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RESUMO 

 

A pesquisa teve como objetivo identificar e caracterizar, espaço-temporalmente, 

possíveis associações entre as condições climáticas de Maracanaú, no Estado do Ceará, e a 

incidência de doenças respiratórias em sua população entre os anos 2000 e 2010. Para tal, 

foram obtidos dados de internações hospitalares por doenças do aparelho respiratório junto à 

Secretária de Saúde do Estado (SESA), além de dados referentes às variáveis climatológicas 

(temperaturas médias, máximas e mínimas diárias e mensais, precipitação e umidade relativa 

do ar) junto à Fundação Cearense de Meteorologia (FUNCEME) e ao Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET). Esses dados foram correlacionados através de gráficos e testes 

estatísticos de correlação e regressão linear. A análise apontou a existência de determinados 

padrões entre os anos analisados, revelando significativa sazonalidade dos casos de 

morbidade por doenças respiratórias. Observou-se que o maior número de internações por 

doenças do aparelho respiratório (DAR) ocorreram entre os meses de maio e setembro, ou 

seja, final de outono e inverno. Esse período caracteriza-se por chuvas em menor freqüência, 

umidade relativa do ar sofrendo maiores variações e pequenos, porém significativos, 

decréscimos nas médias de temperatura, apresentando os valores mais baixos do ano. A 

análise diária expressou o mesmo padrão observado na análise mensal, não apontando 

variações significativas com relação aos dias ou eventos climáticos específicos. Os testes 

estatísticos apontaram a existência de associações entre alguns dos elementos climáticos 

analisados e as internações, no entanto tais correlações não se mostraram significativas o 

suficiente para se concluir uma relação linear entre as variáveis. Também foram 

confeccionados mapas de distribuição espacial das doenças que apontaram alguns setores 

municipais que apresentam maior concentração de internações. A pesquisa pode, então, 

fornecer dados que poderão auxiliar os gestores da saúde pública no sentido de melhor 

preparar os hospitais e suas equipes médicas para receberem a população que lota os hospitais 

e postos de saúde acometida por doenças respiratórias em determinados períodos do ano.  

 

Palavras - chave: Clima; Doenças respiratórias; Maracanaú.  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The research had as aimed identify and characterize, spatiotemporally, possible 

associations between climatic conditions of Maracanaú, in the state of Ceará, and the 

incidence of respiratory diseases in its population between 2000 and 2010. For this, data were 

obtained from hospital admissions for respiratory in the Secretary of State Health (SESA), 

and data related the climatic variables (mean temperature, maximum and minimum daily and 

monthly, Precipitation and relative humidity) with the Foundation Cearense of Meteorology 

(FUNCEME) and the  Institute National of Meteorology (INMET). These data were 

correlated using graphs and statistical tests of correlation and linear regression. The analysis 

revealed the existence of certain patterns between the years analyzed, revealing significant 

seasonality of cases of respiratory morbidity. It was observed that the greatest number of 

hospitalizations for respiratory illnesses (DAR) occurred between the months of May and 

September, in other words, late fall and winter. This period is characterized by less frequent 

rainfall, relative humidity of air with larger variations, small, but significant decreases in 

mean temperature, with the lowest values of the year. The daily analysis expressed the same 

pattern observed in the monthly analysis, not pointing significant variations with respect to 

days or weather events specific. The statistical tests indicated the existence of associations 

between some of the climatic elements analyzed and the hospitalizations, but these 

correlations were not significant enough to conclude a linear relationship between the 

variables. Were also made maps of the spatial distribution of the diseases that showed some 

municipal sectors with the highest concentration of hospitalization. The search can then 

provide data that can assist public health managers to better prepare hospitals and their 

medical staffs, to receive the population that fills hospitals and clinics affected by respiratory 

diseases in certain periods of the year . 

Keywords: Climate, Diseases Respiratory, Maracanaú. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 

As atividades industriais, o crescimento demográfico acelerado, a ocupação 

desordenada das cidades, a deficiência de infra-estrutura básica das cidades e as desigualdades 

socioeconômicas são algumas das condições atuais que repercutem no ambiente físico e 

refletem diretamente nas condições de saúde e bem-estar da população. 

São inúmeros os problemas socioambientais decorrentes de tais processos, indo 

desde a poluição do ar e dos recursos hídricos à incidência e agravo de determinados tipos de 

doenças, chamando a atenção dos mais diversos campos do saber, em especial, o geográfico.  

Toda essa ordem de transformações produzidas na paisagem local reflete 

diretamente no equilíbrio entre a superfície terrestre e a atmosfera a ela adjacente, 

modificando as condições climáticas nas mais diversas escalas. Fenômenos ligados aos 

eventos climáticos extremos, como enchentes e deslizamento de encostas, poluição 

atmosférica e à configuração das chamadas ilhas de calor urbanas, são alguns dos resultados 

das novas condições ambientais vivenciadas na modernidade, principalmente nas cidades, 

tornando sua população cada vez mais vulnerável.  

Nesse sentido, um dos principais impactos do clima sobre os indivíduos se refere 

às condições de saúde humana. Conforme Pitton e Domingos (2004), o clima pode afetar a 

saúde humana tanto de forma direta, através das condições de morbidade e mortalidade por 

doenças sistêmicas, como de maneira indireta, através das doenças infecciosas transportadas 

por vetores.  Dessa forma, mudanças no ambiente e nas condições climáticas podem ocasionar 

o surgimento de novos padrões de distribuição das doenças.  

Pesquisas apontam que a influência das condições atmosféricas sob a saúde 

humana já tinha sido descrita na Grécia antiga (480 a. C.) através da obra de Hipócrates, “Dos 

ares, das águas e dos lugares”, na qual, o mestre de Cós procurava demonstrar a influência 

dos fatores climáticos sobre o surgimento de determinadas doenças (MAZETTO, 2008). 

No Brasil, o trabalho de Afrânio Peixoto (1938) se destacou pioneiramente ao 

estabelecer correlações entre algumas doenças e as condições climáticas do país, introduzindo 

os estudos da Geografia e Climatologia Médica no país. Destacaram-se, também, trabalhos de 

importantes e renomados geógrafos, meteorologistas, médicos, sanitaristas e 

epidemiologistas, cujas pesquisas abordavam a influência do tempo e do clima na saúde 

humana. 
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A partir desses estudos, outros geógrafos brasileiros, passaram a dedicar suas 

pesquisas a este ramo do conhecimento, trazendo novas perspectivas e enfoques. As pesquisas 

recentes não estão mais centradas somente numa relação de causalidade entre os elementos da 

atmosfera e a incidência de doenças. Pelo contrário, busca-se, cada vez mais, a inserção de 

novas variáveis e elementos no estudo, já que o clima é somente um dos vários fatores do 

ambiente a influenciar o organismo humano (MENDONÇA, 2000).  

Um dos grupos de enfermidades, cuja relação com as condições do tempo e clima 

tem chamado atenção dos pesquisadores, diz respeito às doenças do aparelho respiratório 

(DAR). Os estudos mostram que as doenças respiratórias são mais comuns, ou até mesmo 

fatais, em determinados tipos de tempo, prevalecendo em períodos específicos do ano, e que, 

associadas às condições econômicas e sociais, podem agravar-se levando o individuo à morte. 

Essas doenças são, hoje, uma das principais causas de mortalidade e incapacidade 

no mundo, principalmente quando afetam grupos populacionais mais vulneráveis a elas, como 

crianças e idosos. No Brasil, elas são responsáveis pela segunda maior causa de internação no 

país, sendo a primeira por parto e pelas gestantes (SOUZA; SANT’ANNA NETO, 2006).  

Desse modo, devido à importância e carência de estudos que envolvam a relação 

ambiente e saúde para o Estado do Ceará, se propôs o presente estudo. O mesmo visa 

identificar e caracterizar possíveis associações entre as condições climáticas do município de 

Maracanaú, no Estado do Ceará, e a incidência de doenças respiratórias em sua população. 

Maracanaú localiza-se na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), circunscrito 

entre as coordenadas 3°52'36" de latitude sul e a 38º37'32" de longitude a oeste de Greenwich, 

(Figura 1) distando 22 quilômetros do centro de Fortaleza, capital do Estado. 

O município abriga o primeiro Distrito Industrial do Ceará e uma série de 

conjuntos habitacionais populares construídos em sua periferia. As atividades industriais 

possibilitam o lançamento de vários tipos de poluentes e odores pelos bairros, 

comprometendo a qualidade do ar, o que pode levar a uma série de problemas de saúde 

pública local, dentre elas, as doenças do aparelho respiratório.  

Apesar desse estudo não se centrar na poluição atmosférica em si e seus efeitos 

sobre a saúde humana, faz-se necessário abordar essa questão, visto que os efeitos da 

exposição a poluentes atmosféricos são potencializados pelas condições climáticas, além do 

que, alterações climáticas bruscas ajudam a piorar a qualidade do ar respirado. 

 

 

 

 



20 

 

Figura 1 – Localização de Maracanaú-CE no contexto da RMF. 

 

Fonte: Cartas Topográficas do Ceará/SUDENE (1999).  

Elaborado por GOMES, F. L. P, 2010. 

 

Nesta perspectiva, a caracterização meteorológica de Maracanaú e estatísticas na 

área da saúde do Município dão aporte técnico a presente pesquisa, que busca identificar a 

possível relação entre as condições locais de tempo e clima, com as doenças respiratórias de 

sua população. 

Ressalta-se que o trabalho, ora proposto, situa-se nos campos de estudos da 

Geografia da Saúde e da Climatologia Geográfica, envolvido, ainda, sob uma perspectiva 

epidemiológica. Nesse sentido, algumas questões básicas nortearam os interesses pela 

temática abordada e subsidiaram a elaboração desta pesquisa, tais como: 

 

 Há relação entre as condições climáticas locais e a incidência das doenças 

respiratórias em Maracanaú? 

 

 Quais são as enfermidades associadas ao aparelho respiratório mais freqüentes na 

população de Maracanaú? E em que condições do tempo atmosférico elas se mostram 

mais pronunciadas? 

 

 Como se dá a distribuição espaço-temporal dessas doenças no município? E quais 

setores da cidade são mais propícios a um maior número de doenças respiratórias? 
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Tomando como base esses questionamentos traçou-se como objetivo geral da 

pesquisa identificar e espacializar possíveis correlações entre as condições climáticas de 

Maracanaú-CE e a incidência de doenças respiratórias no município. 

Do objetivo geral decorreram uma série de objetivos específicos, dentre os quais 

considera-se fundamental destacar: 

        Descrever e caracterizar espaço-temporalmente o comportamento dos elementos 

climáticos locais, com vistas a sua relação com as internações por doenças do aparelho 

respiratório em Maracanaú; 

        Analisar como se dá, estatisticamente, a relação entre as variáveis climáticas 

locais precipitação, temperatura e umidade com a morbidade hospitalar (internações) por 

doenças do trato respiratório; 

 Identificar o período sazonal mais frequentemente associado ao incremento dos 

agravos respiratórios no município; 

        Analisar a distribuição espacial das doenças respiratórias no município, buscando-

se definir os setores intra-urbanos mais afetados a fim de definir estratégias direcionadas ao 

controle das doenças respiratórias e o melhoramento da saúde pública local; 

        Fornecer informações que possam subsidiar a iniciativa de ações diretamente 

voltadas ao atendimento da população acometida por tais patologias nos períodos e locais 

mais críticos de ocorrência das doenças, permitindo a proposição de estratégias locais 

diferenciadas para o controle das doenças; 

A fim de alcançar os objetivos propostos, o trabalho foi estruturado em seis 

capítulos, através dos quais abordaram-se as bases teóricas e metodológicas da pesquisa, 

enfatizando as abordagens da Geografia da Saúde e da Climatologia Geográfica (Capítulo 2), 

bem como os procedimentos e técnicas utilizados no desenvolvimento do trabalho (capitulo 

3). O quarto capítulo tratou exclusivamente do lócus dessa investigação, a cidade de 

Maracanaú, através de seu processo de urbanização impulsionado pela industrialização local, 

bem como abordou, sinteticamente, suas condições geoambientais e demais características 

físicas, que de alguma forma interferem nas inter-relações propostas na pesquisa. E 

finalmente (Capítulo 5) abordaram-se os principais resultados alcançados pela pesquisa, 

apontando a relação do clima de Maracanaú com a incidência ou agravo das doenças 

respiratórias em sua população. 
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relações entre o clima e a saúde humana  
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2. GEOGRAFIA, AMBIENTE E SAÚDE: das relações entre o clima e a saúde humana 

 

 

O tempo e o clima permearam toda a história da humanidade, seja permitindo a 

fixação de civilizações sobre determinados espaços, seja atestando a inadaptação das mesmas 

às condições ambientais adversas, resultando em intensos processos migratórios 

populacionais. Hoje, as múltiplas facetas que condicionam o desenvolvimento tecnológico da 

sociedade, permitiram ao homem adaptar-se às mais desfavoráveis condições de 

sobrevivência, incluindo a capacidade de reagir aos impactos naturais. 

Entretanto, todo esse desenvolvimento ainda não foi o suficiente para evitar 

situações de risco e vulnerabilidades ambientais as quais o homem ainda se mantém sujeito, 

decorrentes da interferência humana na dinâmica climática local.  

Alguns dos mais importantes fenômenos que contribuem para essas condições, na 

atualidade, estão diretamente relacionados ao clima, como por exemplo, os impactos do El 

Niño ou La Niña; os eventos extremos ligados às inundações ou às secas severas, que causam 

problemas de desnutrição e morte; as inversões térmicas em áreas urbano-industriais, entre 

tantos outros (MENDONÇA, 2000). Todos esses fatos apontam o papel do clima como um 

dos principais elementos da interação entre a natureza e a sociedade, repercutindo, dentre 

outros, nas condições de saúde humana. 

Nessa perspectiva, o binômio clima/saúde vem despertando interesse por parte de 

inúmeros profissionais, ligados às mais diversas áreas, levantando discussões de natureza inter 

e multidisciplinares. No âmbito geográfico, tal relação já se manifestava antes mesmo da 

sistematização desse conhecimento como ciência destacando-se, principalmente, a partir dos 

estudos da chamada Geografia Médica, hoje mais conhecida como Geografia da Saúde. 

Segundo Peiter (2005), a ampliação de temas, questões e abordagens que a 

Geografia Médica foi desenvolvendo, ao longo do tempo, resultou em intervenção da 

comissão de geografia médica da União Geográfica Internacional (UGI), em Moscou (1976), 

sugerindo que se adotasse uma denominação mais abrangente, substituindo a Geografia 

Médica por Geografia da Saúde. Entretanto, “a nova designação não vingou em todos os 

países, encontrando-se, ainda hoje, a denominação Geografia Médica em alguns países anglo-

saxões” (PEITER, 2005, p.5). 

Para Guimarães (1999), a Geografia Médica evoluiu para a chamada Geografia da 

Saúde por volta da década de 1970, momento em que o conceito de doença era, 
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gradativamente, substituído pelo de saúde. Essa nova concepção foi proposta pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) 
1
, passando a conceituar saúde como um estado de 

completo bem estar físico, mental e social, e não consistindo somente da ausência de uma 

doença ou enfermidades.  

Com a mudança, o conceito adquiriu uma dimensão cultural e social inteiramente 

nova, saindo do foco estritamente médico (GUIMARÃES, 1999) que, até então, pautava os 

estudos da Geografia Médica. Com isso, a “nova” Geografia da Saúde passava a discutir 

outros problemas, complementares as enfermidades, relacionados à sociedade, ao bem estar e 

à problemática assistencial dos serviços de saúde. 

Nossa (2005) destaca que a Geografia da Saúde resultaria de uma interseção entre 

a Geografia Médica tradicional e a Geografia Médica contemporânea, pensamento esse 

complementado por Rojas (1998): 

 

Los términos Geografía Médica y Geografía de la Salud resultaron los mas 
ampliamente debatidos y ampliamente aceptados para identificar aquella dirección de 

la geografía, que surgida en el pasado siglo y calificada hoy “como una antigua 

perspectiva y una nueva especialización” (Meade et al., 1988:1) se ocupa de la 

aplicación del conocimiento geográfico, métodos y técnicas a la investigación en 

salud, em la perspectiva de la prevención de enfermedades (Verhasselt, 1993:482) 

(ROJAS, 1998, p. 702) 

 

Desse modo, concorda-se com a autora, ao qualificar a Geografia da Saúde como 

uma nova especialização do saber geográfico, pautada na articulação entre diversos saberes. 

Saberes estes cada vez mais ampliados por técnicas que, além de possibilitarem análises dos 

padrões espaciais e temporais das doenças, permitem aos estudiosos levantarem propostas a 

fim de mitigar as desigualdades que figuram em meio ao processo saúde – doença. 

Ainda conforme Rojas (1998), a Geografia Médica ou da Saúde frequentemente 

se divide em dois principais campos de investigação: a Nosogeografia ou Geografia Médica 

tradicional, encarregada da identificação e análise dos padrões de distribuição espacial de 

enfermidades, e a Geografia da Atenção Médica ou da Saúde, ocupada na distribuição e 

planejamento de componentes de infra-estrutura e de recursos humanos do Sistema de 

Atenção Médica. 

A despeito de conceituações e denominações, a proposta da presente pesquisa 

perpassa pela concepção de uma estreita relação entre o ambiente e a saúde humana, aqui 

abordada através do binômio clima e saúde, envolvidos sob o referencial geográfico.  

                                                             
1 Ver: http://www.who.int/en/ 
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Desse modo, faz-se necessário tratarmos, primeiramente, dos contatos iniciais 

entre a geografia e as ciências da saúde, para, em seguida, abordarmos a relação entre o clima, 

a saúde humana e as doenças respiratórias, inserida no debate mais amplo da Geografia da 

Saúde. 

 

 

2.1 Da Geografia Médica à Geografia da Saúde: trajetórias geográficas 

 

A Geografia Médica teve sua origem ainda nos primórdios da civilização (apesar 

da sistematização do conhecimento geográfico ter se dado somente nos séculos XVIII e XIX) 

quando vários pesquisadores, com fortes vínculos com a Geografia, passaram a utilizar 

conceitos sobre ambiente e saúde em seus trabalhos (BARROS, 2006). 

Desde então, ampla literatura produzida por médicos, geógrafos, sanitaristas e 

profissionais de outras áreas ressaltam essa articulação, iniciando, juntamente, com a origem 

do conhecimento científico na Grécia antiga, passando pelos levantamentos 

médico/geográficos dos cronistas viajantes nos séculos XVI e XVII e pelas topografias 

médicas do século XVIII, até chegar aos estudos recentes da Geografia da Saúde. 

Nesse ínterim, os fatores climáticos sempre se destacaram frente às discussões, 

visto que, os primeiros trabalhos da Geografia Médica, impregnados pelo viés positivista, 

centravam suas análises no meio natural ou físico-geográfico, vinculando as doenças às áreas 

com determinadas características climáticas, culturais, e até mesmo, raciais. 

Para muitos autores, a Geografia Médica ou da Saúde remonta a Grécia antiga, 

480 a.C., juntamente com a história da medicina, através da obra de Hipocrates “Dos ares, 

das águas e dos lugares”. Para Hipócrates, o médico deveria investigar a origem das 

enfermidades no ambiente de vida do homem. Conhecer o lugar onde ocorrem as doenças 

seria o primeiro passo para entendê-las (LACAZ; BARUZZI; SIQUEIRA JÚNIOR, 1972). 

O tratado de Hipócrates considerava os critérios ambientais como fator 

determinante de doenças locais, dando ênfase maior aos aspectos climáticos. Sartori (2000 

apud BARROS, 2006) observa que o pai da medicina abordou a questão climatológica ao 

longo de toda sua obra, ora ressaltando a sazonalidade das doenças, ora relacionando a 

prevalência de certas doenças à exposição a tipos específicos de vento, além de descrever a 

natureza das estações e sua influência sobre a saúde. 



