC) 

Amplitude 

Térmica  

(ºC) 

1 9 70 4,1 29,0 951,8 31,2 21,6 9,6 

2 13 73 3,7 70,2 951,6 31,0 21,9 9,1 

3 24 77 3,4 95,1 951,5 29,3 21,3 8,0 

4 28 76 3,4 139,0 951,8 29,9 21,4 8,5 

5 24 80 3,2 62,2 952,5 27,8 20,5 7,3 

6 17 86 3,0 115,5 954,4 25,8 19,5 6,3 

7 22 82 3,1 59,2 954,8 25,8 18,8 7,0 

8 13 83 3,4 85,6 954,8 25,7 18,5 7,2 

9 9 76 4,1 82,3 955,1 27,2 18,7 8,5 

10 7 71 3,9 3,6 952,9 29,2 19,5 9,7 

11 12 70 4,3 7,8 951,2 30,6 20,5 10,1 

12 4 76 4,0 4,2 951,7 30,7 20,9 9,8 

Fonte: EMBRAPA, 2013. 
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APÊNDICE W - Correlação do período de 2007 e  teste t-Student 

 Correlação Interpretação Teste t 

Umidade relativa do ar 0.430 Moderada Hipótese Nula 

Velocidade do vento -0.734 Forte Hipótese 

Alternativa 

Precipitação 0.705 Forte Hipótese 

Alternativa 

Pressão Atmosférica -0.028 Muito Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar 

(Média das Máximas) 
-0.273 Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar  

(Média das Mínimas) 
0.140 Muito Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar do ar 

(Amplitude Térmica) 
-0.593 Moderada Hipótese 

Alternativa 

          

 

 

Fonte: Produzido por próprio autor. 
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APÊNDICE X - Análise de correlação entre os casos de pneumonia e as variáveis 

climáticas no período de 2007 para a cidade de Campina Grande-PB 

 

Fonte: Produzido por próprio autor. 
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APÊNDICE Y - Banco de dados do período de 2008 utilizado para aplicação do teste t-

Student 

 

Meses Casos 

Pneumonia 
Umidade 

Relativa 

% 

Velocidade 

Vento             

(m/s) 

Precipitação 
(mm) 

Pressão 

Atmosférica 

(mb) 

Média 

das 
Máximas 

(ºC) 

Média 

das 
Mínimas 

(ºC) 

Amplitude 
Térmica 

(ºC) 

1 6 79 3,8 52,5 950,6 30,4 21,1 9,3 

2 6 77 3,6 11,0 951,4 31,8 21,7 10,1 

3 12 81 3,1 247,1 950,5 30,9 21,7 9,2 

4 19 86 2,9 75,9 950,6 28,2 21,2 7,0 

5 34 86 2,9 165,0 952,2 27,3 20,6 6,7 

6 24 86 3,1 97,8 953,8 25,6 18,9 6,7 

7 16 86 3,2 129,6 955,2 24,9 18,3 6,6 

8 15 84 3,3 86,9 953,8 25,9 18,3 7,6 

9 16 78 3,5 33,7 954,2 28,0 19,5 8,5 

10 16 73 3,9 10,8 953,2 29,7 20,2 9,5 

11 12 71 4,0 1,2 951,4 30,9 20,6 10,3 

12 9 72 3,7 7,8 950,9 31,2 21,1 10,1 

Fonte: EMBRAPA, 2013. 
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APÊNDICE Z - Correlação do período de 2008 e teste t-Student 

 Correlação Interpretação Teste t 

Umidade relativa do ar 0.596 Moderada Hipótese 

Alternativa 
Velocidade do vento -0.661 Moderada Hipótese 

Alternativa 
Precipitação 0.423 Moderada Hipótese Nula 

Pressão Atmosférica 0.354 Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar (Média das 

Máximas) 
-0.633 Moderada Hipótese 

Alternativa 
Temperatura do ar  (Média das 

Mínimas) 
-0.336 Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar do ar 

(Amplitude Térmica) 
-0.759 Forte Hipótese 

Alternativa 

Fonte: Produzido por próprio autor. 
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APÊNDICE AA - Análise de correlação entre os casos de pneumonia e as variáveis 

climáticas no período de 2008 para a cidade de Campina Grande-PB 

 

Fonte: Produzido por próprio autor. 
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APÊNDICE AB - Banco de dados do período de 2009 utilizado para aplicação do teste t-

Student 

 

Meses Casos 

Pneumonia 
Umidade 

Relativa 

% 

Velocidade 

Vento 

(m/s) 

Precipitação 
(mm) 

Pressão 

Atmosférica 

(mb) 

Média 

das 

Máximas 

(ºC) 

Média 

das 

Mínimas 

(ºC) 

Amplitude 

Térmica 

(ºC) 

1 8 76 3,6 44,1 951,7 31,2 21,3 9,9 

2 10 82 3,3 244,6 951,0 28,8 21,4 7,4 

3 17 82 3,3 44,7 950,6 29,5 21,8 7,7 

4 25 86 2,7 149,9 951,5 29,2 21,7 7,5 

5 25 87 2,5 110,9 952,1 27,5 21,3 6,2 

6 29 87 2,8 137,5 953,9 26,3 19,9 6,4 

7 23 88 3,1 149,5 954,6 25,8 19,5 6,3 

8 18 85 3,4 138,5 954,3 26,3 19,2 7,1 

9 24 80 4,0 21,2 954,6 28,2 19,9 8,3 

10 24 75 4,0 0,4 952,1 30,1 20,2 9,9 

11 23 75 4,2 6,2 951,9 30,5 20,7 9,8 

12 6 78 3,9 18,6 951,7 31,0 21,4 9,6 

Fonte: EMBRAPA, 2013.  
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APÊNDICE AC - Correlação do período de 2009 e teste t-Student 