26 

 

Apesar da supremacia dos fatores naturais presente nas obras dos estudiosos 

daquele período, Hipócrates já demonstrava certa preocupação em associá-los aos fatores 

sociais e culturais. Esse autor foi muito além da concepção meramente física do ambiente, 

deixando claro que até mesmo os hábitos das pessoas poderiam influenciar a saúde humana: 

 

Aquele que quiser compreender a medicina, deve aprender tudo que está escrito 

aqui. Primeiro, é preciso conhecer o efeito de cada estação do ano e as diferenças 

entre elas. Deve-se levar em conta os ventos frios ou quentes, comuns a qualquer 

país ou restritos a certas localidades. Finalmente, é preciso inteirar-se sobre as 

diferentes qualidades das águas, variação de gosto e efeitos no corpo humano...Da 

mesma maneira, é necessário observar como vivem as pessoas, do que elas gostam, 
o que comem e bebem, se fazem exercícios físicos ou se são preguiçosas e 

desleixadas com o corpo. Tudo isso o médico precisa saber, se quiser compreender 

as queixas dos pacientes e se colocar em uma posição em que possa receitar o 

tratamento adequado. (CAIRUS; WILSON, 2005, p. 117). 

 

 

Meio século depois de Hipócrates, Aristóteles, através da obra Meteorológica, 

também demonstrou a preocupação dos gregos a respeito da atmosfera e sua influência sobre 

a vida dos homens, iniciando os primeiros registros e observações acerca das condições 

climáticas dos lugares (AYOADE, 2006). O filósofo acreditava que as fases da lua poderiam 

influenciar diretamente no curso de algumas doenças.  

A influência hipocrática se estendeu ao período das grandes navegações e 

descobertas de novos continentes nos séculos XVI e XVII, que em seu bojo trazia a 

necessidade das metrópoles de conhecer as colônias recém-conquistadas, incluindo-se o 

conhecimento das enfermidades que ali existiam. 

Os dois séculos posteriores caracterizaram-se pela influência de viajantes 

naturalistas que “percorriam os continentes dominados pelo colonialismo europeu, realizando 

levantamentos e descrições das chamadas doenças “tropicais”. Dentre os nomes de maior 

influencia destacam-se Humboldt, Martius e Darwin (MAZETTO, 2008). Segundo Magalhães 

(2011), os naturalistas descreviam os lugares por onde passavam, ressaltando os tipos de 

terreno, a presença ou não de outras sociedades humanas, fauna, flora e os tipos climáticos 

locais associados à presença de enfermidades.  

Os séculos XVIII e XIX também ficaram marcados pelas chamadas “topografias 

médicas”, caracterizadas pela reunião sistemática de informações acerca da distribuição 

espacial das doenças em função de fatores físicos e sócio-demográfico (BARROS, 2006).  

As topografias médicas sistematizam o pensamento higienista, caracterizando-se 

por “trabalhos que pretendiam estudar as interações entre o meio físico e social e o estado de 
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saúde de uma determinada população, procurando identificar, ademais, suas relações de causa 

e efeito” (ABREU, 1997, p.39). Os médicos realizavam levantamentos das características 

físicas, sociais, econômicas e culturais dos lugares, afim de “diagnosticar os males e localizar 

as doenças no espaço. Através delas podiam-se indicar os lugares sãos e enfermos, as zonas 

onde era possível habitar e aquelas que se deveriam evitar” (COSTA, 2002, p. 65). 

A partir das topografias, varias outras teorias foram desenvolvidas, buscando-se 

compreender o impacto do meio na saúde da população. A mais conhecida delas foi a teoria 

miasmática, que culpabilizava os pântanos pela geração de vapores de doenças, os miasmas 

(ABREU, 1997), evidenciando a importância atribuída às condições climáticas no processo 

saúde-doença. 

Ainda no século XVIII, destacam-se as discussões a respeito do espaço, surgindo 

de forma mais sistemática no campo da saúde. Nesse período são elaboradas importantes 

obras sobre o tema, como o trabalho de Ludwig Finke, “An attempt at a general medical-

practical geography”, em 1792, considerada um marco da Geografia Médica.  Através dessa 

obra, Finke divide a Geografia Médica em três partes: a geografia das doenças, a geografia da 

nutrição e a geografia da atenção médica (BARROS, 2006).  

Peiter (2005) destaca outro importante trabalho, produzido em 1843 por J. 

Bourdin, intitulado “Essai de geógraphie médicale”. O trabalho de Bourdin foi o primeiro a 

trazer a Geografia Médica explicita no próprio título, mas seguindo a mesma linha dos demais 

trabalhos ao valorizar os elementos da natureza como condicionantes da saúde humana. Nessa 

mesma obra, o autor tentou traçar os limites das áreas habitáveis do planeta a partir das 

características climáticas e a ocorrência de determinadas doenças, ressaltando, mais uma vez, 

a relação entre o clima e a saúde humana. 

Posteriormente, trabalhos acerca da espacialização das informações em saúde 

continuavam surgindo. Entre os que mais se destacaram à época, encontra-se o trabalho 

elaborado pelo médico anestesista John Snow, em 1855, onde o mesmo associou aspectos 

físico/naturais, sociais e locacionais a fim de entender a distribuição da cólera na Inglaterra, 

doença de caráter epidêmico que se alastrava pela Europa (MAZETTO, 2008). 

A partir desses estudos, a aproximação entre as ciências da saúde (em especial a 

epidemiologia) e a geografia (e por extensão, a Climatologia) tornou-se mais efetiva (JESUS, 

2010). Os esforços de aproximação entre essas áreas resultaram em um intercâmbio de 

métodos de análise, principalmente a cartografia e a bioestatística, surgindo trabalhos 
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descritivos acerca dos padrões de distribuição regional das doenças (FERREIRA, 1991), 

como os de Finke, Bourdin, Snow, entre outros. 

Desse modo, caracteriza-se a Geografia Médica até meados do século XIX um 

campo de conhecimento construído basicamente por médicos ou sanitaristas que, até então, 

desconheciam os agentes etiológicos microbianos das doenças (PEITER, 2005) pautando suas 

pesquisas sob o meio natural (clima, temperatura, relevo, vegetação, etc.). 

No plano geográfico, eram elaboradas as bases da chamada geografia física, 

sistematizadas por Humboldt, onde o clima aparecia em destaque como reflexo direto das 

influências do Determinismo Climático que imperava naquele momento (JESUS, 2010). O 

advento da ciência moderna, resultando na fragmentação do conhecimento em diferentes 

ramos e sub-ramos disciplinares, marcou, assim, o surgimento da climatologia como 

conhecimento científico, separando-a definitivamente dos estudos essencialmente 

meteorológicos: 

 
O surgimento da climatologia, como ramo do conhecimento cientifico na 

modernidade, foi seqüencial a sistematização da meteorologia; ela se volta ao estudo 

da baixa atmosfera (troposfera) em sua interação com a superfície do planeta, 

constituindo-se num dos ramos da Geografia, ciência humana cujo propósito é o 

estudo do espaço geográfico do planeta a partir da interação entre a sociedade e a 

natureza (MENDONÇA, 1989). 

 

 

A Climatologia Clássica, originária nesse período, pautava-se nos pressupostos de 

Julius Hann e Wladimir Köppen, com o clima sendo conceituado como “o estado médio da 

atmosfera sobre um determinado lugar” (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007, p. 14). 

Por outro lado, no campo das Ciências da Saúde, a relação entre ambiente e saúde 

perde importância por algumas décadas, devido ao desenvolvimento da microbiologia no 

início do século XX. Essa nova perspectiva acaba por frear, também, o desenvolvimento da 

Geografia Médica, que atravessa um longo declínio até a década de 1930 (PEITER, 2005).  

Segundo Mazetto (2008, p. 26), o ambiente externo torna-se praticamente 

irrelevante no que dizia respeito às interações com a saúde humana, bastando-se, para isso, 

“avaliar as condições fisiológicas do organismo e, principalmente, se estava infectado por 

microorganismos patogênicos.” 

Entretanto, na década de 1930, com o estabelecimento do paradigma da “Tríade 

Ecológica” (homem-agente-ambiente) substituindo o modelo unicausal (bacteriologia) de 

doenças, novo impulso é dado às relações do ambiente e da saúde (MAZETTO, 2008). Os 
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pesquisadores da época passaram a enfocar, principalmente, as doenças infecciosas, cujos 

índices de ocorrência se alastravam nos grandes centros urbanos:  

 

Constatou-se que muitos organismos microscópicos que atacavam a saúde humana, se 

encontravam em reservatórios naturais ou eram transmitidos por vetores. 

Naturalmente o ambiente considerado era o físico, mais especificamente o ambiente 

biológico, excluindo-se até outros elementos da natureza cuja importância era relegada 
a um segundo plano (MAZETTO, 2008, p.26). 

 

Nesse momento, a reaproximação dos estudos Epidemiológicos e da Geografia da 

Saúde traz de volta a importância do ambiente e do clima na propagação de determinadas 

doenças.  Destaca-se um importante trabalho publicado nesse período: A Teoria dos Focos 

Naturais das Doenças Transmissíveis, de Pavlovsky, que vai novamente trazer para o 

conhecimento médico a vertente ecológica das doenças (PEITER, 2005). 

Seguindo esses moldes, a Geografia Médica desenvolveu-se até a primeira metade 

do século XX, caracterizando-se por pesquisas de epidemiologia geográfica com grande 

influência das ciências médicas e biológicas (BARROS, 2006).  

Contudo, foi neste período que os trabalhos de geógrafos, propriamente ditos, se 

destacaram a frente das pesquisas de geografia médica, especialmente a partir dos estudos do 

francês Maximilien Sorre (1880-1962).  

Sorre foi seguidor de La Blache e sua Escola Possibilista de Geografia. Entre suas 

contribuições à geografia da época, ressalta-se a busca incessante pela aproximação deste 

conhecimento com as ciências sociais e biológicas. Sob essas influências publicou, em 1943, 

o primeiro volume de sua mais importante obra: Les fondements de la géographie humaine.   

Ferreira (1991) explica que a maior preocupação de Sorre era fornecer uma base 

conceitual à geografia médica, permitindo investigações de natureza interdisciplinar. Seu 

trabalho propiciou o estreitamento efetivo dos laços entre a geografia (nesse momento, 

sistematizada como ciência) e a epidemiologia, lançando as bases teóricas da Geografia 

Médica, voltada ao detalhamento da distribuição regional das doenças. 

A maior parte de suas obras fazia referência aos tratados de climatologia médica 

da segunda metade do século XIX, onde se buscava correlacionar a ocorrência das doenças, 

direta ou indiretamente, com aspectos da geografia física, em especial com as variações 

climáticas (FERREIRA, 1991).  

Apesar de centrar seus estudos no ambiente natural, supervalorizando a 

importância do meio físico, Sorre surpreendeu ao enfocar o espaço socialmente construído 
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(MAZETTO, 2008), categoria que, até então, não havia sido abordada pela geografia médica. 

Tal fato se deu a partir da sua teoria dos complexos patogênicos.  

O conceito de complexo patogênico ampliou as análises até então restritas à mera 

descrição do meio físico e permitiu abordar uma vasta quantidade de doenças, em especial, as 

infecciosas e parasitárias. Conforme Vieites e Freitas (2007), Sorre nomeava os complexos 

patogênicos de acordo com as doenças a que se referiam, desta forma, descreveu o complexo 

malárico, da doença do sono, da peste etc., ou seja, realizou uma espécie de "regionalização" 

desses complexos.  

A climatologia também sofreu grande impulso com as contribuições de Sorre. A 

partir de seus estudos, a atmosfera passou a ser abordada numa perspectiva dinâmica 

(MENDONÇA, 2000) ao conceituar o clima como a série dos estados atmosféricos acima de 

um lugar em sua sucessão habitual. Para Sette e Ribeiro (2011), essa definição conserva o 

caráter sintético da noção de clima, enfatiza seu aspecto global, ao mesmo tempo, evidencia o 

seu caráter dinâmico, introduzindo as idéias de variações e de combinação de propriedades a 

que chamamos de elementos do clima. 

Apesar da importância de Sorre para a Geografia Médica ou da saúde, serão os 

seus seguidores (Jaques May (1950), nos Estados Unidos, René Dubos (1980), na França, 

Andrew Learmonth e Melvyn Howe, no Reino Unido) os responsáveis por difundi-la e 

reavivá-la nos Estados Unidos e na Europa, introduzindo determinantes sociais e culturais nos 

processos saúde/doença (PEITER, 2005).  

 

 

2.1.1 A Geografia Médica e da Saúde no Brasil 

 

No Brasil, poucos foram aqueles que se dedicaram à Geografia Médica, 

destacando-se médicos, epidemiologistas, sanitaristas e até mesmo botânicos, muitos deles 

estrangeiros (BARROS, 2006).  

Os primeiros trabalhos foram realizados por naturalistas brasileiros e viajantes 

estrangeiros que visitavam o país, como Martius, Augusto de Saint-Hilaire, João Barbosa 

Rodrigues, Roquette Pinto, Gabriel Soares de Souza, entre tantos outros (LACAZ; 

BARUZZI; SIQUEIRA JÚNIOR, 1972). 

No entanto, as obras mais relevantes foram aquelas produzidas entre as décadas de 

1930 e 1960, destacando-se “Climatologia e Nosologia do Ceará” e “Clima e Saúde”, de 
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Gavião Gonzaga (1925) e Afrânio Peixoto (1938), respectivamente (BAKONYI, 2009), além 

da obra do geógrafo e médico Josué de Castro, A Geografia da Fome, publicada em 1946. 

Ainda em 1844, Sigaud, geógrafo-médico francês, publicava “Du climat et des 

maladies du Brèsil ou statistique médicale de cet empire”, obra que representaria o primeiro 

tratado brasileiro de Geografia Médica. Esse trabalho exerceu grande influência no meio 

cultural e social brasileiro da época, visto que seu autor identificou e catalogou uma série de 

doenças relacionando-as, principalmente, às condições ambientais dos diferentes lugares. Seu 

escopo foi dividido em quatro partes principais: a primeira tratando do clima; a segunda, da 

Geografia Médica; a terceira, de patologia intertropical; e a quarta, da estatística médica 

(LACAZ; BARUZZI; SIQUEIRA JÚNIOR, 1972).  

No entanto, foi “Clima e Saúde”, publicada pela primeira vez em 1938, pelo 

médico e sanitarista brasileiro Afrânio Peixoto, que acabou sendo considerada precursora dos 

estudos de Geografia Médica no Brasil. Ao longo de sua obra, o autor realiza descrição 

detalhada acerca das doenças ditas Tropicais, analisando as condições climáticas associadas à 

ocorrência dessas enfermidades, e expõe uma série de epidemias enfatizando as 

predominantes na Amazônia e região Nordeste do país. 

Grande destaque brasileiro na área, sem dúvida, foi Carlos Chagas (1897-1934). 

Grande estudioso da Geografia Médica e defensor de uma Medicina Tropical, Chagas 

destacou a importância do meio físico sobre determinadas doenças, em especial o clima, 

observando que o mesmo não constituía fator etiopatológico direto de qualquer entidade 

mórbida bem definida, mas por ele a doença se transformava e se modificava, originando 

variantes nosológicas ocorrentes em diversas regiões do globo (LACAZ; BARUZZI; 

SIQUEIRA JÚNIOR, 1972). 

Outro importante estudioso da Geografia Médica foi João de Barros Barreto 

(1890-1947), sanitarista de renome que procurou estudar a influência dos elementos 

climáticos nos índices de mortalidade que ocorriam nas cidades brasileiras, ressaltando a 

importância desses elementos na sazonalidade das doenças transmissíveis (LACAZ; 

BARUZZI; SIQUEIRA JÚNIOR, 1972). 

No nordeste brasileiro, em particular no Estado do Ceará, ao se realizar uma 

retrospectiva histórica acerca dos trabalhos publicados abordando a relação ambiente e saúde, 

ou clima e doenças, cabe assinalar importantes obras elaboradas pelo médico e historiador 

Barão de Studart, autor de Climatologia, Epidemias e Endemias do Ceará, (1909) e do 
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farmacêutico Rodolfo Teófilo, que escreveu História das secas do Ceará 1877-1880 (1883) e 

Varíola e Vacinação no Ceará (1905).  

Outro pesquisador que merece destaque nos trabalhos acerca da Geografia Médica 

é Samuel B. Pessoa (1898 - 1976). Segundo Czeresnia e Ribeiro (2000), Pessoa criou uma 

escola de estudos em geografia médica no Brasil, no contexto da chamada medicina tropical. 

Estudou as endemias prevalentes no Brasil, especialmente as transmitidas através de vetores, 

como esquistossomose, doença de Chagas, filariose, malária, etc.  

Ao longo de sua obra, Pessoa ressalta que o ambiente refere-se ao conjunto de 

causas que atuam sobre o homem e não apenas ao meio físico, e que atribuir às incidências de 

determinadas doenças somente as condições geográficas e climáticas seria incorrer em erro: 

 

Se se pode, em um mapa, delimitar as áreas de endemicidade ou epidemicidade da 

cólera, da peste, da malária, das leishmanioses, etc., é que pelo termo geografia deve-

se considerar não só a geografia física, o clima e os demais fenômenos 

meteorológicos, que caracterizam geograficamente a região,mas ainda as geografias 

humana, social, política e econômica. E os fatores que mais intervêm na variação e 

propagação das doenças, são justamente os humanos” (PESSOA, 1978 apud 

CZERESNIA; RIBEIRO, 2000, p. 59).  
 

 

Como pode ser observado, estudos direcionados ao clima e às doenças 

compunham a maior parte dos trabalhos da chamada Geografia Médica. Lacaz, Baruzzi e 

Siqueira Jr (1972) apresentam a Climatologia Médica (ou Meteorologia Médica) como um 

dos ramos da Geografia Médica, destacando os trabalhos do médico Annes Dias (1884-1943) 

e do meteorologista Adalberto Serra (1909-1989). Ambos salientaram a importância do clima 

em seus artigos de Meteorologia Clínica e Climatologia Médica, destacando as influências das 

condições meteoroclimáticas sobre algumas doenças. 

Como já citado, a Geografia da Saúde passou por momentos distintos em seu 

processo evolutivo, fortalecida em alguns momentos e renegada em muitos outros. No Brasil, 

percebe-se, hoje, real tentativa de resgate desses estudos com o apoio de diversas disciplinas 

do campo da saúde, principalmente, a epidemiologia e a saúde pública. Prova disso é que cada 

vez mais geógrafos são chamados a colaborar em estudos interdisciplinares de saúde 

(PEITER, 2005), o número de grupos de pesquisas voltados à Geografia da Saúde vem 

aumentando de forma constante e a promoção de encontros científicos para divulgação de 

seus trabalhos já faz parte do calendário científico brasileiro com a realização de simpósios 

em escala nacional. 
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Essa renovação ocorre paralelamente aos processos de urbanização e 

industrialização das cidades e suas conseqüências nas condições ambientais e de vida da 

população, possibilitando que os estudos da Geografia da Saúde ganhassem novas roupagens, 

evoluindo no plano teórico e apontando novas perspectivas metodológicas, com destaque para 

os campos de pesquisas voltados à interação entre o clima e a saúde humana.  

 

2.2 Tempo, clima e a saúde humana 

 

O estudo acerca da interação entre o clima e a saúde humana compõe um dos 

campos de investigação da climatologia geográfica (MENDONÇA, 2001). Trata-se de uma 

antiga, e ainda atual, abordagem de interesse das mais variadas disciplinas, levantando 

questões, das mais diversas, acerca da relação ambiente/saúde.  

Por privilegiar a relação homem-meio numa perspectiva em que a natureza 

condiciona algumas relações fisiológicas no ser humano, por muito tempo esse campo de 

estudos ficou fora do temário dos estudos geográficos, acusado de produzir sob uma 

perspectiva determinista (SARTORI; FARINHA, 2000). No Brasil, só recentemente a 

temática voltou a fazer parte do interesse dos geógrafos, na interface entre a Climatologia 

Geográfica e a Geografia da Saúde. 

É sabido que as condições climáticas não são as únicas responsáveis pelo agravo 

de determinadas doenças, porém, quando associados a características físicas, psicológicas e 

culturais dos indivíduos (sexo, faixa etária, dieta, tabagismo), e fatores socioeconômicos 

(situação social e econômica, condições de moradia), tais elementos passam a atuar como 

agravantes de enfermidades. Dessa forma exclui-se aqui qualquer perspectiva determinista 

que possa ser atribuída a presente pesquisa, visto que nossa investigação pauta-se no princípio 

fundamental de que o clima é somente um dos vários fatores do ambiente a influenciar o 

organismo humano na constituição do processo saúde-doença. 

Segundo Mendonça (2000), a saúde humana pode ser fortemente influenciada 

pelo clima a partir de determinadas condições térmicas, de dispersão de ventos e poluição, 

bem como de umidade relativa do ar, apresentando assim, relação direta sobre a manifestação 

de muitas doenças, epidemias e endemias humanas.  

Os primeiros trabalhos da Geografia Médica (ou Geografia da Saúde, descritas 

anteriormente) já levantavam questões acerca das relações entre o clima e algumas doenças, 

levando ao surgimento da chamada Climatologia Médica ou Bioclimatologia (BARROS, 
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2006). Essas duas áreas encontram-se, hoje, intimamente ligadas à geografia, à ecologia, à 

epidemiologia e à saúde ambiental (SETTE; RIBEIRO, 2011), caracterizando um ramo 

interdisciplinar que muito tem produzido nos últimos anos. 

No Brasil, muitos foram aqueles que buscaram reconhecer os efeitos do tempo e 

do clima na saúde humana, principalmente a partir do século XX, com o desenvolvimento de 

estudos sistematizados.  Na década de 1940, por exemplo, destacam-se os trabalhos de João 

de Barros Barreto (1947; 1948) e de Annes Dias (1940), ambos médicos. Na década de 1960, 

merece destaque o trabalho do meteorologista Adalberto Serra (1961), relacionado à gripe e 

sua manifestação sob determinadas condições meteorológicas. 

Grande parte desses trabalhos colocava-se em termos essencialmente naturalistas, 

onde o clima era pautado como o único, ou mesmo, o principal elemento responsável pelo 

desencadeamento de enfermidades, determinismo natural que levou ao abandono desse campo 

de estudos por algumas décadas.  

Entretanto, hoje é possível se compreender que a inter-relação dos elementos 

climáticos, junto às características físicas, econômicas, sociais, psicológicas e culturais dos 

indivíduos, pode se tornar um fator de risco à saúde (SETTE; RIBEIRO, 2011). Desse modo, 

os trabalhos desenvolvidos pela Geografia da Saúde e pela Climatologia Médica, hoje, 

procuram compreender o processo saúde-doença em sua totalidade, uma vez que as 

enfermidades resultam de um conjunto de fatores naturais e sociais inter-relacionados. 

Para Ayoade (2006), a saúde humana, a energia e o conforto são mais afetados 

pelo clima do que por qualquer outro elemento. A literatura médico/geográfica aponta que as 

funções fisiológicas do homem estão sujeitas, direta ou indiretamente, às condições do tempo 

atmosférico e que algumas doenças tendem a ser preferenciais em certas zonas climáticas, 

enquanto outras seguem um padrão de sazonalidade. O mesmo autor analisa algumas das 

maneiras pelas quais o clima e as variações climáticas podem exercer influência sobre a saúde 

humana: 

Em primeiro lugar, o clima afeta a resistência do corpo humano a algumas doenças. 

Segundo, o clima influencia o crescimento, a propagação e a difusão de alguns 

organismos patogênicos ou de seus hospedeiros. Temperaturas extremamente baixas 
diminuem a resistência do corpo á infecção. A neblina associada a poluentes está 

freqüentemente relacionada com o aumento das doenças respiratórias. Similarmente, o 

ar seco e carregado de pó tende a tornar as vias respiratórias mais susceptíveis à 

infecção (AYOADE, 2006, p. 291).  

 

Seguindo essa mesma linha, a Organização Pan-americana de Saúde (2003) 

aponta que o clima pode afetar a saúde humana tanto de maneira direta quanto indireta. 

Situações extremas de secas provocam fome e problemas de carência nutricional; chuvas 
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abundantes propiciam a propagação de epidemias de doenças como a malária e a dengue; 

além de eventos extremos como furacões, tempestades e inundações que matam milhares de 

pessoas todos os anos, comprometendo a água e alimentos.  

Em nossa pesquisa, assim como em grande parte dos estudos nessa área, optamos 

pelo enfoque em observações acerca das influências climáticas sobre a saúde a partir da 

variabilidade natural do clima, e não sob a ótica das possíveis mudanças climáticas globais. 

Esse último, campo de estudos que também tem se desenvolvido bastante no Brasil, vem 

levantando questões diversas a respeito das alterações climáticas e seus efeitos sob a saúde 

humana. 

 Apesar da temática ser ainda bastante controversa e de não existirem evidências 

concretas a respeito dos efeitos das mudanças climáticas globais, autores como Confalonieri 

(2003), Mendonça (2006), Barcellos (2009), entre outros, se propõem a um aprofundamento 

sobre essas questões advertindo, contudo, sobre o sensacionalismo que tem se criado acerca 

dos reais efeitos do aquecimento global. Nesse contexto, Barcellos (2009) destaca (figura 2) 

alguns dos possíveis efeitos das mudanças climáticas sobre as condições de saúde: 

Figura 2 - Possíveis efeitos das mudanças climáticas sobre as condições de saúde. 
 

 

 

 

 

   Fonte: Barcellos, 2009 

 

  

  

 

 

 

 

 

 Fonte: Barcellos ( 2009) adaptado de MCMICHAEL;WOODRUFF; HALES, 2003. 
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Confalonieri e Marinho (2007) descrevem os principais mecanismos reconhecidos 

pelo IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas), através dos quais os 

processos climáticos podem afetar a saúde humana: 

 

 Efeitos diretos dos eventos climáticos extremos: afetam a saúde através de influências 

sobre a fisiologia humana (por exemplo, ondas de calor) ou provocando traumas 

físicos e psicológicos em acidentes, como em tempestades, inundações e secas; 

 Efeitos sobre o meio ambiente, alterando fatores determinantes da saúde humana: 

efeitos do clima sob a produção de alimentos, qualidade da água, do ar e a proliferação 

de vetores de agentes infecciosos; 

 Efeitos dos eventos climáticos sobre os processos sociais, determinando rupturas 

socioeconômicas, culturais e demográficas importantes: como exemplo cita-se a 

migração de grupos populacionais, desencadeada por secas prolongadas, 

principalmente de populações que dependem da agricultura de subsistência; 

 

 

 

2.2.1. Algumas das respostas do organismo humano aos efeitos do clima 

 

Max Sorre (1984), em seus trabalhos acerca da interação entre o meio ambiente e 

a saúde humana, enfatiza as condições climáticas, destacando o papel que determinados 

elementos do clima podem exercer sobre a fisiologia do organismo humano:  

Cada tempo se define por uma combinação de propriedades a que chamamos de 

elementos do clima: pressão, temperatura, higrometria, precipitação, estado elétrico, 

velocidade de deslocamento, composição química e carga sólida, radiações de todo 

tipo. Esses elementos são desigualmente conhecidos e nem sempre podemos precisar-

lhes o significado para a fisiologia ou para psicologia, individuais ou coletivas 

(SORRE, 1984, p.32). 

 
 

Segundo suas proposições, o corpo humano responde diretamente às variações do 

tempo atmosférico, desencadeando reações diversas sob a saúde humana. O autor destaca que, 

dentre os elementos climáticos mais atuantes sob o organismo humano, estariam a insolação, 

a temperatura do ar, a umidade, as condições dos ventos e a pressão atmosférica (Quadro 1).  
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Quadro 1 - Manifestações fisio-psicológicas do homem pela ação dos elementos climáticos (Sorre, 1984).  
 

Elementos 

climáticos 

Condições 

limitantes Manifestações fisiológicas 

Altitude 

(pressão 

atmosférica) 

Limite máximo: 

8.000m 

- Mal das montanhas (dor de cabeça, fadiga, alteração 

sensorial, depressão intelectual, indiferença, sono, 

descoordenação de movimentos, perda de memória); 

- Redução das faculdades físicas e mentais; 
- Tristeza, apatia. 

Radiação 60º e 70º Latitude 

Alta radiação/luminosidade: esgotamento nervoso, 

perturbações mentais, irritação, síndrome físico-psíquica 

“golpe de sol” (sunstroke), euforia; 

-Baixa radiação/luminosidade: deficiências orgânicas, 

raquitismo, depressão, debilidade mental. 

Higrotermia 

Limite variável. 

Ótimo fisiológico 

para raça branca: 

15º - 16ºC/60% UR 

- Diminuição da capacidade respiratória (para europeus nos 

trópicos); 

- Hiperpnéia térmica (entre negros); 

- Cansaço e esgotamento (brancos). 

Vento e 

eletricidade 

atmosférica 
 

- Morbidez, cansaço e abatimento; 

- Debilidade do tônus nervoso, depressão, 

hipersensibilidade, irritabilidade; 

- Desidratação, dessecação de aparelho tegumentar; 
- Excitação nervosa, alucinações, delírio; 

- Palpitações, dispnéia, dores de cabeça, nevralgia. 

FONTE: SORRE, 1984. 

 

Barros (2006, p.28) explica que o clima pode se tornar a causa do surgimento ou 

do agravamento de determinadas doenças, a partir de situações em que o organismo humano 

submete-se às mudanças bruscas das condições ambientais ao qual o individuo já estava 

adaptado, desencadeando assim, “uma reação de estresse, ou seja, uma reação fisiológica e/ou 

psicológica de alarme e defesa frente à agressão”.  

Frota e Schiffer (2001, p.19) explicam que o homem é um animal homeotérmico, 

ou seja, é capaz de manter sua temperatura corporal interna constante (entre 36,1
o
C e 37, 

2
o
C), independente da temperatura do meio, através de um mecanismo conhecido como 

sistema de termorregulação. Esse mecanismo funciona da seguinte maneira: quando a 

temperatura no meio exterior aumenta, excedendo a capacidade de dissipação do organismo, o 

corpo responde por meio dos mecanismos de termorregulação, reduzindo a temperatura 

corporal (termólise) através de processos como a vasodilatação e a produção de suor. Já 

quando a temperatura externa diminui o corpo trabalha para manter o calor interno 

(termogênese), respondendo através de processos como a vasoconstrição e contração 

muscular (FROTA; SCHIFFER, 2001; SILVA, 2010). Apesar de extremamente eficiente, em 

algumas situações, esse mecanismo entra em desequilíbrio, desencadeando assim, algumas 

enfermidades.  
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As respostas do organismo humano aos efeitos do clima apresentam variações 

individuais que vão depender do grau de adaptabilidade de cada indivíduo. Alguns grupos se 

diferenciam por sua condição de maior vulnerabilidade como, por exemplo, pessoas idosas, 

crianças e aqueles já portadores de alguma doença crônica. Já indivíduos com boa saúde 

suportam com facilidade as situações de estresse climático (PITTON; DOMINGOS, 2004).  

Nesse sentido, é valido recordar as Ondas de Calor na Europa, como a ocorrida em agosto de 

2003, que resultou na morte de aproximadamente quinze mil pessoas na França, a maioria 

idosa (BARCELLOS, 2009), um dos grupos populacionais mais vulneráveis às condições 

climáticas extremas. 

Os fatores climáticos que mais interferem no processo saúde/doença são a 

temperatura do ar, a umidade relativa e a precipitação pluviométrica (ROUQUAYROL, 

1999).  Ayoade (2006), por sua vez, acrescenta outros fatores, como os índices de insolação, 

as condições dos ventos e pressão atmosférica, na incidência de doenças que apresentam 

relação direta com as condições climáticas de um determinado local. 

Conforme Ribeiro (2006) a temperatura do ar, por exemplo, está associada ao 

desconforto e ao estresse fisiológico, propiciando sérios riscos à saúde humana. A autora, a 

partir dos estudos de Jendritzky (1995), Weihe (1986) e WHO (1990), aponta que pode 

ocorrer uma série de sintomas de desconforto associados a temperaturas fora da faixa entre 

17º C e 31º C, a saber: hipotensão, hipertermia, taquicardia, insuficiência cardíaca, 

inapetência, desidratação, fadiga, indolência, letargia, irritabilidade, diminuição da capacidade 

de aprendizagem, memória prejudicada, depressão. 

Em suma, temperaturas extremamente altas podem provocar a incidência de 

choques térmicos, exaustão e cãibras pelo calor. Já temperaturas extremamente baixas podem 

agravar males como artrites, sinusites e enrijecimento de juntas (AYOADE, 2006).  

Já conforme Pitton e Domingos (2004), o clima pode afetar a saúde humana tanto 

de forma direta, através das condições de morbidade e mortalidade por doenças sistêmicas, 

como de maneira indireta, através das doenças infecciosas transportadas por vetores. Outros 

estudos mostram que doenças específicas, como as respiratórias e cardiovasculares, tornam-se 

mais comuns em períodos de aumento ou redução drástica das temperaturas. Barros (2006) 

ressalta que, nesses casos, o tempo pode até não causar a doença específica, mas atua 

agravando aquelas existentes, seguindo um curso nitidamente sazonal. No caso das doenças 

circulatórias e cardíacas a autora destaca que durante as ondas de calor do verão, as pessoas 
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com problemas cardíacos ficam mais suscetíveis às falhas circulatórias, e no meio do inverno 

ocorrem picos de mortes.  

Pitton e Domingos (2004) destacam como situações extremas de calor e de frio 

atuam sob as enfermidades cardiovasculares, cerebrovasculares e respiratórias:  

 

A combinação de temperaturas baixas e vento, pode fazer com que a temperatura do ar 

seja significativamente mais fria, podendo conduzir mais facilmente à hipotermia 
(temperatura corporal abaixo de 35ºC), que é produzido pelo estresse ao frio 

excessivo. Neste caso o cérebro perde a capacidade de regular a temperatura corporal. 

A freqüência cardíaca cai, a respiração fica mais lenta e os vasos se contraem, 

aumentando a pressão sangüínea, podendo ocorrer perda de consciência (desmaio), 

congelamento das extremidades e parada cardíaca. A hipertermia, oposto da 

hipotermia, é resultante do estresse de calor excessivo (temperatura corporal acima de 

40ºC). Os primeiros sinais da hipertermia são irritabilidade, dor de cabeça e tontura. 

Depois pode haver confusão mental e perda de coordenação motora. Devido a 

desidratação, o sangue fica mais viscoso, aumentando a possibilidade de derrame e 

infarto. A 41, 5ºC já há danos cerebrais e pode conduzir o indivíduo ao óbito 

(PITTON; DOMINGOS, 2004, p. 79). 
 

 

Essas respostas são mais eminentes entre aqueles com doenças mais graves, pois 

sem proteção, os sistemas de regulação do corpo doente serão mais exigidos, agravando ainda 

mais a doença e podendo levar o individuo à morte (PITTON; DOMINGOS, 2004).   

Barros (2006) destaca que o calor também favorece a multiplicação de germes, 

reduz a secreção gástrica, diminui as reações de defesa orgânica, favorecendo as doenças 

infecciosas intestinais. Já o frio pode exercer alguns efeitos locais agudos e agravar algumas 

enfermidades como, por exemplo, a ação do mesmo sobre as dores dos reumáticos. 

Os meses de maiores índices de precipitação e temperaturas elevadas têm 

demonstrado, em geral, relação positiva com a transmissão de doenças, principalmente 

aquelas causadas por vetores como a malária, a febre amarela e a dengue (SILVA; 

BRANDÃO, 2002). A dengue, particularmente, é considerada, hoje, um dos mais graves 

problemas de saúde nos países de clima tropical, chamando atenção dos pesquisadores para 

esse tipo de enfermidade, o vetor transmissor e as condições ótimas de reprodução.  

Silva e Brandão (2002) relatam que o período de desenvolvimento do vetor, sua 

voracidade e período de incubação são influenciados diretamente pelas condições climáticas. 

Trabalhos produzidos nessa área explicam que com o aumento da temperatura e da umidade 

relativa do ar nos meses de verão-outono, o vetor se reproduz mais rapidamente, aumentando 

sua atividade hematofágica e diminuindo o tempo de reprodução do vírus em seu interior. 

Dessa forma, em situação de temperatura média de 20°C, o aedes aegypti, mosquito 
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transmissor da dengue, demoraria cerca de 26 dias para se desenvolver, enquanto que, a 25°C, 

levaria apenas 13 dias (SILVA, BRANDÃO, 2002).  

Condições de aumento nas precipitações pluviométricas tornam comum a 

ocorrência de inundações, favorecendo aumento considerável no número de casos de 

leptospirose, doença de caráter eminentemente sazonal, transmitida pela urina do rato.  

No tocante às doenças associadas ao aparelho respiratório, sua intensificação face 

às condições climáticas predominantes foi bastante discutida na literatura medica/geográfica 

com diferentes enfoques e resultados. A maior parte dos estudos na área aponta que essas 

enfermidades são mais comuns, ou até mesmo fatais, em determinados tipos de tempo, 

prevalecendo em períodos específicos do ano. 

 

 

2.2.2 O clima e as doenças respiratórias : uma revisão de estudos 

 

Conceição (2003) define as doenças do aparelho respiratório como sendo todas 

aquelas que atingem qualquer parte ou o todo do trato respiratório, seja na sua porção superior 

ou inferior, podendo ser infecciosas (por vírus e bactérias) ou não. O trato respiratório 

superior é constituído pela cavidade nasal, faringe e a laringe, enquanto o inferior é formado 

pela traquéia, brônquios, bronquíolos e pulmões. 

Segundo Souza (2007), a função principal do sistema respiratório é garantir as 

trocas gasosas com o meio, ou seja, a entrada e saída de ar no organismo. Em média, um 

adulto respira pela via nasal entre dez e quinze mil litros de ar por dia. Além de permitir a 

respiração, função vital a todo ser humano, o sistema respiratório é responsável por ajudar na 

regulação da temperatura corpórea e do pH do sangue, na liberação de água, além de regular e 

filtrar materiais estranhos, provenientes do ambiente exterior. Os mecanismos de defesa, em 

condições normais, são capazes de impedir ou atenuar os efeitos nocivos ao aparelho 

respiratório causados por substâncias estranhas, ou até mesmo, por pequenas alterações na 

temperatura ou umidade (SOUZA, 2007).  

Nesse sentido, Souza (2007, p.94) enfatiza que um dos aparatos do corpo humano 

de maior intercâmbio com o meio ambiente é o aparelho respiratório em virtude da grande 

quantidade de ar que o ser humano respira, desse modo, “qualquer modificação na 

composição do ar ou mesmo em suas propriedades físicas (como a temperatura e umidade), 

pode constituir num verdadeiro problema para o indivíduo”. Desse modo, os homens são 
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susceptíveis a uma grande gama de variáveis ambientais, desde as meteorológicas, de grande 

escala, até variáveis do ambiente próximo ao indivíduo (NEDEL, 2008).  

Ressalta-se, assim, a difícil mensuração dos efeitos do clima sobre as doenças 

respiratórias visto que se encontram superpostos diversos outros fatores que podem interferir 

em sua incidência, dos quais, também é importante lembrar, o papel da predisposição 

individual às respostas para as mudanças do tempo atmosférico. Variações climáticas bruscas, 

por exemplo, também auxiliam para deteriorar a qualidade do ar respirado, dificultando a 

dispersão dos poluentes na atmosfera e agravando ainda mais as afecções do trato respiratório. 