 Correlação Interpretação Teste t 

umidade relativa do ar 0.420 Moderada Hipótese Nula 

Velocidade do vento -0.328 Fraca Hipótese Nula 

Precipitação 0.025 Muito Fraca Hipótese Nula 

Pressão Atmosférica 0.457 Moderada Hipótese Nula 

Temperatura do ar 

(Média das Máximas) 

-0.545 Moderada Hipótese Nula 

Temperatura do ar  

(Média das Mínimas) 

-0.427 Moderada Hipótese Nula 

Temperatura do ar do 

ar (Amplitude 

Térmica) 

-0.440 Moderada Hipótese Nula 

 

 

Fonte: Produzido por próprio autor. 
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APÊNDICE AD - Análise de correlação entre os casos de pneumonia e as variáveis 

climáticas no período de 2009 para a cidade de Campina Grande-PB 

 

 

Fonte: Produzido por próprio autor. 
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APÊNDICE AE - Correlação do período de 2010 e teste t-Student 

 

Fonte: EMBRAPA, 2013. 
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APÊNDICE AF -  Correlação do período de 2010 e teste t-student 

 

 Correlação Interpretação Teste t 

umidade relativa do ar 0.006 Muito Fraca Hipótese Nula 

Velocidade do vento -0.174 Muito Fraca Hipótese Nula 

Precipitação -0.158 Muito Fraca Hipótese Nula 

Pressão Atmosférica -0.145 Muito Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar (Média 

das Máximas) 

0.294 Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar  

(Média das Mínimas) 

0.335 Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar 

(Amplitude Térmica) 

0.146 Muito Fraca Hipótese Nula 

 Fonte: Produzido por próprio autor. 
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APÊNDICE AG - Análise de correlação entre os casos de pneumonia e as variáveis 

climáticas no período de 2010 para a cidade de Campina Grande-PB 

 

Fonte: Produzido por próprio autor. 
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APÊNDICE AH - Banco de dados do período de 2011 utilizado para aplicação do teste t-

Sudent 
 

 
       Fonte: EMBRAPA, 2013.  
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APÊNDICE AI - Correlação do período de 2011  e  teste t-Student 

 Correlação Interpretação Teste t 

umidade relativa do ar 0.511 Moderada Hipótese Nula 

Velocidade do vento -0.582 Moderada Hipótese 

Alternativa 
Precipitação 0.167 Muito Fraca Hipótese Nula 

Pressão Atmosférica 0.414 Moderada Hipótese Nula 

Temperatura do ar (Média das 

Máximas) 
-0.495 Moderada Hipótese Nula 

Temperatura do ar  (Média das 

Mínimas) 
-0.324 Fraca Hipótese Nula 

Temperatura do ar do ar 

(Amplitude Térmica) 
-0.487 Moderada Hipótese Nula 

 Fonte: Produzido por próprio autor. 
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APÊNDICE AJ - Análise de correlação entre os casos de pneumonia e as variáveis 

climáticas no período de 2011 para a cidade de Campina Grande-PB 

 

Fonte: Produzido por próprio autor. 
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APÊNDICE AK - Banco de dados do período de 2012 utilizado para aplicação do teste t- 

Student 

Meses Casos 

Pneumonia 
Umidade 

Relativa 

(%) 

Velocidade 

Vento     

(m/s) 

 

Precipitação     

(mm)        

Pressão 

Atmosférica 

(mb) 

Média 

das 

Máximas 

(ºC) 

Média 

das 

Mínimas 

(ºC) 

Amplitude 

Térmica       

(ºC) 

1 5 80 3,3 71,5 951,5 29,8 20,6 9,2 

2 9 79 3,8 98,9 951,3 29,3 20,8 8,5 

3 6 77 3,9 14,0 952,0 30,4 21,1 9,3 

4 14 72 3,7 5,0 951,8 31,2 21,3 9,9 

5 5 77 3,7 58,3 953,3 29,5 20,9 8,6 

6 8 84 3,0 213,1 954,6 26,9 19,8 7,1 

7 17 86 3,1 102,1 954,9 25,6 18,6 7,0 

8 15 79 3,8 20,0 956,0 26,8 18,0 8,8 

9 9 74 4,1 6,2 955,5 28,6 19,0 9,6 

10 10 74 4,4 10,2 953,3 29,2 19,7 9,5 

11 7 73 4,3 0,5 951,5 30,9 20,5 10,4 

12 2 72 4,1 9,2 951,2 31,5 20,9 10,6 

Fonte: EMBRAPA, 2013. 
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APÊNDICE AL - Correlação do período de 2012 e  teste t-Student 

 Correlação Interpretação Teste t 

umidade relativa do 

ar 
0.356 Fraca Hipótese Nula 

Velocidade do vento -0.261 Fraca Hipótese Nula 

Precipatação 0.059 Muito Franca Hipótese Nula 
Pressão Atmosférica 0.565 Moderada Hipótese Nula 

Temperatura do ar 

(Média das Máximas) 
-0.626 Moderada Hipótese Alternativa 

Temperatura do ar  

(Média das Mínimas) 
-0.628 Moderada Hipótese Alternativa 

Temperatura do ar 

do ar (Amplitude 

Térmica) 

-0.436 Moderada Hipótese Nula 

 

 

Fonte: Produzido por próprio autor. 
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APÊNCICE AM - Análise de correlação entre os casos de pneumonia e as variáveis 

climáticas no período de 2012 para a cidade de Campina Grande-PB 

 

Fonte: Produzido por próprio autor. 
 