Outros estudos indicam uma relação entre condições de vida e incidência das doenças 

respiratórias na população infantil. 

As doenças respiratórias, especialmente quando acometem crianças e idosos, 

representam um grave problema de saúde pública no mundo inteiro, e agravadas nos países 

em desenvolvimento como o Brasil, por exemplo. Nesse sentido, Brandão e Russo (2000) 

destacam algumas particularidades do organismo infantil que o torna mais sensível as doenças 

do aparelho respiratório: 

  

 A relação entre superfície corporal e peso é 2,5 vezes maior nos neonatos do que nos 

adultos, o que lava a uma maior área de perda de calor por unidade de peso. Este fato, 

associado a uma maior velocidade de crescimento, gera nas crianças taxas de 

metabolismo em repouso e de consumo de oxigênio por quilo de peso mais elevadas 

que as dos adultos. Em condições de repouso e equilíbrio térmico, um lactante 

consome 7 ml/kg de oxigênio por minuto, contra 3,5 ml/kg por minuto para um adulto 

nas mesmas condições;  

 O volume de ar que passa pelos pulmões de uma lactante é, assim, duas vezes maior 

que o de um adulto em repouso. Isso faz com que qualquer agente químico na 

atmosfera atinja duas vezes mais as vias respiratórias de uma criança entre uma 

semana e doze meses de idade, se comparadas às de um adulto no mesmo período de 

tempo de exposição;  

 Quando a temperatura ambiente cai abaixo do nível do equilíbrio térmico, ocorre o 

aumento da velocidade do metabolismo e as necessidades de oxigênio. Como a 

temperatura basal das lactantes é superior à dos adultos, uma queda igual de 

temperatura provoca maior consumo de oxigênio nas crianças; 

 Devido à estatura, a exposição de crianças em idade pré-escolar aos poluentes 

atmosféricos pode ser mais intensa do que a de adultos quando estes poluentes são 
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emitidos junto ao solo, como é o caso dos canos de descarga dos veículos ou no caso 

de aerossóis, quando estão envolvidos gases ou vapores de alta densidade; 

 

Assim como as crianças, consideram-se, em geral, os idosos como um grupo 

bastante sensível às doenças respiratórias. Essas enfermidades são causas de excessivas taxas 

de morbidade (internações hospitalares) e mortalidade acarretando, assim, em elevados custos 

de tratamento hospitalar, redução da produtividade e da qualidade de vida das pessoas 

afetadas. 

Importantes marcadores dos diagnósticos de doenças respiratórias são as IRA - 

Infecções Respiratórias Agudas. A IRA incide principalmente em crianças menores de cinco 

anos, causando elevadas taxas de morbidade e mortalidade, fazendo dela a principal causa de 

utilização dos serviços de saúde hoje. Botelho et al (2003) destacam os fatores ambientais, 

como a poluição do ar e as variáveis climáticas, como alguns dos fatores determinantes para o 

aumento dos casos e da gravidade da IRA .  

O Ministério da Saúde (1994) classifica as IRAS em Infecções das Vias Aéreas 

Superiores (IVAS) e Infecções das Vias Aéreas Inferiores (IVAI). A gripe (influenza) 

(diferente do resfriado comum) é uma das IVAS que mais acometem o homem. Apesar de 

freqüentemente apresentar a imagem de uma doença benigna, a gripe é uma doença 

potencialmente grave, que mata milhares de pessoas todos os anos (MIRANDA, 2009).  

Já a pneumonia enquadra-se entre as IVAI. Trata-se da principal causa de 

internação hospitalar e a quinta causa de morte no Brasil. Acomete, em sua maioria, pessoas 

com mais de 65 anos. Geralmente é causada por bactérias, vírus e fungos, sendo a pneumonia 

bacteriana a mais comum (BOTELHO et al, 2003). 

Estudos voltados a essa temática são de suma importância na atual conjuntura da 

saúde pública brasileira, podendo contribuir com estratégias diferenciadas espaço-

temporalmente, visando o controle dessas doenças.  

No Brasil, a maior parte dos estudos associa o incremento dos agravos 

respiratórios aos períodos de outono e inverno, particularmente em razão das oscilações na 

umidade relativa do ar e temperatura, e o baixo índice de precipitação. Poucas chuvas 

promovem queda na umidade relativa do ar, ressecando as mucosas nasais, propiciando 

irritações nas vias aéreas superiores (SOUZA, 2007). A carência de chuvas e de ventos, nessa 

época, também contribui para um aumento de poeiras, fumaças e outros materiais particulados 

em suspensão no ar.  



43 

 

Por outro lado, a maioria dos estudos tem ressaltado as oscilações da temperatura 

(máxima e mínima), bem como o aumento da amplitude térmica, como variáveis climáticas 

mais representativas no agravamento das afecções respiratórias. Nos locais onde as 

temperaturas caem, causam a proliferação de vírus, principalmente em ambientes fechados, 

acentua-se a disseminação das doenças respiratórias.  A maior difusão de doenças 

respiratórias durante a estação fria está no fato de as pessoas exercerem mais atividades em 

locais fechados, diferente do verão, quando as atividades desenvolvidas ao ar livre são mais 

freqüentes (ZEM, 2004).  

Nesse sentido destaca-se, inicialmente, o trabalho de Souza (2007) que analisou a 

influência dos fatores climáticos urbanos de Presidente Prudente, interior do Estado de São 

Paulo, na incidência de casos de doenças do aparelho respiratório. Tal influência foi analisada 

através da correlação da gênese, periodicidade e variabilidade climática local (ritmo) com os 

índices de morbidade hospitalar por doenças que atingem o trato respiratório humano. 

Souza (2007) buscou cruzar diferentes fontes de dados como os focos de 

queimadas, a evolução do desmatamento na cidade, caracterização dos diferentes poluentes do 

ar que causam perturbações ao sistema respiratório humano, bem como notícias veiculadas 

pela mídia local acerca da relação entre o clima de Presidente Pudente e a incidência de 

doenças respiratórias em sua população. Com isso, observou aumento no número de 

internações por doenças respiratórias nos períodos em que o total pluviométrico mensal da 

cidade diminuía, apontando tal elemento climático como o de correlação mais significativa 

com os agravos respiratórios. Segundo Souza (2007), a precipitação indica estado de 

instabilidade atmosférica, cujos movimentos favorecem a dispersão de poluentes e remoção 

de partículas em suspensão no ar através das águas da chuva. Soma-se a isso o fato de que os 

solos úmidos impedem a re-suspensão dessas partículas para a atmosfera. Dessa forma, essa 

“Lavagem” da atmosfera através da precipitação favorece a redução dos casos de internações 

hospitalares por doenças respiratórias, em períodos chuvosos, evidenciando a correlação 

encontrada em Presidente Prudente. 

Na análise foi abordado, também, o número de passagens diárias de sistemas 

frontais (frentes frias) atuantes na região que, sobrepostas com os dados de internações, 

demonstraram que ocorre uma diminuição de casos nos períodos em que sua atuação é mais 

presente. Além de enfatizar os períodos de estiagem prolongada como agravantes das doenças 

respiratórias, Souza (2007) apontou ainda associações de tais patologias com as oscilações de 

temperatura e umidade relativa (abaixo de 60%). 
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Barros (2006) analisou a relação dos diferentes tipos de tempo, no Distrito 

Federal, com a incidência de doenças respiratórias, entre os anos de 2003 e 2005. De posse de 

informações diárias dos números de internações por doenças do aparelho respiratório, das 

variáveis meteorológicas e fundamentado sob o paradigma de análise rítmica proposta por 

MONTEIRO (1971), identificou-se os tipos de tempo mais frequentemente associados aos 

agravos respiratórios. O trabalho mostrou que com o aumento das amplitudes térmicas diárias 

e a redução das precipitações e da umidade relativa do ar, eventos típicos do tempo seco de 

outono e inverno no Distrito Federal, ocorrem os maiores números de casos de doenças das 

vias aéreas. A pesquisa indicou, também, que em períodos mais críticos, a ação da Frente 

Polar Atlântica e de outras situações de instabilidade foi capaz de atenuar a incidência dessas 

doenças. 

Partindo da formação de um clima urbano em cidades de médio porte, Castilho 

(2006) propôs relacionar as peculiaridades climáticas regionais e locais de São José do Rio 

Preto com a incidência de enfermidades cardíacas e respiratórias. Levou-se em consideração, 

na caracterização do clima urbano local, áreas da cidade mais adensadas com menor presença 

de vegetação e formação de ilhas de calor, bem como áreas propicias a formação de ilhas de 

frescor, consideradas mais confortáveis ao homem. Os períodos analisados correspondem ao 

verão e inverno do ano de 2005. A análise climatológica fundamentou-se no paradigma de 

análise rítmica proposta por MONTEIRO (1971).  

A pesquisa apontou aumento significativo das referidas enfermidades em 

condições de seqüentes atuações de sistemas atmosféricos frios e secos, geradores de 

condições atmosféricas desfavoráveis à saúde humana. Em atuações da mTa, tanto no verão 

como no inverno, caracterizada por produzir condições de aumento de temperatura e queda na 

umidade relativa do ar, verificou números elevados de enfermos. Situação agravada pelas 

queimadas, no meio rural local, durante o período de safra da cana, que pioram as condições 

atmosféricas, com o aumento da poeira e fuligem suspensas na atmosfera.  

Zem (2004) selecionou as Infecções das Vias Áreas Superiores (IVAS) em uma 

faixa etária especifica (crianças com idade até 09 anos), a fim de levantar correlações entre 

tais patologias e as baixas temperaturas no município de São José dos Pinhais, Paraná. O 

período de realização da pesquisa foi o ano 2000, considerado um ano atípico para São José 

dos Pinhais quanto às temperaturas extremas, umidade do ar e pluviosidade. Verificou-se, na 

pesquisa, estreita relação entre o estabelecimento de tipos de tempo com baixas temperaturas 

e elevada umidade com a incidência de doenças respiratórias na população infantil do 
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município. Conforme Zem (2004), os maiores índices de internação por IVAS se davam a 

partir da passagem de frentes frias na região que se faziam acompanhar, na semana que se 

seguia, pela elevação dos registros hospitalares, variando conforme intensidade do sistema 

atmosférico predominante.  

Conceição (2003) buscou associação entre a temperatura sensível e os óbitos por 

doenças do aparelho respiratório no Rio Grande do Sul, entre o período de 1984 a 2000. 

Foram utilizadas médias mensais de temperatura sensível e os números de horas de frio para 

junho, julho e agosto para estudar as relações de causalidade com os óbitos por grupo de 

100.000 habitantes nos municípios de Porto Alegre, Santa Maria, Passo Fundo e Bagé. O 

estudo apontou relação sazonal entre as médias de temperatura sensível e os números 

absolutos de óbitos por doenças do aparelho respiratório (DAR), porém não ocorrendo a 

mesma correlação para o número de horas de horas de frio. Para Porto Alegre, 

especificamente, o número de óbitos por DAR no período de inverno é quase o dobro do 

esperado. 

Sobral (2005) analisou a mortalidade por doenças respiratórias e cardiovasculares 

em idosos e sua relação com as ilhas de calor urbanas na cidade de São Paulo, entre os anos 

de 1993 e 1994. Os resultados indicaram relação entre maior risco de morte por doenças 

cardiovasculares e respiratórias em áreas onde a ilha de calor é mais intensa. Entretanto, 

isoladamente, a autora não encontrou correlação positiva entre altas temperaturas e efeitos à 

saúde, indicando que o maior número de mortes pode estar melhor relacionado com a 

amplitude térmica.  

Silva (2010) analisou as condições atmosféricas, em escala intra-urbana, dos 

setores Sul e Sudeste da cidade de São Paulo, com o objetivo de verificar como o desconforto 

térmico atua no agravamento de problemas respiratórios e circulatórios. As análises 

centraram-se sob enfermidades e grupos etários específicos como doenças respiratórias em 

crianças menores de cinco anos e agravos circulatórios e respiratórios em adultos com mais de 

sessenta anos. Utilizando-se de modelagem estatística, a autora partiu da associação dos 

índices de morbidade respiratórios e circulatórios, nas referidas faixas etárias, com as 

variáveis atmosféricas e o índice bioclimático PET (Physiological Equivalent Temperature). 

A pesquisa encontrou correlação entre as doenças e as variáveis climáticas, 

porém, de forma diferenciada para os grupos etários e grupos de doenças. O desconforto para 

frio e a alta amplitude térmica consistiram nos fatores mais agravantes para o 

desencadeamento das doenças. As análises referentes às internações por doenças do aparelho 
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circulatório e às temperaturas mensais indicaram que, nos meses em que as temperaturas 

máximas, mínimas e médias são mais baixas, ocorrem taxas mais elevadas de internação por 

doenças circulatórias em adultos com mais de sessenta anos. Já no que diz respeito à análise 

das internações por doenças respiratórias em crianças evidenciou-se clara sazonalidade, com 

aumento no período do outono-inverno. Entretanto, a análise para o grupo de adultos se 

mostrou de forma bem menos pronunciada. A autora destacou alguns fatores de confusão que 

envolve a relação de doenças do aparelho respiratório no grupo etário dos adultos, tornando a 

relação desse grupo de doenças com os aspectos da atmosfera, mais complexa e menos 

evidente, como por exemplo, a origem ocupacional das doenças, o hábito de fumar ou seu 

estado nutricional, entre outros. 

Sartori e Farinha (2000) correlacionaram as doenças do aparelho respiratório com 

tipos de tempo de Santa Maria-RS, entre 1987 e 1991. Na execução do trabalho foram 

utilizados dados meteorológicos diários (chuva, umidade, vento, temperatura, neblina) e 

imagens de satélites para análise da circulação atmosférica regional, além dos registros de 

internações e óbitos diários por faixas etárias. Do período analisado, foi selecionado o ano de 

1991 como mais representativo, aplicando-se a analise rítmica (MONTEIRO, 1971). 

As autoras constataram que ocorrem aumentos significativos no número de casos 

de doenças respiratórias no período de outono-inverno, principalmente nos meses de 

temperaturas mais baixas. Na busca pelas associações entre as variáveis, verificou-se que 

melhor resposta à elevação do número de casos de doenças respiratórias foi dada pelos tipos 

de tempo e não apenas pelo elemento meteorológico isolado. A temperatura do ar foi 

identificada, em todos os episódios analisados, como a variável que melhor condicionou o 

aumento de internações. Amplitudes térmicas elevadas, bem como temperaturas mínimas 

muito baixas, explicaram o grande número de casos registrados nos hospitais.  

Miranda (2009) analisou espaço-temporalmente os efeitos das condições micro-

climáticas da cidade de São Paulo, na saúde de sua população, através dos índices de 

internações por influenza (gripe) e pneumonia, entre os anos de 2002 e 2005. Suas análises 

priorizaram a utilização de uma série de técnicas estatísticas e de geoprocessamento no 

tratamento de dados meteorológicos diários e dados de internações diárias de indivíduos por 

influenza ou pneumonia. 

O trabalho mostrou que os maiores índices de internações se deram em crianças e 

em idosos (faixas etárias consideradas mais vulneráveis), concentrando-se principalmente nos 
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meses de abril e maio coincidindo, assim, com o período sazonal compreendido entre o verão 

e o outono. 

Da mesma forma que a geografia tem produzido, os profissionais da saúde, seja 

através da Saúde Pública, da Epidemiologia ou mesmo da medicina ambiental, vêm 

demonstrando preocupação com a incidência dos fatores climáticos sob a saúde humana. 

Nesse sentido, Saldanha, Silva e Botelho (2005) analisaram a variação dos períodos 

climáticos seco (maio a outubro) e chuvoso (novembro a abril) do ano de 1999 e sua relação e 

os números de atendimentos ambulatoriais e de internação por asma em crianças residentes 

em Cuiabá-MT. A asma é o diagnóstico mais freqüente dentre as doenças respiratórias que 

acometem a população infantil. 

A pesquisa utilizou dados secundários coletados de análise dos prontuários das 

crianças atendidas com diagnóstico de asma e correlacionou com as variáveis umidade 

relativa do ar, temperatura e precipitação pluviométrica. Os resultados indicados pelos autores 

apontaram que o período chuvoso cuiabano mostrou associação com aumentos nos números 

de atendimento ambulatorial por crises de asma, ou seja, elevados números de casos de baixa 

gravidade, enquanto que o período climático seco esteve associado às maiores taxas de 

hospitalizações, indicando maior agravamento nas crises asmáticas, necessitando de 

internação hospitalar. Em outras palavras, o período climático seco é responsável não pela 

maior freqüência de crises asmáticas e sim pela maior gravidade das mesmas, vista pela maior 

necessidade de hospitalizações das crianças estudadas. 

Da mesma forma trabalharam Valença, Restivo e Nunes (2006), dessa vez para o 

Distrito Federal, buscando analisar, dessa vez, somente os atendimentos ambulatoriais por 

asma em um serviço de emergência público e relacioná-lo à sazonalidade das condições 

climáticas locais. 

Os resultados obtidos foram semelhantes aos de Cuiabá, mostrando que as visitas 

emergenciais por asma sofrem variação sazonal, mais frequente durante a estação úmida, e 

diminuindo no período seco. Essa correlação positiva levanta a possibilidade de uma relação 

causal com a proliferação de ácaros domésticos e fungos ambientais. 

Na perspectiva da biometeorologia, Araújo (2007) buscou possíveis correlações 

entre as morbidades por infecção respiratória aguda, hipertensão arterial, diarréia e 

desidratação com variáveis meteorológicas, na cidade de Campina Grande, Paraíba. O autor 

buscou prever tais correlações através de equações e modelagem estatística, no período 

compreendido entre 2000 e 2006. 
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Os resultados apontaram que os índices de Hospitalização por IRA em menores de 

cinco anos são diretamente proporcionais à temperatura máxima, temperatura mínima e 

amplitude térmica e inversamente proporcional a precipitação e umidade relativa do ar, com 

maior incidência em períodos secos.  

Em virtude dos problemas decorrentes do crescimento urbano e da 

industrialização das cidades, têm aumentado, também, pesquisas relacionadas aos efeitos da 

poluição do ar associados às condições climáticas, sobre a incidência de doenças respiratórias, 

visto que os elementos do clima, quando em interação com a poluição atmosférica, são 

apontados como as principais causas de exacerbações dessas enfermidades. 

Nessa perspectiva, Castro (2000) não só analisou a influência da poluição do ar na 

cidade de Rio Claro-SP sobre a incidência de doenças respiratórias, como também a associou 

aos tipos de tempo que ocorrem durante o inverno. O mesmo fez uso de variáveis 

meteorológicas e de poluição do ar, além dos dados de morbidade respiratória, dos invernos 

de 1995 a 1997. O trabalho utilizou a abordagem de analise rítmica, buscando associação 

entre as variáveis selecionadas.  

O estudo mostrou que os tipos de tempo caracterizados pela atuação das massas 

de ar polar e tropical atlântica exacerbaram os índices de morbi-mortalidade por afecções 

respiratórias. Analisando as variáveis climáticas isoladamente, a pesquisa indicou também 

que, em temperaturas abaixo de 20-21ºC, podem ocorrer maior número de mortes pelas 

referidas enfermidades.  

Já Bakonyi (2009) partiu da hipótese que as condições ambientais e 

socioeconômicas de Curitiba/PR repercutiriam no agravamento das patologias respiratórias de 

sua população. Buscando comprovar a tese levantada, a autora analisou uma série de fatores 

sociais, econômicos e ambientais que pudessem contribuir para o desencadeamento de 

doenças respiratórias na cidade, dentre eles a influência das condições climáticas através dos 

elementos temperatura máxima, temperatura mínima, umidade relativa do ar e pluviosidade; 

qualidade do ar, através da influência da industrialização e da frota automobilística do 

município; além das contribuições do fator Renda Per Capta e Grau de Escolaridade da 

população observada. 

A pesquisa agregou diferentes metodologias com enfoque em análises estatísticas, 

na busca de diferenças de morbi-mortalidade respiratória por gênero e idade (0 a 4 anos e 65 

anos ou mais). A série analisada compreende o período de janeiro de 1995 a dezembro de 

2005.  
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O trabalho constatou que, para as faixas etárias pesquisadas de ambos os gêneros, 

a variação positiva de 1º C na temperatura do ar favorece queda em termos de morbidade 

respiratória. Do mesmo modo, age a precipitação que, quando aumentada, também induz 

queda na morbidade por DAR. Os modelos estatísticos utilizados apresentaram também a 

velocidade dos ventos como fator significativo na queda dos índices das referidas morbidades, 

o que se justifica por sua atuação dispersora dos contaminantes do ar. Identificou-se ainda que 

as condições inadequadas de saneamento, a baixa renda familiar, e o baixo grau de 

escolaridade se apresentaram como fatores de risco para as Doenças Respiratórias.  

Os trabalhos realizados nos países de clima temperado, provavelmente devido ao 

avanço das pesquisas nessa área, apontam uma gama maior de fatores que podem intervir no 

desencadeamento das doenças respiratórias, como a pressão atmosférica, velocidade dos 

ventos, índices de radiação, entre outros fatores ainda pouco enfatizados por pesquisadores 

brasileiros. Entretanto, esses estudos também assinalam os parâmetros temperatura ambiente e 

amplitude térmica como os mais significativos na exposição do homem às doenças que 

acometem o trato respiratório, a exemplo de Monteiro (1999) e Alcoforado (1991) e Azevedo 

(2010). 

Monteiro (1999) listou uma série de fatores climáticos relacionados diretamente 

com a incidência de crises asmáticas e brônquicas em crianças na região do Porto, Lisboa. 

Dentre esses fatores o trabalho destacou, principalmente, a influência da enorme variabilidade 

térmica (nas mínimas e nas máximas), além dos demais elementos: aumento da pressão 

atmosférica; diminuição na velocidade dos ventos predominantes; ausência de precipitação; 

aumento da umidade relativa e da nebulosidade; frequência de situações de estabilidade 

atmosférica; poluição atmosférica acima dos valores tolerados associadas à formação de ilhas 

de calor.  

Os mesmos resultados foram apontados por Alcoforado (1991) ao estudar a 

variação temporal do número de crises de Dispnéia (falta de ar) e a variabilidade do tempo 

atmosférico, no período entre 1988 e 1989, em Lisboa. A pesquisa também apontou forte 

correlação entre o número de urgências e a amplitude térmica diurna durante o outono, o 

inverno e a primavera, provocando aumentos no numero de internações.  

Azevedo (2010), através de um estudo ecológico, buscou identificar os impactos 

causados pela poluição atmosférica e das variáveis meteorológicas sob a saúde da população 

da Área Metropolitana do Porto (Portugal).  O período de análise corresponde aos anos de 

2002 a 2005. Os dados envolvidos na pesquisa foram de admissões hospitalares por doenças 
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cardiovasculares e respiratórias, dados de temperatura, umidade relativa do ar, precipitação, 

pressão atmosférica, valores diários e mensais do índice de Oscilação do Atlântico Norte, 

além de informações de 10 estações fixas de qualidade do ar (O3; NO2, NO, CO, SO2, PM10, 

PM 2,5). A pesquisa identificou períodos de temperaturas elevadas (38°C) durante o verão e 

inversões térmicas durante o inverno, as quais criaram situações de estresse térmico por calor 

e muito frio, por um lado, e aumento da poluição, por outro. Essas associações contribuíram 

para um maior número de casos por doenças respiratórias por Asma/bronquite, doenças 

Cardíacas Hipertensivas e Insuficiências Cardíacas. 

Alguns desses estudos apontam fortes correlações entre os elementos climáticos e 

as doenças, outros indicam relações mais frágeis, no entanto atestam a existência das ligações 

investigadas, identificando as variáveis e períodos que possam ser responsáveis pelo aumento 

ou pela diminuição dessas doenças, facilitando a proposição de estratégias e políticas públicas 

para que os sistemas de saúde melhor se preparem para atender à população. 

 

 

 

2.3 As doenças respiratórias no contexto brasileiro 

 

As ações e serviços de saúde no Brasil partem, em sua maioria, da iniciativa 

pública, assegurados pela Constituição Federal de 1988, artigo 196, que garante a saúde como 

direito de todos e dever do Estado. As ações do estado se dão mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doenças e acesso universal e igualitário às ações 

e serviços visando à promoção, proteção e recuperação da saúde.  

Partindo desses princípios, o Estado, como responsável maior pela criação e 

manutenção das condições necessárias ao funcionamento de um sistema público de saúde 

implantou, na década de 1990, o Sistema Único de Saúde - SUS, modelo de assistência 

publica á saúde pautado nos princípios da universalidade de acesso, eqüidade, integralidade 

da atenção e descentralização da gestão dos serviços.  

A partir do SUS foram implementados diversos programas, dentre eles o 

Programa de Saúde da Família – PSF (hoje ESF- Estratégia Saúde da Família), propondo um 

sistema de atenção familiar, com um modelo assistencial baseado na prevenção, promoção, 

proteção, diagnóstico precoce, tratamento e recuperação da saúde, em consonância com as 

diretrizes estabelecidas pelo SUS (PASSOS, 2008). O PSF atua junto às famílias cadastradas 

de forma continuada, desenvolvendo ações nas unidades de saúde, nos domicílios ou em 
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locais comunitários. Segundo Costa et al (2009), a filosofia do programa exibe uma nova 

abordagem do processo saúde-doença, centrando as ações não apenas na perspectiva de cura 

das doenças e recuperação da saúde, mas de melhorar a qualidade de vida da população. 

Com a criação do SUS e do PSF, configura-se um novo quadro da saúde no 

Brasil, democratizando o acesso da população aos serviços de saúde pública. Inserida no 

contexto maior do processo de transição epidemiológica
2
, altera-se gradativamente o perfil de 

morbi-mortalidade da população brasileira, destacando-se uma relativa redução das mortes 

por doenças infecciosas e parasitárias, e o aumento daquelas decorrentes de doenças crônico-

degenerativas. 

No entanto, as modificações nos padrões de morbidade não se comportaram de 

forma similar ao ocorrido com os padrões de mortalidade. Enquanto observou-se uma queda 

constante nos índices de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias, estas continuaram 

com altas taxas de prevalência e respondem por grande parte da morbidade da população. 

Outro processo importante diz respeito à expansão da área de ocorrência de algumas doenças 

endêmicas que, associadas ao processo de urbanização e migração, tornaram-se prevalentes 

também em centros urbanos, além das áreas rurais onde tradicionalmente ocorriam 

(KILSZTAJN; CARVALHO, 1999). 

Conforme o quadro 2, as principais causas de morbidade hospitalar (internações) 

pelo Sistema Único de Saúde no Brasil deram-se, nos últimos dez anos, por gravidez, parto e 

puerpério
3
, seguida pelas doenças do aparelho respiratório. Como terceira maior causa de 

internações encontra-se as morbidades por doenças do aparelho circulatório. Essas vinculam-

se, diretamente, com as interferências dos diferentes tipos de tempo e clima, principalmente 

nas grandes cidades. 

Destacamos em nossa pesquisa os perfis de morbidade hospitalar pelo mesmo ser 

considerado um indicador relativamente sensível das condições de vida e de desenvolvimento 

de uma população. 

 

 

 

                                                             
2
 Os especialistas em saúde pública denominaram transição epidemiológica a evolução gradual dos problemas de 

saúde caracterizados pela alta prevalência de mortalidade por doenças infecciosas, para um estado em que 

passam a predominar doenças não-infecciosas (ou também crônico-degenerativas); por tratar-se de enfermidades 

de longa duração, acumulam-se na população, ocorrendo uma combinação paradoxal de declínio de mortalidade 

com aumento da morbidade (PRATA, 1992). 

 
3 Embora conste na Classificação Internacional de Doenças (CID 10), o parto não constitui propriamente doença. 
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Quadro 2 - Morbidade hospitalar por grupo de doenças, em todo o Brasil, 2000 a 2009. 

 

Grupos de doenças 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Doenças infec. e 
parasitárias 

7,4 8,04 8,9 9,1 8,3 8,6 8,8 8 9,1 8,3 

Neoplasias 3,2 3,3 4,5 4,9 5,0 5,2 5,43 5,6 5 5,1 

Transt. mentais e 

comportamentais 
3,5 3,3 2,6 2,9 2,5 2,6 2,81 2,5 2,8 2,4 

Doenças do ap. 

circulatório 
9,5 9,9 10,3 10,5 10,4 10,3 10,1 10,2 10,2 10,2 

Doenças do ap. 
respiratório 

16,2 15,6 15,5 15 14,9 13,7 13,6 13,6 12,9 13,7 

Doenças do ap.digestivo 
8,5 8,7 8,4 8,17 8,3 8,5 8,6 8,7 8,9 8,9 

Doenças do ap. 
geniturinário 

7 6,7 6,5 6,6 6,7 6,5 6,5 6,7 6,5 6,8 

Gravidez, parto e 
puerpério 

24,4 23,9 23,3 22,7 23 23,1 22,3 21,9 21,8 21,6 

Causas externas 5,8 5,9 6,05 6,3 6,5 6,9 7,02 7,3 7,1 7,9 

Demais causas 14,3 14,5 13,6 13,6 13,9 14,2 14,5 14,9 15,3 14,6 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: DATASUS/Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 2009. 

 
 
 

O mesmo quadro de morbidade se aplica ao Estado do Ceará. Assim como ocorre 

em todo pais, as principais causas de internações no Estado do Ceará (gráfico 1), nos últimos 

anos, deram-se por gravidez, parto e puerpério, seguidas pelas doenças do aparelho 

respiratório, circulatório, do aparelho digestivo, e por doenças infecciosas e parasitárias, 

respectivamente.   

Gráfico 1 - Proporção de internações (SUS) por grupos de doenças no Ceará, 2006 a 2009. 
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Fonte: DATASUS/Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 2009. 
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Ressalta-se que o estudo das causas de morbidade hospitalar é apenas uma 

aproximação às causas de morbidade no Brasil, na medida em que as internações só incluem 

as doenças que requerem hospitalização, além de restringirem-se à Rede SUS. No entanto, o 

perfil de morbidade é considerado um indicador sensível das condições de vida e saúde da 

população Brasileira. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Os procedimentos metodológicos adotados basearam-se num contexto 

interdisciplinar onde se buscou fundamentação na teoria geral dos sistemas, conforme a 

proposta de Mendonça (2001), através da qual os elementos climáticos constituiriam o 

OUTPUT do sistema, e as enfermidades uma resposta à influência desses elementos. 

Por outro lado, como parte da metodologia proposta, buscou-se uma aproximação 

com a Epidemiologia
4
, ramo da saúde pública, sob o contexto dos chamados estudos 

descritivos.  

Desse modo, a fim de analisar a relação entre o clima e a ocorrência de doenças 

respiratórias em Maracanaú, entre os anos 2000 e 2010, e alcançar os objetivos propostos, a 

presente pesquisa foi desenvolvida a partir de cinco fases principais, apresentadas a seguir: 

 

 

 Revisão bibliográfica e levantamento cartográfico da área de estudo;  

 Levantamento de dados meteorológicos e caracterização dos aspectos climáticos 

locais;  

 Caracterização da morbidade hospitalar (internações) por doenças respiratórias em 

Maracanaú;  

 Análise de correlações (mensais e diárias) entre as variáveis climáticas e a 

morbidade por doenças respiratórias;  

 Espacialização das doenças respiratórias no município.  

 

 

3.1 Revisão bibliográfica 

 

 

Como etapa inicial do trabalho foi realizada ampla revisão bibliográfica a fim de 

se buscar o aporte teórico e metodológico da pesquisa. Com base no referencial teórico 

adotado, iniciou-se um levantamento acerca da produção acadêmica a respeito da Geografia 

da Saúde, da Climatologia Médica, epidemiologia das doenças respiratórias, e as relações 

                                                             
4 A epidemiologia configura-se como a ciência que estuda o processo saúde-doença em coletividades humanas, 

analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à 

saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle, ou erradicação de doenças, e fornecendo 

indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração e avaliação das ações de saúde 

(ROUQUAYROL, 1999, p. 15). 
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existentes entre estas e o clima. Para tal, foram pesquisadas obras clássicas, teses, dissertações 

e artigos científicos em revistas especializadas na área da Geografia e das Ciências da Saúde. 

Posteriormente, foi iniciada a realização do levantamento cartográfico de 

Maracanaú, etapa que possibilitou uma breve caracterização socioambiental da área em 

questão, além da seleção das bases cartográficas mais adequadas para a elaboração dos mapas 

temáticos das áreas de maior e menor incidência de doenças respiratórias. Também foram 

consultados órgãos de pesquisa que disponibilizam informações diversas sobre a cidade de 

Maracanaú. 

 

 

3.2 Caracterização dos aspectos climáticos 

 

Nessa etapa da pesquisa foi iniciada a construção de um banco de dados com as 

informações necessárias à análise da associação entre o clima e as doenças respiratórias em 

Maracanaú. Inicialmente, foram levantadas informações referentes às variáveis climáticas: 

precipitação, temperaturas média, máxima e mínima, e umidade relativa do ar. 

Na constituição do banco de dados das variáveis meteorológicas foi necessária a 

utilização de algumas estratégias, descritas a seguir, a fim de se obter uma análise confiável e 

condizente com a realidade local. O município de Maracanaú não possui estação 

meteorológica, contando apenas com um posto pluviométrico mantido pela FUNCEME, do 

qual utilizou-se uma série confiável de dados diários de precipitação, entre os anos 2000 e 

2010. No entanto, devido à inexistência dos demais indicadores climatológicos para a região, 

optou-se pela utilização dos dados de temperatura (média, máxima e mínima) e umidade 

relativa do ar oriundos da estação climatológica do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET), localizada no Bairro Passaré, setor sul de Fortaleza, distando aproximadamente 7 

km de Maracanaú.  

Devido à carência desses dados para o município, destaca-se que a solução 

proposta baseia-se em valores aproximados, podendo não coincidir de forma assertiva com a 

realidade local. No entanto, acredita-se que as análises não foram comprometidas visto que as 

estimativas baseiam-se na homogeneidade desse parâmetro no que diz respeito a sua 

espacialização pela Região Metropolitana de Fortaleza e na proximidade entre a estação e o 

município, originando dados representativos das condições locais. Sabe-se que são inúmeras 

as dificuldades de se obterem dados de informações climatológicas homogêneas para cidades 

de pequeno e médio porte, contudo, as lacunas encontradas não são motivos de impedimento 
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da pesquisa, e muito menos a inviabiliza ou diminui sua importância, no contexto das 

morbidades respiratórias na cidade. 

Os dados selecionados foram, então, organizados e analisados quantitativa e 

qualitativamente, através de planilhas no ambiente computacional Microsoft Office Excel 

2007 e demonstrados através de gráficos, tabelas e figuras de distribuição das médias e totais 

mensais. 

Foram analisados, também, os principais sistemas atmosféricos atuantes sob a 

região, bem como os mecanismos de circulação global que, de alguma forma, interferem na 

sazonalidade das condições climáticas locais, contribuindo para uma análise mais dinâmica e 

integrada dos tipos de tempo. 

 

 

3.3 Caracterização da morbidade por doenças respiratórias 

 

 

Na aquisição de dados mensais acerca das doenças respiratórias em Maracanaú, 

foram utilizadas as bases de dados referentes ao Sistema de Informações Hospitalares do 

Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), disponibilizadas através do portal DATASUS. Esses 

dados são geridos pelo Ministério da Saúde em conjunto com as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde e processados pelo DATASUS. As unidades hospitalares enviam as 

informações das internações para os gestores municipais ou estaduais para serem processadas 

no DATASUS, formando essa base de dados. 

No que diz respeito aos dados a nível diário, estes foram obtidos diretamente 

junto à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA), que centraliza as informações 

referentes a todas as internações ocorridas no Estado.  

Os dados coletados junto à Secretaria Estadual de Saúde no período de 2000 a 

2010 estavam organizados por nome, endereço, idade, sexo, data de internação e data de saída 

do hospital, diagnóstico principal, dentre outras informações. O acesso a esses dados só foi 

concedido à pesquisa mediante a garantia de confidencialidade das informações pessoais dos 

pacientes.  

É importante ressaltar que os registros são referentes somente às hospitalizações 

ocorridas na rede pública de saúde (SUS). Foram utilizados na análise somente os dados 

referentes às enfermidades ilustradas abaixo, selecionadas com base nos trabalhos de Castro 

(2000), Barros (2006) e Conceição (2003).  

 

 Amidalite aguda (J03) 
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 Amidalite aguda não especificada (J039) 

 Amidalite crônica (J350) 

 Asma (J45) 

 Asma não especificada (J459) 

 Asma predominantemente alérgica (J450) 

 Broncopneumonia não especificada (J180) 

 Bronquite aguda (J20) 

 Bronquite aguda não especificada (J209) 

 Bronquite crônica não especificada (J42) 

 Faringite aguda (J02) 

 Faringite aguda não especificada (J029) 

 Faringite crônica (J312) 

 Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificadas (J069) 

 Infecções agudas das vias aéreas superiores de localizações múltiplas e não 

especificadas (J06) 

 Influenza (gripe) com outras manifestações respiratórias devida a vírus não 

identificado (J111) 

 Influenza (gripe) devida a vírus não identificada (J11) 

 Pneumonia não especificada (J189) 

 Pneumonia por microorganismo não especificada (J18) 

 Pneumonia viral não especificada (J129) 

 Rinite alérgica devida a pólen (J301) 

 Rinite alérgica e vasomotora (J30) 

 Rinite alérgica não especificada (J304) 

 Rinite crônica (J310) 

 Sinusite aguda (J01) 

 Sinusite aguda não especificada (J019) 

 Sinusite crônica não especificada (J329) 

 Sinusite frontal aguda (J011) 

 Sinusite maxilar aguda (J010) 

 Sinusite maxilar crônica (J320). 
 

Os dados no portal DATASUS foram selecionados por local de residência, tendo 

em vista que a maior parte das internações não ocorre no município devido à falta de infra-

estrutura dos hospitais locais, concentrando a maior parte dos atendimentos de emergência na 

capital, Fortaleza. Ou seja, os indivíduos residentes em Maracanaú, adoecem em seu 

município e procuram atendimento médico nas Unidades Básicas de Saúde local, entretanto, 

os casos em que há necessidade de internação são direcionados aos hospitais da capital. 

 

 

3.4 Análises de correlações entre as variáveis 

 

Buscando representar as relações encontradas entre as variáveis meteorológicas e 

de doenças respiratórias, foram construídas pranchas contendo gráficos de distribuição mensal 

das internações e distribuição mensal das temperaturas máxima, média e mínima, precipitação 
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e umidade relativa do ar. Os gráficos foram produzidos através do software Microsoft Office 

Excel 2007, e formatados através do software CorelDRAW X5 para elaboração das pranchas.  

A construção das pranchas permitiu visualizar os períodos em que ocorreram os 

maiores números de internações causadas por doenças respiratórias e sua associação com os 

parâmetros climáticos citados, além de possibilitar a definição gráfica das variáveis com 

correlações mais significativas. 

A fim de comprovar estatisticamente as associações graficamente encontradas, 

foram feitos testes estatísticos de correlação e regressão linear simples, possibilitando maior 

precisão de análise na relação entre as variáveis entre as variáveis meteorológicas 

(precipitação, umidade relativa média do ar, temperatura média máxima, temperatura média e 

Temperatura média mínima) com os totais de internações por DAR. Foram realizadas 

correlações mensais pareadas (para cada ano da série) e diárias (para os anos 2000, 2005 e 

2009, obedecendo aos mesmos critérios de escolha dos anos padrões utilizados na análise 

gráfica). 

Os cálculos ou testes de regressão e correlação compreendem uma análise de 

dados amostrais para saber “se” e “como” 
5
 duas ou mais variáveis  dessa amostra estão 

relacionadas uma com a outra. Esses testes estão entre as técnicas mais comuns para análise 

da relação entre duas variáveis quantitativas, servindo também como meios de estimar o valor 

de uma variável a partir de um valor conhecido da outra. 

A análise de correlação tem por objetivo avaliar a associação / correlação entre 

duas variáveis x e y, calculada através do chamado Coeficiente de Correlação. De acordo com 

Rogerson (2012), o coeficiente de correlação de uma dada amostra r pode ser encontrado a 

partir de: 

 

 

                                                             
5 Verificar se os valores estão associados (se os valores de uma medida tendem a crescer (ou decrescer) à medida 

que a outra cresce?) ou para descrever a relação entre variáveis (dado um aumento específico numa variável, 

qual o crescimento médio esperado para a segunda variável?).  
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Existem vários tipos de coeficientes de correlação, os quais devem ser 

selecionados de acordo com as variáveis de estudo. Na pesquisa, utilizou-se o chamado 

Coeficiente de Correlação de Pearson.  

O Coeficiente de Correlação de Pearson varia entre os valores -1 e 1. O valor 0 

(zero) significa que não há relação linear, o valor 1 indica uma relação linear perfeita e o valor 

-1 também indica uma relação linear perfeita, mas inversa, ou seja, quando uma das variáveis 

aumenta a outra diminui. Quanto mais próximo estiver de 1 ou -1, mais forte é a associação 

linear entre as duas variáveis (HALL et al, 2006). 

Enquanto a correlação é usada para medir a força da associação linear entre 

variáveis, a análise de regressão diz respeito ao “processo mais completo de estudar o 

relacionamento entre uma variável dependente e um conjunto de variáveis explicativas 

independentes” (ROGERSON, 2012). Ou seja, admiti-se que existe um relacionamento linear 

entre a variável dependente (y) e as variáveis independentes (x) e analisam-se os efeitos de x 

sobre y. Segundo Hall et al (2006), um modelo de regressão linear não dá respostas exatas, 

assim, para um determinado valor da variável x espera-se, em média, que: 

 

 
 

Desse modo, a partir da estimação da equação da reta, podem-se fazer projeções e 

estimativas da variável dependente a partir da variável independente. O modelo de regressão 

final ou medida do grau a medida de associação linear entre as variáveis x e y é expresso 

através do valor de R (coeficiente de correlação simples), variando de 1 a -1.  

Outro coeficiente obtido no teste de regressão é o Coeficiente de Determinação R
2 

que expressa o percentual ou proporção da variação da variável dependente, y, que é 

explicada em termos lineares pela variável independente, x. 

 

 0≤R
2
≤1 a proporção da variação de y explicada pelo modelo é no máximo 1 e no 

mínimo 0. 

 Se R
2 ≅1 significa que grande parte da variação de y é explicada linearmente por x. 

 Se R
2 ≅ 0 o modelo não é adequado aos dados. 

 -1 R
2
 é a proporção de variação de y não explicada pela variável x, resultante de 

fatores não incluídos no modelo. 
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Os testes de correlação e regressão utilizados na pesquisa foram realizados por 

meio do software SPSS 13.0 (Statistical Package for the Social Sciences - Pacote Estatístico 

para as Ciências Sociais), ao nível de significância de 0,05 ou 5%
6
. 

As representações gráficas e os testes estatísticos possibilitaram, desta forma, a 

visualização da periodicidade e variabilidade das condições climáticas relacionadas ao 

aumento do número de pessoas acometidas pelas doenças do aparelho respiratório.  

 

 

3.5 Espacialização das doenças respiratórias no município  

 

 

Em visita à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará constatou-se a 

disponibilidade, a nível diário, dos dados de morbidade hospitalar utilizados na pesquisa, 

contendo informações detalhadas acerca do diagnóstico principal que levou a internação, data 

de internação e saída do hospital, idade do paciente e endereço, o que possibilitou a análise 

espacial das doenças por meio de sua representação em cartogramas, que mostram a 

distribuição das mesmas por bairros. Após tratamento e organização dos dados em planilhas 

eletrônicas, foram gerados mapas de distribuição do número de internações, por gradação de 

cores, através do software ArcGIS, versão 10. 

A espacialização das doenças no município permitiu a identificação de pontos 

críticos de ocorrência dessas enfermidades, bem como possibilitou a sugestão de políticas no 

sentido de que o setor de saúde pública possa melhor se preparar para atender o grande 

contingente populacional acometido por essas patologias, além da proposição de estratégias 

locais diferenciadas para um melhor controle das doenças respiratórias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 O nível de significância (ou sig.) é a probabilidade de obterem-se resultados fora da região de possibilidades de 

conclusão. Se o sig. é pequeno (<0,05) a correlação é significativa e as duas variáveis são linearmente 

dependentes ou relacionadas e vice-versa. 

 



62 
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4. O ESPAÇO GEOGRÁFICO MARACANAUENSE 

 

 

Maracanaú situa-se na porção norte do Estado do Ceará (Figura 3), fazendo parte 

da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Localiza-se a 3°52'36" de latitude sul e a 

38º37'32" de longitude a oeste de Greenwich, distando 22 quilômetros do centro de Fortaleza, 

capital do Estado.  

O município possui, aproximadamente, 105,7 km
2
 de extensão territorial (IPECE, 

2010), cujos limites correspondem ao Norte com Fortaleza e Caucaia, ao Sul e Leste com 

Pacatuba e a Oeste com Maranguape.  

Maracanaú destaca-se no contexto metropolitano por sua forte ligação e 

proximidade com a metrópole Fortaleza, através da CE-060. O Anel Viário, que corta o 

município, também representa importante via de circulação e convergência com a capital, 

interligando todas as rodovias que chegam a Fortaleza (BR-020, BR-222, BR-116, CE-065 e 

CE-040). 

Com base em dados preliminares divulgados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, Maracanaú possui, hoje, população de 209.748, dos quais 99,57% 

habitam a área urbana (IBGE, 2010). Entre os municípios que formam a RMF, é o terceiro 

colocado em termos de contingente populacional, abaixo, somente, de Fortaleza e Caucaia. 

 Encontra-se entre as maiores economias do Ceará, sendo o segundo município 

em arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) 

do Estado, com Produto Interno Bruto (PIB) centralizado fundamentalmente no setor 

industrial (IPECE, 2010). 

O município divide-se em dois distritos: o de Maracanaú ou Distrito Sede, que 

abrange a maior parte de seu território, e o Distrito de Pajuçara. Há, ainda, uma subdivisão 

realizada pela prefeitura para efeito do planejamento urbano, baseada na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (Lei N° 557,26/05/1997), configurando as chamadas Áreas de 

Desenvolvimento Local (ADL). Estas áreas agregam diversos bairros e localidades, 

perfazendo um total de seis territórios, ou seja, seis ADL (PMM, 2005).  
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4.1 Maracanaú em seu contexto histórico-geográfico: de terra dos Pitaguarys ao Distrito 

Industrial       
 

O topônimo Maracanaú vem do tupi-guarani, que significa lugar onde bebem as 

maracanãs, em alusão a lagoa de mesmo nome, cujas margens deram origem ao primeiro 

núcleo de povoamento do local.  

O território até então habitado pelos índios Pitaguary, Jaçanaú, Mucunã e Cágado, 

alcançou o status de vila do Município de Maranguape em 1882, denominando-se 

inicialmente Vila de Santo Antonio do Pitaguary, estimulado pela criação da estrada de ferro 

que ligava Fortaleza à Maranguape, em 1875 (PEREIRA, 2011). 

De acordo com Pereira (2011), a estação (Figura 4) erguida no povoado era ponto 

de parada para quem seguia viagem no trem metropolitano, além de importante entreposto no 

escoamento das principais matérias-primas vindas do interior do Estado, em direção a 

Fortaleza, para serem exportadas pelo porto.  

Desse modo, o trem acabou impulsionando o crescimento dos primeiros 

aglomerados habitacionais que haviam se formado no entorno da Lagoa de Maracanaú, 

intensificando o fluxo de pessoas na localidade e o recebimento de novos moradores, 

propiciando, assim, a fixação de uma série de estabelecimentos e equipamentos públicos que, 

mais tarde, assumiriam papéis extremamente relevantes no contexto político e econômico 

estadual e regional. 

O primeiro desses estabelecimentos foi o Hospital de Dermatologia Sanitária 

Antônio Justa, inaugurado em 1942, cuja especialidade, na época, era o tratamento da 

hanseníase, mais conhecido como Colônia Antônio Justa (PEREIRA, 2011).  

Já em 1952, dá-se a inauguração do Sanatório de Maracanaú (Figura 5), 

especializado no tratamento da tuberculose, doença que, na época, era causa dos mais 

elevados índices de mortalidade no país, constituindo grave problema de saúde pública. Mais 

tarde, o sanatório tornou-se Hospital Geral de Maracanaú, com cobertura ampliada às diversas 

especialidades.  

Construído com recursos do governo federal a fim de contemplar a Campanha 

Nacional Contra a Tuberculose (CNCT), lançada em 1946, o sanatório de Maracanaú 

utilizava as premissas do Tratamento Higiênico-Dietético e o isolamento social como as 

principais terapêuticas para o combate à tuberculose, acreditava-se que “o princípio da cura 

consistia em proporcionar ao paciente condições favoráveis de alimentação, repouso, aliado a 

uma boa condição climática, em especial o ar puro da montanha” (BARBOSA, 2004). 
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Naquele momento, Maracanaú contemplava todos os requisitos necessários ao tratamento da 

tuberculose, além de dispor de terrenos livres para doação e construção de mais um hospital.  

O funcionamento dos hospitais propiciou desde mudanças na rotina da vila até a 

construção de estradas, implantação de serviço de comunicação, energia elétrica, água, 

esgoto, dentre outros (BARBOSA, 2004). Nesse período registrou-se um crescimento 

populacional significativo, chegando a vila a contar com 10.141 habitantes, em sua maioria, 

compostos por familiares dos portadores das doenças que lá eram tratadas (SOUSA NETO, 

2010).  

Desse modo, os dois equipamentos de saúde carrearam para a Vila, além de 

empregos para a população, servidores vindos de outras localidades. São dessa época a 

construção de vilas de casas no centro histórico, com características das vilas operárias 

(MARACANAÚ, 1998), e o surgimento de atividades complementares, especialmente no 

setor de comércio e serviços.   

 

Figura 4- Antiga Estação ferroviária de Maracanaú  
 

       
Fonte : Acervo Câmara Municipal. 

                                                                     

 

Em 1906, a então Vila de Santo Antonio do Pitaguary é elevada a categoria de 

Distrito de Maranguape, recebendo o atual nome de Maracanaú (SOUSA, 1996). Desse 

período até o inicio da década de 1960, a ocupação do Distrito concentrava-se no Centro 

Histórico e algumas localidades como Piratininga, Jaçanaú, Cágado, Mucunã, Olho D’água, 

Pajuçara e Santo Antonio do Pitaguari (ALMEIDA, 2005). As localidades de Pajuçara e Alto 

Alegre, pela localização próxima a rodovias, funcionando como entrepostos de produtos 

vindos de outros municípios, formavam aglomerados urbanos com maior movimentação que a 

sede (MARACANAÚ, 1998). 

É também nesse período que Maracanaú começa a configurar-se, 

verdadeiramente, como aglomerado urbano devido à proximidade com Fortaleza, que se 

Figura 5- Sanatório de Maracanaú (1958).      

Fonte: BARBOSA, 2004.                                      
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encontrava em acelerado processo de crescimento, induzindo a continuidade de suas funções 

urbanas para outros municípios.  

Nessa perspectiva, para se compreender, por completo, o processo de produção e 

ocupação do espaço urbano de Maracanaú hoje, faz-se necessário remeter-se às sucessivas 

intervenções públicas ocorridas nesse espaço ao longo de sua construção histórica, social e 

econômica. Ressaltando a importância de sua ligação com a Capital, Fortaleza, e a posição de 

destaque assumida pelo Distrito, no contexto estadual e regional, a partir da década de 1970. 

Com o inicio da década de 1970, Maracanaú sofre significativas mudanças em sua 

organização espacial, resultantes da rápida e desordenada expansão de sua malha urbana, 

induzida por uma série de intervenções públicas.  

O município passou a concentrar, sem o devido planejamento, atividades 

industriais e comerciais no mesmo espaço que sua população habitava. Tais fatores, aliados a 

uma intensa explosão demográfica, alteraram, por completo, o perfil sócio-ambiental do 

futuro município, como descreve-se a seguir.  

Ainda na situação de Distrito de Maranguape, Maracanaú é inserido no contexto 

da economia estadual ao receber as instalações do primeiro Distrito Industrial do Estado do 

Ceará (Figuras 6 e 7). Através do Decreto n
o
. 6.740, em dezembro de 1964, foi desapropriada 

uma área de 1.013 hectares destinados a implantação do primeiro, dos três Distritos, que 

seriam implantados em Maracanaú.   

A construção de um Distrito Industrial (DI) fazia parte do projeto de 

desenvolvimento industrial do Estado, implementado pelo então governador Virgílio Távora. 

Na época, o projeto vinculava-se à política de planejamento e incentivo industrial do 

Nordeste, promovida pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).  

A política de industrialização do Nordeste proposta pela SUDENE tinha como 

premissas promover o desenvolvimento regional e mitigar as disparidades da industrialização 

centrada no sudeste. O intuito era de atrair mais indústrias para o Nordeste a partir de 

incentivos fiscais, financeiros e aumento nos investimentos em serviços e infra-estrutura 

(CARVALHO, 2009) para o pleno desenvolvimento da atividade industrial nessa região. 

Na construção do DI em Maracanaú, a estratégia de desenvolvimento local 

atendia aos requisitos exigidos pela SUDENE, “no sentido de que as indústrias que viessem a 

ser instaladas no Nordeste ficassem fora das capitais metropolitanas, mas mantendo uma 

relativa proximidade com elas” (CARVALHO, 2009, p. 51). Até então (década de 1970), as 
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atividades industriais concentravam-se na Capital, ao longo da Avenida Francisco Sá e 

adjacências. 

 

Figuras 6 e 7- Distrito Industrial em seu período de implementação (décadas de 1980 e 1990) 

    

Fonte: Acervo Câmara Municipal. 

 

Desse modo, a proximidade e facilidade de acesso entre Fortaleza e Maracanaú, 

os interesses políticos do Governo do Estado na criação de um DI e a disponibilidade de 

amplos lotes de terras na região explicavam a instalação do Distrito Industrial em Maracanaú. 

Ao estado caberia dotar o DI de toda infra-estrutura necessária (água, eletrificação, 

saneamento, comunicação, circulação e acessos viários) ao perfeito funcionamento das 

empresas ali instaladas (MARACANAÚ, 1998).  

Essas mesmas razões justificaram a implantação da Central de Abastecimentos do 

Ceará S.A. (CEASA), em 1972, primeiro grande empreendimento comercial a se localizar em 

Maracanaú, nas proximidades do I DIC, com o intuito de atender grande parte da demanda de 

hortifrutigranjeiros da RMF. (ALMEIDA, 2005). 

O local de implantação do DI deveria ser de domínio estadual, porém Maracanaú 

ainda encontrava-se na situação de Distrito de Maranguape, carreando para esse município 

maior parte da arrecadação. Assim, em virtude dos interesses políticos e econômicos sob o 

novo DI, o processo de industrialização de Maracanaú culminou em sua emancipação de 

Maranguape, em 1983, ocasionando profundas mudanças na organização espacial e 

socioeconômica do recém criado município. 

Embora o projeto do DI tenha iniciado em 1964, com a desapropriação do terreno, 

o mesmo só veio se concretizar de fato no segundo Governo Virgilio Távora, na década de 

1980. O ritmo de ocupação das indústrias, até então, se dava de forma muito lenta devido a 

não realização de toda a infra-estrutura necessária ao funcionamento das indústrias e a falta de 

mão-de-obra qualificada para os postos de trabalho oferecidos nas fábricas. Buscando sanar 
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tais deficiências, o governo do Estado criou uma série de incentivos fiscais, financeiros e 

materiais que deveriam se somar aos incentivos já cedidos pelo governo federal, buscando 

atrair um maior número de empresas.  

Dentre esses incentivos esteve, a partir de 1979, a construção de grandes 

conjuntos habitacionais populares na periferia do distrito (Figura 8), como forma de suprir a 

carência de mão-de-obra existente aproximando os trabalhadores do seu local de trabalho. 

Por trás da criação dos conjuntos habitacionais em Maracanaú havia, ainda, a 

crescente necessidade de se reorganizar o espaço urbano Fortalezense, onde os conflitos 

habitacionais se acentuavam, pois a capital crescia desordenadamente. Por outro lado, as 

atividades industriais na capital concentravam-se ao longo da Avenida Francisco Sá, uma área 

industrial que cresceu espontaneamente e sem o planejamento adequado, indo de encontro à 

posição de destaque que Fortaleza adquiria no contexto metropolitano.  

 

Figura 8- Construção dos primeiros conj. Habitacionais de Maracanaú 

         

Fonte: Acervo Câmara Municipal. 

 

Segundo Silva (2009, p.20), para a RMF, ocupada incipientemente até os anos 

1960 com raras manchas de ocupação, “o Distrito Industrial vai promover no desenrolar de 

uma série de políticas, grandes alterações no arranjo socioespacial metropolitano” tendo, 

como ponto culminante das políticas descentralizadoras e de desenvolvimento da RMF, a 

construção desses conjuntos habitacionais. 

Nessa perspectiva, a criação dos conjuntos resolveria, em parte, os problemas de 

Fortaleza bem como, funcionaria como atrativo para a instalação de mais empresas em 

Maracanaú, permitindo que os demais municípios da RMF também se desenvolvessem 

(MARACANAÚ, 1998).  
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Foram então construídos, com financiamento do Banco Nacional da Habitação 

(BNH), e gerenciados pela COHAB estadual, os conjuntos Industrial I e II (construídos em 

1978), Timbó (1979), Acaracuzinho (1980), Jereissati I e II (1984 e 1985, respectivamente), 

além dos conjuntos Novo Maracanaú e Novo Oriente, de iniciativa de cooperativas 

habitacionais.  

A partir desses fatos, alterou-se profundamente a dinâmica populacional do 

município, pois este passou a exercer forte atração junto à classe trabalhadora do distrito que, 

até então, residia em Fortaleza. Os conjuntos surgiam como alternativa de moradia próxima 

ao emprego, bem como, atendia os anseios de uma massa populacional oriunda da RMF, 

especialmente da capital, atraídos pelo desejo da casa própria, em um lugar com maior infra-

estrutura e oportunidades de emprego.  

O ritmo de ocupação da cidade, a partir da instalação do DI e da construção dos 

conjuntos habitacionais em seu entorno mudou, por completo, sua dinâmica social e 

ambiental, gerando problemas que alteraram profundamente sua paisagem e o modo de vida 

da sua população. 

 

 

4.1.2 A industrialização induzindo a urbanização: o Distrito Industrial e os conjuntos 

habitacionais em Maracanaú 

 

A instalação do distrito e toda a infra-estrutura que a atividade industrial 

demanda, juntamente com a construção dos conjuntos, proporcionaram grande expansão da 

malha urbana da cidade e um forte e rápido incremento demográfico. Segundo Almeida 

(2005), tais conjuntos mudaram por completo o espaço urbano de Maracanaú, detendo, hoje, 

quase um terço dos moradores do município: 

 
Nas proximidades do DIF, foram construídos grandes conjuntos habitacionais a partir 

de 1979, que totalizaram mais de 20.000 residências, ocasionando um salto no número 

de habitantes e, conseqüentemente, no processo de expansão urbana: de 37.844 

habitantes em 1980, para 157.150 em 1991 (ALMEIDA, 2005, p.42).       

 

 

Em 1970, Maracanaú contava com uma população de 15.685 habitantes. Em 

menos de vinte anos chegou a um total de 150.000 habitantes. Entre os anos 1980 e 1991, 

períodos de maior crescimento do Distrito Industrial e de concretização dos conjuntos, a taxa 

de crescimento populacional de Maracanaú chegou a 13,8 % ao ano, segunda maior taxa de 
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crescimento anual na RMF (Tabela 1). Entretanto, as taxas de crescimento populacional 

caíram do pico de 13,80% ao ano, no censo de 1991, para valores muito baixos, registrados 

nos censos de 2000 e 2010 (1,5 e 1,52, respectivamente). Segundo Almeida (2005), esse 

declínio advém da conclusão e da ocupação dos conjuntos habitacionais, que acabou por 

promover uma estabilização no crescimento da população, apesar de o município ainda 

apresentar valores elevados de crescimento populacional, se comparado aos demais 

municípios da RMF. 

Tabela 1 – População total e Taxas de Crescimento Populacional de Maracanaú, 1970-2010. 

 Ano População total Taxa de Crescimento 

1970 15.685 __ 

1980 37.894 9,22 

1991 157.151 13,8 

2000 179.732 1,5 

2010 201.693 1,52 

               
          Fonte: IBGE - Censos Demográficos de 1970/ 2010. 

 

A população urbana de Maracanaú, segundo dados do censo 2010, totalizava 

208.848 habitantes, o que representa 99,31% da população total, fato que caracteriza 

Maracanaú, hoje, como município totalmente urbano (IBGE, 2010).  

Devido a sua vocação industrial, Maracanaú detém hoje a segunda maior 

arrecadação de Impostos sobre Circulação de Mercadoria (ICMS) do Estado, atrás apenas de 

Fortaleza. Dessa arrecadação, cerca de 82,9% advém do setor industrial (IPECE, 2011). No 

que diz respeito ao Produto Interno Bruto municipal, a indústria mais uma vez é responsável 

pelo montante desse valor, situando Maracanaú entre as cinco maiores economias do Ceará 

(CARVALHO, 2009). Em 2008, do total do PIB de Maracanaú, aproximadamente 58% foram 

gerados somente pelo setor industrial (Quadro 3). 

Quadro 3- Participação percentual dos principais setores da economia na composição do Produto Interno Bruto 

de Maracanaú, 2008. 

SETOR DA ECONOMIA PERCENTUAL 

Agropecuária 0,12 

Indústria 57,93 

Serviços 41,95 

Total 100 

Fonte: CARVALHO, 2009. 

 

As indústrias de Maracanaú apesar de gerarem um bom número de empregos, 

(Quadro 4) para os moradores de Maracanaú e municípios vizinhos, não são suficientes para 
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empregar todo o contingente populacional da cidade que busca uma ocupação. O total de 

pessoas empregadas nas indústrias e residentes em Maracanaú somente corresponde a uma 

pequena parcela da população economicamente ativa do Município, o que significa que 

grande parte de seus trabalhadores encontra-se em outros setores da economia, no setor 

informal ou em situação de desemprego (MARACANAÚ, 2005). ALMEIDA (2005), 

CARVALHO (2009) e SOUSA NETO (2010) relacionam a baixa ocupação da população 

ativa de Maracanaú, na indústria, ao nível de escolaridade desta. Conforme carvalho (2009), a 

maioria das indústrias não utiliza mão de obra intensiva - exceto as têxteis, alimentícia e de 

bebidas - exigindo um trabalhador mais qualificado. A maioria dos trabalhadores da indústria, 

em Maracanaú, possui o ensino fundamental e médio completos, porém há um reduzido 

número de trabalhadores com maior nível de instrução, “realidade tida pelos empresários 

como um obstáculo à empregabilidade nas indústrias que exigem trabalho mais especializado” 

(CARVALHO, 2009, p. 140).  

Em relatório, elaborado pela Secretária de Assistência Social e Cidadania de 

Maracanaú, no ano de 2005, afirma-se que muito embora Maracanaú ocupe uma posição 

estratégica na dinâmica econômica regional, sua renda domiciliar per capita é baixa, a taxa de 

desemprego municipal é elevada e muitas famílias dependem, economicamente, de programas 

de transferência de renda (MARACANAÚ, 2005). 

 

Quadro 4- Número de Empregos Formais em Maracanaú (2010), por setor da economia, segundo IBGE  

Discriminação 

Número de empregos formais 

Município 

Total Masculino Feminino 

Total das Atividades 49.169 33.110 16.059 

Extrativa Mineral 167 156 11 

Indústria de 
Transformação 

28.876 21.432 7.444 

Serviços Industriais 
de Utilidade Pública 

68 61 7 

Construção Civil 1.435 1.360 75 

Comércio 
 

6.597 
4.560 2.037 

Serviços 
 

5.533 
3.328 2.205 

Administração Pública 6.271 2.000 4.271 

Agropecuária 222 213 9 

Fonte: IPECE, 2011. 

 

 

Essa situação se repete em todas as cidades com vocação industrial de países em 

desenvolvimento. E Maracanaú não foge à regra. É fato que o grau de desenvolvimento 
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tecnológico alcançado pelas indústrias, aliado à falta de qualificação da mão de obra local, 

possibilita somente o preenchimento de postos de trabalho que requeiram pouca qualificação.  

Como resultado dos processos induzidos de industrialização e urbanização, gerou-

se um intenso crescimento populacional e forte expansão da malha urbana municipal, a partir 

dos oito grandes conjuntos habitacionais construídos, além de cinco distritos industriais, com 

dezenas de empresas em funcionamento, algumas fortemente poluentes. Todos esses fatores, 

isoladamente ou em conjunto, foram (e continuam sendo, ainda hoje) preponderantes para a 

configuração de seu espaço físico e social.  

 

 

4.1.3 A relação indústria, ambiente e saúde: aspectos da dinâmica socioambiental de 

Maracanaú 

 

As transformações sócio-espaciais, ocorridas em Maracanaú, não podem ser 

dissociadas do modelo de industrialização e urbanização induzida pelo qual passou, e vem 

passando, o município (MARACANAÚ, 2005). Nessa perspectiva, faz-se necessário ressaltar 

que a atividade industrial é, hoje, determinante na dinâmica social e econômica do município. 

O Distrito reúne mais de 100 empresas de diversas áreas de atuação, como as têxteis, 

metalurgia e mecânica, papel e papelão, material elétrico, química, vestuário e calçados, e 

serviços de construção. A sua produção destina-se tanto para o próprio estado, como para 

outros estados brasileiros e o exterior. 

A cidade possui, atualmente, cinco distritos industriais: o Distrito Industrial de 

Fortaleza I (DIF I) 
7
, o Distrito Industrial de Fortaleza III (DIF III), o Distrito Industrial 2000 

(DI 2000), e os recém implantados Distritos Industrial do Alto Alegre II e o Distrito Industrial 

de Piratininga. Dentre os distritos, destacam-se os três primeiros (Figura 9), abrigando um 

maior numero de indústrias (Tabela 2). 

O DIF I foi o primeiro a ser construído nos terrenos cedidos por Maracanaú. 

Trata-se do maior DI do estado do Ceará, com 1.013 hectares, atualmente contando com, 

aproximadamente, 90 indústrias em funcionamento. O DIF possui infra-estrutura de água 

bruta e tratada, rede coletora de esgotos com cinco lagoas de estabilização, gás natural, 

energia, moderno sistema de comunicação e fibra óptica.  

                                                             
7 Apesar de localizar-se em Maracanaú, esse primeiro distrito foi projetado e construído para atender as 

necessidades da Capital, Fortaleza, daí sua denominação (Distrito Industrial de Fortaleza I -DIF I). Foi o 

primeiro DI a ser construído na cidade. Conta com a melhor infra-estrutura e maior área entre os cinco distritos, 

abrigando, até hoje, o maior número de empresas. 
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Mesmo já consolidado, esse distrito ainda é o mais procurado por empresários que 

pretendem instalar suas indústrias (CARVALHO, 2009), contando ainda com transporte 

coletivo rodoviário e metrô em fase de instalação (METROFOR), além de agências bancárias 

e dos correios. 

 

Figura 9 - Localização dos três principais distritos industriais de Maracanaú 

 

Fonte: Adaptado do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Maracanaú, 1998. 

 

Os demais distritos, contam com um menor número de empresas em 

funcionamento. Ainda não consolidados no mercado, se comparados ao DIF I, devido a 

problemas de acesso ao transporte e questões jurídicas envolvendo a propriedade dos terrenos.  

O Terceiro Distrito Industrial de Fortaleza (DIF III), criado em 1998, é o segundo 

em número de indústrias em funcionamento. Localizado na Rodovia Anel Viário, ocupa uma 

área de 164 ha, com sistema de esgoto com tratamento em lagoa de estabilização, sistema de 

abastecimento de água e de energia elétrica. Conta atualmente com 25 indústrias em 

funcionamento. Já o DI 2000, o Distrito Industrial de Alto Alegre II e o Distrito Industrial de 

Piratininga foram criados a partir de iniciativa municipal, com oferta de incentivos fiscais 

objetivando a absorção da mão-de-obra residente no município. Juntos, somam apenas 10 
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empresas em funcionamento nos gêneros têxtil e de confecções, e da construção civil 

(MARACANAÚ, 2012).  

 

Tabela 2 - Situação das Indústrias nos três principais distritos industriais de Maracanaú 

SITUAÇÃO DIF I DIF III DI. 2000 Total 

Em funcionamento 87 25 8 120 

Em implantação 12 6 5 23 

Com terreno adquirido 16 7 12 35 

Terrenos reservados para 
novos projetos 

6 0 5 11 

Implantada/ paralisada 15 2 0 17 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Maracanaú, 2008. 

 

Dentre os cinco distritos industriais existentes em Maracanaú, preponderam as 

indústrias do setor têxtil, seguidas pelas metalúrgicas, químicas e as de produtos alimentícios.  

Nesse sentido, tem-se o predomínio de indústrias tradicionais, mais leves, e indústrias 

intermediárias, de maior porte e teor poluente (Figuras 10, 11, 12 e 13). 

 

Figuras 10 e 11– Siderúrgicas em atividade no DI de Maracanaú. 

    

Fonte: Prefeitura Municipal de Maracanaú, 2012. 
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Figuras 12 e 13 – Indústrias alimentícia e do setor têxtil em Maracanaú.    

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Maracanaú, 2012. 

 

Em Maracanaú, a problemática acerca da poluição atmosférica envolve uma série 

de questões políticas, econômicas e sociais, dentre as quais merecem destaque os conflitos de 

interesses entre a iniciativa privada, o poder público e a população local. O município não 

conta com programas específicos de controle de emissões de gases de suas indústrias, e a 

fiscalização por parte dos órgãos de fomento ambiental tem se mostrado débil, pois inexistem 

equipamentos ou mesmo uma estação de monitoramento da qualidade do ar na região. Os 

últimos registros acerca da qualidade do ar na cidade, realizados pela SEMACE, foram feitos 

no ano de 2006, quando as estações mantidas pela Superintendência foram desativadas. Em 

função disso, hoje, não é possível a aquisição de dados sobre as condições de poluição 

atmosférica em Maracanaú. 

Nessa perspectiva, poucas são as indústrias, no DI de Maracanaú, preocupadas 

com a destinação de seus resíduos. Somados, ainda, à falta de rigor na fiscalização por parte 

das agências ambientais, tais fatores resultam em uma cidade caracterizada por contrastes. De 

um lado, todo seu vigor de maior pólo industrial cearense, destaque entre as maiores 

economias do Estado. Do outro lado, uma cidade marcada pela precariedade de suas 

condições sócio-ambientais e poluições das mais diversas formas e fontes. 

Segundo estudos do CETREDE (1984), não foi feito qualquer estudo de 

zoneamento espacial para a instalação das indústrias em Maracanaú. O projeto inicial indicava 

que as indústrias a serem instaladas do D.I de Maracanaú seriam as leves e médias, de acordo 

com as potencialidades do mercado local, e obedecendo as áreas do terreno destinadas à zona 

industrial e residencial, o que não ocorreu.  A necessidade de atrair um maior número de 

empresas fez com que o novo distrito recebesse indústrias pesadas e altamente poluentes, 

alocadas juntamente com aquelas de menor porte e capacidade poluidora. Com isso, a área 
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prevista para a zona residencial também foi reduzida e desvinculada da realidade do distrito, 

como previam os estudos de implantação do empreendimento. 

Em Maracanaú, as instalações industriais provocaram a retirada da cobertura 

vegetal nativa, expansão urbana desordenada, aumento considerável na circulação de veículos 

e pessoas, o ar intra-urbano tornou-se poluído, características que representam o desequilíbrio 

ecológico que assola seu meio urbano.  

A cidade, como um todo, cresceu sem um planejamento adequado, porém os 

conjuntos habitacionais, construídos no entorno do Distrito Industrial I, representam os 

espaços mais afetados pelo desenho industrial assumido pelo município.  A carência de 

medidas planejadoras pode ser facilmente observada quanto à disposição do Distrito Industrial 

em relação à direção predominante dos ventos.  

Os conjuntos habitacionais foram construídos a oeste do distrito industrial, para 

onde normalmente se dirigem as correntes de ventos que atuam sobre a Região Metropolitana 

de Fortaleza (leste para oeste). Desse modo os ventos possibilitam a dispersão de vários tipos 

de poluentes e odores pelas residências dos conjuntos, comprometendo a qualidade da saúde 

dos indivíduos que ali residem (Figura 14). Trabalhos anteriores já apontavam tal 

anormalidade como em CETREDE (1984), e mais recentemente em Almeida (2005): 

 

[...] os problemas ligados à poluição atmosférica em Maracanaú se deram a partir da 

construção dos conjuntos habitacionais (final da década de 1970). Almeida e Rossen 

(1993) e Almeida (2000) detectaram que diversos conjuntos foram construídos a 

oeste do DIF I, justamente para onde normalmente se dirigem os ventos na região 

(na RMF, a direção dos ventos são primordialmente de leste para oeste), 
promovendo a expansão de odores, gases e poeiras (ALMEIDA, 2005, p. 120). 

[...] O problema da poluição é alarmante, principalmente nos conjuntos 

Acaracuzinho e Novo Oriente, localizados a favor dos ventos, recebendo toda a 

poluição das fábricas de Rações e Adubos e de Laminados, vindo assim afetar a 

saúde dos moradores... Os problemas de saúde são bastante graves, tais como: 

irritação ocular, gripe, cansaço, problemas de pele, etc. (CETREDE, 1984, p. 54).  
 

Essas unidades habitacionais representam, dessa forma, a total ausência de 

planejamento na orientação do desenvolvimento industrial do município e no controle do uso 

do solo local. CETREDE (1984) chama atenção para as condições sanitárias inadequadas em 

que vivem os moradores dos conjuntos habitacionais. Não foi ao menos planejado um 

cinturão verde para, afim de minimizar, a propagação dos poluentes atmosféricos sobre as 

residências. Pelo contrário, o que se verifica é uma série de desequilíbrios ecológicos como 

desmatamento indiscriminado, contaminação dos solos e corpos hídricos, poluição 

atmosférica, ausência de infra-estrutura básica de saneamento e coleta de lixo, com reflexos 



78 

 

diretos na saúde da população. Além, é claro, dos desequilíbrios sociais como o desemprego e 

a crescente especulação imobiliária, que levou a explosão de loteamentos e ocupações de 

áreas de risco (ALMEIDA, 2005).  

 

Figura 14- Posição do DI de Maracanaú e sua relação com os conjuntos habitacionais.

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maracanaú, 2012. 

 

Todos esses problemas interferem diretamente no declínio da qualidade ambiental 

e, consequentemente, na saúde e na qualidade de vida do maracanauense, visto que a 

população local sofre recorrentemente com doenças de pele, de veiculação hídrica e, 

sobretudo, doenças respiratórias. 

Almeida (2005), ao analisar os sistemas ambientais do município de Maracanaú, 

aponta os desmatamentos, a expansão urbana desordenada, os problemas de drenagem, a 

mineração clandestina, os processos erosivos e a poluição ambiental como sendo os principais 

problemas ambientais promovidos pelo processo de industrialização que caracteriza o 

município.  Entretanto, a poluição ambiental é um dos problemas mais frequentes, tanto no 

tempo quanto espacialmente, refletindo, diretamente, no declínio da qualidade ambiental e, 

por conseqüência, na saúde e na qualidade de vida da população local e adjacente.  

Apesar desse estudo não se centrar na poluição atmosférica, em si, e em seus 

efeitos sob a saúde humana, faz-se necessário abordar essa questão face à problemática que 

envolve as atividades no DI e suas conseqüências sobre a população. Essa importância é 

refletida pelos elevados índices de doenças respiratórias na população local, visto que, como 

já apontado em momento anterior, alguns efeitos da exposição a poluentes atmosféricos são 

potencializados pelas condições climáticas, além do que, mudanças bruscas nas condições do 
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tempo ajudam a piorar a qualidade do ar respirado. Sousa (2007) destaca que a qualidade do 

ar nas cidades não depende somente da quantidade de poluentes existentes, mas, também, pela 

forma de como a atmosfera age, tendo seu papel fundamental para a dispersão ou, até mesmo, 

concentração desses. Desse modo, verifica-se relação entre a poluição do ar, as condições 

climáticas e a incidência de doenças como a asma, alergias, infecções bronco-pulmonares e 

infecções das vias aéreas superiores, principalmente nos grupos mais susceptíveis, menores de 

5 anos e indivíduos maiores de 65 anos de idade.  

Nesta perspectiva, estudos acerca das conseqüências da poluição urbano-industrial 

que caracteriza Maracanaú são de extrema importância para a sua população. Almeida (2005), 

por exemplo, a partir de estudos acerca dos impactos ambientais causados pela concentração 

industrial em Maracanaú, chama atenção para os problemas ligados à poluição atmosférica, 

iniciados a partir da construção dos conjuntos habitacionais no entorno do DI. Alguns dos 

conjuntos projetados para complementar a infra-estrutura do distrito, foram construídos a 

oeste do DIF I, justamente para onde normalmente se dirigem os ventos na RMF (leste para 

oeste), promovendo a expansão de odores, poeiras e gases tóxicos pelos conjuntos 

Acaracuzinho, Novo Oriente e Novo Maracanaú, e nos bairros Jenipapeiro, Santo Sátiro, Vila 

Buriti e outros (Figura 15).   

 
Figura 15- Esquema de representação da direção predominante dos ventos e da poluição em Maracanaú 

 

Fonte: Almeida, 2005. 

 

Dessa forma, os problemas causados pela poluição atmosférica promovida pelas 

indústrias do DI de Maracanaú atravessaram décadas, causando agravos à saúde dos seus 

habitantes há pelo menos 30 anos. Entre as doenças que mais levam as comunidades a 

procurarem os postos de saúde mais próximos estão as infecções respiratórias agudas (IRA), 

rinites, sinusites, cansaços alérgicos e doenças de pele, levando crianças, principalmente, e 

adultos, a buscarem atendimento e tratamento médico nas unidades de saúde. Médicos dos 

postos de saúde dessas comunidades afirmam que, de 30 pacientes atendidos, entre 20 e 25 

são por doenças de pele (dermatites) ou por infecções respiratórias (ALMEIDA, 2005). 
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Almeida (2005) destaca, ainda, que as comunidades dos bairros mais atingidos 

sempre se mobilizaram, ante o desconforto e os problemas de saúde causados pela poluição, 

realizando protestos, reclamações e denúncias contra as indústrias mais poluidoras. 

 Dentre as empresas mais notificadas estariam um curtume, uma produtora de 

agrotóxicos e uma siderúrgica, todas localizadas próximo aos conjuntos habitacionais. 

Almeida (2005) destaca que as indústrias denunciadas são as que se localizam mais próximas 

às residências, e cujas emissões são mais fáceis de serem detectadas, o que não quer dizer que 

as demais indústrias do DI não gerem poluição e ocasionem sérios problemas sanitários e de 

saúde pública.  

A siderúrgica citada vem sendo notificada pela emissão de poeiras contaminadas 

por metais tóxicos, conhecida popularmente como “pó de ferro”, uma espécie de pó escuro, 

resultante da fundição do ferro, que se espalha pelas residências mais próximas. Já o curtume 

e a empresa de agrotóxicos são apontados pela liberação de fortes odores sobre as residências, 

intensificando-se em determinados períodos, principalmente à noite e nos fins de semana.   

O caso da produtora de defensivos agrícolas acentua-se pela maior toxidade das 

substancias presentes nos agrotóxicos, lançadas no ar pelo seu sistema de exaustão ineficaz. A 

situação dessa empresa foi relatada por Rosa (2008), em dissertação de mestrado apresentada 

ao programa de Saúde Pública da Universidade Federal do Ceará. Rosa (2008) expôs, 

detalhadamente, o conflito socioambiental existente entre moradores de alguns bairros de 

Maracanaú e a produtora de agrotóxicos (Empresa X), em decorrência da emissão de 

substancias altamente nocivas á saúde humana, geradas na fabricação dos defensivos 

agrícolas.  

Segundo Rosa (2008), moradores e lideranças comunitárias apresentam, há vários 

anos, denúncias à imprensa, aos órgãos públicos de instancia local e ao Ministério Público
8
, 

por sentirem-se prejudicados em sua saúde pelo alto índice de doenças supostamente 

ocasionadas pela poluição proveniente da indústria de agrotóxicos. Conforme o estudo, as 

principais queixas da população dizem respeito à incidência constante de doenças 

respiratórias, alergias, dores de cabeça e outras enfermidades: 

De fato, a comunidade que reside nas proximidades da empresa reclama 

insistentemente da poluição atmosférica contínua e persistente, gerada pela 

formulação dos agrotóxicos. Os mais prejudicados são os residentes do Bairro Novo 

Maracanaú, os quais afirmam que além do sofrimento mental por conta do odor forte, 

estão sujeitos a problemas de saúde, tais como náusea, alergias, cefaléia, ansiedade, 

desgosto, problemas respiratórios (principalmente nas crianças) e até casos de câncer 

associados à poluição do ar por agrotóxicos (ROSA, 2008, p. 105). 

                                                             
8 Processo aberto no Ministério Público Estadual de Nº 001540/2004. 
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A luta desses moradores iniciou por volta de 1992 e perdura até os dias de hoje. 

Nesse intervalo de tempo, o movimento se fortaleceu através da atuação de lideranças 

comunitárias, mobilizando as comunidades afetadas, organizando passeatas, protestos e ações 

especificas que culminaram na realização de audiência pública na Câmara de Vereadores e na 

Promotoria de Justiça de Maracanaú.  

Apesar do descaso com que os órgãos de fiscalização ambiental e sanitária 

municipais tratavam o assunto, o conflito acabou alcançando certa visibilidade a partir da 

ação no Ministério Público (MP) e de noticias publicadas na imprensa escrita local. Em uma 

das matérias publicadas à época, um jornal
9
 ressaltava a ação que tramitava no MP, movida 

por moradores dos bairros no entorno da indústria, denunciada por promover poluição e 

causar doenças na comunidade. Um dos trechos da nota expunha a situação: 

 

Atendendo às denúncias do alto índice de contágio de doenças respiratórias, câncer e 

outras enfermidades, supostamente ocasionadas por poluição provenientes da indústria 

de agrotóxicos e defensivos agrícolas, Empresa X, o Titular da 1ª Promotoria de 

justiça da comarca de Maracanaú, Jarlan Barroso Botelho, designou a realização de 

uma audiência pública para esta terça-feira (10), às 9 horas, no Salão do Júri do Fórum 

de Maracanaú. As denúncias foram provocadas ao Ministério Público por populares 
residentes nos conjuntos habitacionais Novo Maracanaú, Coqueiral, Piratininga, 

Distrito Industrial 2000, Maracanãzinho e Residencial Maracanaú, todos localizados 

no referido município. O promotor de justiça expediu notificação para o diretor 

presidente da empresa, bem como ofício ao Secretário de Saúde de Maracanaú 

(DIÁRIO DO NORDESTE, 2006). 

 

 

Com o desenrolar do processo, o MP se pronunciou favorável à luta dos 

moradores, levantando uma série de propostas e sugestões a fim de solucionar o impasse entre 

a empresa e as comunidades locais. Dentre as ações, destacaram-se solicitações à 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (SEMACE) de pericias técnicas, 

inspeções e relatórios, buscando a constatação de possível prática de crime ambiental efetuada 

pela empresa. O órgão ambiental confirmou a existência de problemas a serem sanados e 

apresentou recomendações de ajustes que, deveriam ser obedecidos pela empresa, ainda no 

ano de 2004. Entretanto, em 2005, a própria SEMACE renovou a Licença de Operação da 

empresa, informando que a mesma se encontrava atuando de forma regular, conforme os 

padrões estabelecidos. Órgãos locais também se pronunciaram a favor da empresa, como a 

Secretaria de Saúde do município, ao conceder o Registro Sanitário para o funcionamento da 

fábrica, bem como a Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano, ao informar ao 

                                                             
9
JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE, em 10/10/2006. 
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Ministério Público que a empresa encontrava-se instalada em Zona Industrial, portanto, 

totalmente regular, conforme estabelecia o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da 

cidade (ROSA, 2008). 

Em Maracanaú, a empresa atua desde 1987, espalhando pelos bairros mais 

próximos gases e odores, o que, segundo a população, tem resultado na manifestação de 

diversos problemas de saúde nas comunidades. Entretanto, é valido ressaltar que, quando os 

primeiros moradores chegaram aos conjuntos habitacionais, o DI já existia, porém como foi 

explicitado em momento anterior, seu real funcionamento só veio se efetivar bom tempo 

depois (inicio dos anos 1980). Além do que, a previsão era de alocação de indústrias 

pequenas, de baixa capacidade poluidora. Muitos dos moradores alegam que não tinham 

conhecimento dos malefícios que poderiam advir com o inicio das atividades industriais. 

Outros culpam a Caixa Econômica Federal, financiadora dos imóveis e intermediária no 

momento da compra das casas, de não os informarem a respeito da problemática do local. Há 

ainda aqueles que nem mesmo tinham conhecimento da existência do distrito, alegando que 

quando chegaram lá, só existia o terreno concedido pelo governo para a instalação das 

indústrias, muito mato e poucas fábricas, funcionando isoladamente.  

No entanto, os moradores desses bairros estão conscientes dos problemas que 

enfrentam, das péssimas condições de qualidade do ar a que estão sujeitos e ainda, de que 

suas moradias foram construídas em local inadequado com relação à posição das indústrias. 

Entretanto, a união das comunidades tem levantado a bandeira dos direitos fundamentais 

assegurados a todo ser humano, dentre eles o direito à qualidade de vida.  

Fato é que Sousa Neto (2010) também expôs a situação, em pesquisa de mestrado, 

avaliando como os sujeitos implicados nesse processo vêem a qualidade do ar no bairro onde 

moram. A partir da amostra utilizada no estudo, o autor apontou que, dentre os sujeitos 

entrevistados que residiam próximo às áreas indústrias, 42 % classificaram a qualidade do ar 

como ruim e péssima. Já entre os que residiam em bairros mais distantes e afetados pela 

poluição do DI somente durante uma parte do ano, como o Centro, Jereissati I e II, 32 % dos 

entrevistados classificaram a qualidade do ar como regular. 

Já Andretta (1996 apud ALMEIDA, 2005), em pesquisa desenvolvida na Escola 

de Saúde Pública do Ceará, apontou a existência de correlações entre a qualidade do ar e 

algumas doenças respiratórias que ocorreram no Município, enfocando as Infecções 

Respiratórias Agudas (IRA) em crianças menores de quatro anos de idade. O autor comparou 
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dados de atendimento médico por IRA de Maracanaú com os de Maranguape e Pacatuba, 

municípios vizinhos, porém, com realidades diferenciadas de urbanização e industrialização. 

Constatou-se que quase metade dos atendimentos a crianças de zero a quatro anos, 

nos postos de saúde de Maracanaú, estava relacionada a alguma infecção respiratória aguda, 

número comparativamente maior do que encontrado para Pacatuba e Maranguape. No período 

da pesquisa (1995 e 1996), do total da população de Maracanaú, 15,1% eram crianças de 0 a 4 

anos. Em 1995 foram realizadas 56.141 consultas em crianças dessa faixa etária, das quais 

25.331 foram diagnosticadas com IRA, representando um percentual de 45%. Já em 1996, os 

resultados reforçaram ainda mais a hipótese, com quase 50% das consultas, na referida faixa 

etária, por IRA, como se pode conferir no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Distribuição das consultas realizadas em crianças de 0 – 4 anos nos municípios de Pacatuba, 

Maranguape e Maracanaú, por qualquer causa e por IRA, em 1995-96. 

 
 

PACATUBA MARANGUAPE MARACANAÚ 

1995 1996 1995 1996 1995 1996 

 
N° de consultas por 
qualquer causa  

13.340 8.278 
 

24.557 
 

 
24.116 

 

 
56.141 

 

 
65.613 

 

 
N° de Consultas por 
IRA  
 

4.800 
 

2.325 
 

 
6.230 

 

 
7.249 

 

 
25.331 

 

 
31.009 

 

 
Rel. consultas gerais/ 
consultas por IRA(%)  

35,9 21,9 
 

25,4 
 

 
30 
 

 
45 
 

 
47,3 

 

Fonte: ANDRETTA,1996 apud ALMEIDA , 2005. 

 

 

Ainda segundo a autora, em Maracanaú, o risco de uma criança, na faixa etária 

pesquisada, ser acometida por doenças respiratórias é, em termos relativos, 78% superior no 

município, se comparado ao risco de ocorrência dessas doenças no município de Maranguape, 

por exemplo (ANDRETTA, 1996 apud ALMEIDA, 2005). 

A autora ainda fez um comparativo entre algumas indústrias que, na época, 

atuavam em Maracanaú, destacando suas atividades principais e os tipos de emissões 

resultantes (Tabela 3), relacionando-as com as doenças respiratórias causadas ou agravadas 

pelas substâncias liberadas em cada um dos processos produtivos. 
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Tabela 3 - Amostra de indústrias de Maracanaú, suas atividades, tipos de emissão e riscos ao sistema 

respiratório, 1995. 

 
 

Atividade principal 
 

 
Tipos de emissão 

 

Riscos ao sistema 
Respiratório 

Defensivo agrícola Odor, malation, paration Asma 

Material refratário  
Material particulado – 

Calcário IRA 

Confecções 
Fumaça, SO2 + H2O = 

H2SO4 
Asma 

Papelão SO2, H2O, H2, CO2 Asma 

Curtume Sulfitos, SO3, H2S, CO2 Asma 

Máquinas 
Poeiras metálicas, Fe, Sb, 

Zn, Sn 
Asma, câncer 

Peças e Máquinas 
industriais 

Poeiras metálicas, Fe, Sb, 
Zn, Sn 

Infecções respiratórias, cancer 

Curtume Sulfitos, SO3, H2S, CO2 Asma 

Bombas Hidráulicas 
Poeiras metálicas, 

óxido de ferro 
Câncer 

(carginogéticos) 

Pré-moldados/Concreto Silicatos Silicose, bronquite, asma 

Vergalhões 
Poeiras metálicas, Fe, Sb, 

Zn, Sn 
Asma 
IRA 

Fiação e tecelagem 
Fumaça, Anacardol, Ac. 
Anarcódico, SO2, CO2, 

Fenóis 
Asma 

Fonte: ANDRETTA, 1996 apud ALMEIDA , 2005. 
 

 

4.1.4  A organização do espaço da saúde em Maracanaú 

 

O município de Maracanaú apresenta um total de 187.842 habitantes, sendo 

50.969 famílias cadastradas e assistidas pelo programa Estratégia Saúde da Família (ESF), 

antigo PSF, atendidas por 51 equipes, compostas por um total de 51 médicos, 51 enfermeiros 

e 35 dentistas (PASSOS, 2008). O ESF foi ampliado, na atual gestão municipal, com a 

criação do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), cujo objetivo era expandir as ações 

do ESF nas unidades básicas de saúde. O Núcleo é composto por equipe multiprofissional, 

com Assistente Social, Psicólogo, Fonoaudiólogo, dois Terapeutas Ocupacionais, dois 

Fisioterapeutas e Farmacêutico.  

Conforme Passos (2008), Maracanaú encontra-se habilitado na Gestão Plena do 

Sistema Municipal de Saúde, com capacidade de prestação de serviços básicos, secundários e 

terciários. Dessa forma, atua como município-pólo, servindo de referência assistencial para 

cidades vizinhas.  

O sistema de atenção básica à saúde de Maracanaú organiza-se através de seis 

Áreas de Vigilância à Saúde - AVISA, criadas por lei municipal nº 561/97. Cada AVISA 

cobre, em média, uma população de 34.000 habitantes, gerenciando e administrando de três a 
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seis Unidades Básicas de Assistência à Saúde da Família (UBASF) 
10

, espalhadas pelos 

bairros.  

A cidade dispõe de diversos equipamentos de saúde classificados de acordo com o 

tipo e grau de complexidade do atendimento (baixa, média ou alta complexidade) a que se 

destinam (quadro 6). 

 

              Quadro 6 – Equipamentos de saúde em Maracanaú, 2008 

  Equipamentos/Serviços 
 

Vigilância à 
saúde 

Centro de Controle de Zoonoses                                  1 

Vigilância Sanitária                                                       1 

Vigilância Epidemiológica                                             1 

Atenção 
básica 

Unidade Básica de Saúde da Família                         25 

Equipe de Saúde da Família                                       51 

Equipe de Saúde Bucal                                              34 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família                           4 

Atenção 
secundária 

Hospital                                                                         1 

Policlínica/CEM                                                             1 

Serviço Móvel de Socorro de Urgência/Emergência    1 

        CEO (Centro de especialidades odontológicas)          1                                                                               

         CAPS- AD (Centro de Apoio Psicossocial)                 1                                                                 

CAPS II                                                                         1 

Centro de Reabilitação                                                 1 

Atenção 
terciária 

Centro de Nefrologia                                                     1 

Assistência 
farmacêutica 

Núcleo de Assistência Farmacêutica                            1 

Farmácia Popular do Brasil                                           2 

Farmácia Viva                                                               1 

               Fonte: Cadastro de Estabelecimentos de Saúde/ DATASUS (2008). 

 

 

Além da presença do hospital municipal, da ampliação das unidades básicas de 

saúde nos bairros, houve, nos últimos anos, forte atração de algumas clínicas particulares para 

o Município. Ao final do ano 2007, a Rede de Unidades de Saúde de Maracanaú passou a 

contar com: 

 

• 8 Unidades de Saúde da Família com terceiro turno; 

• 3 Unidades de Saúde da Família aos sábados, domingos e feriados; 

• 1 Centro de Testagem e Apoio Sorológico. 

                                                             
10 As UBASF constituem-se, na sua área de abrangência, como porta de entrada do Sistema Municipal de Saúde. 

É nelas que se dá o primeiro contato e onde se estabelece o maior vínculo da ESF com a população usuária 

(PASSOS, 2008). 
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A despeito de toda essa estrutura, a qualidade do serviço não agrada os 

moradores. A maior parte das internações da população de Maracanaú ainda ocorre nos 

hospitais de Fortaleza, devido à melhor infra-estrutura e ao maior número de leitos. Inclusive 

as internações abordadas nesta pesquisa (por doenças respiratórias), em sua maioria, 

ocorreram nos hospitais e clínicas da capital, embora a população estudada resida em 

Maracanaú. 

 

 

4.2 O espaço físico de Maracanaú: breve contextualização geoambiental 

 

Maracanaú faz limites, ao Sul e Leste, com o município de Pacatuba e com 

Maranguape, a Oeste, além de Fortaleza e Caucaia. Limites estes, conforme Maracanaú 

(1998, p.8), fator determinante para o inicio da ocupação de Maracanaú, “um vale fértil no 

sopé das serras da Aratanha e Maranguape, pontilhado por lagoas, riachos e rios que levam ao 

litoral”:  

 

Coincidentemente, o processo de ocupação inicial de Maracanaú fora influenciado 

pelas suas características geoecológicas, principalmente os recursos hídricos (rios e 

lagoas) e solos relativamente férteis e com certa umidade (influência das serras 

úmidas de Aratanha e Maranguape) (ALMEIDA, 2007, p.30). 

 

 

Entretanto, de ritmo lento desde a formação dos primeiros aglomerados urbanos, o 

município passa, a partir da década de 1960, por um movimento de ruptura em sua dinâmica 

de ocupação, principalmente a partir da implantação do Distrito Industrial.  O processo de 

urbanização, intensificado pela chegada das indústrias, dos conjuntos habitacionais e do 

desenvolvimento do comércio e serviços, ocasionou profundas mudanças na paisagem do 

município, resultantes da ausência de planejamento e da indefinição nas diretrizes de uso e 

ocupação do solo local. Esse processo de produção do seu espaço chocou-se com o ritmo e a 

dinâmica dos processos geoecológicos que predominavam, até então, implicando em 

problemas sócio-ambientais que refletem diretamente no declínio da qualidade ambiental e, 

por conseqüência, na qualidade de vida e saúde local. 

Nessa perspectiva, se faz necessário, nessa etapa da pesquisa, trabalharmos, 

mesmo que de forma genérica, as principais características físico-naturais da cidade de 

Maracanaú que, de alguma forma, condicionaram as transformações de sua paisagem natural 

refletindo, diretamente, no processo de saúde/doença de sua população. 
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As condições climáticas de Maracanaú sofrem influência direta tanto da 

proximidade do litoral quanto da presença dos maciços residuais. Conforme Maracanaú 

(1998), a compartimentação geomorfológica de Maracanaú abarca duas unidades principais: 

Superfície Sertaneja e Planaltos Residuais. Os planaltos residuais compreendem as áreas de 

montante do município, representadas por partes da serras de Munguba e Aratanha, 

compondo os chamados Glacis pré-litorâneos, compartimentos de relevos próximos ao litoral. 

Já a unidade geomorfológica da superfície sertaneja (aproximadamente 90% de sua área 

territorial), caracteriza-se por ondulações leves, caoticamente dispostas nas áreas de montante 

mais próximas, passando a pediplanadas na maior parte do município. 

Abordando a caracterização geoambiental de Maracanaú de forma mais detalhada, 

Almeida (2005) afirma que apenas a Planície Litorânea não se inclui na sua configuração 

geomorfológica (Tabela 4), sendo composta pelos seguintes compartimentos de relevo: 

Glacis Pré-litorâneos, Depressão Sertaneja e Maciços Residuais, além das Planícies Fluviais e 

Flúvio- Lacustres. 

Tabela 4 – Unidades geomorfológicas do município de Maracanaú. 

 

Fonte: Adaptado de ALMEIDA, 2007. 

 

Ainda segundo Almeida (2005), topograficamente, o município apresenta baixas 

altitudes, sendo somente nas porções terminais das Serras de Maranguape e 

Pacatuba/Aratanha, e em alguns prolongamentos dispersos dessas serras, que os níveis 

altimétricos vão além das cotas de 500 metros. Nas demais unidades, as cotas não ultrapassam 

os 100 metros. 

A baixa altimetria (Figura 16) da maior parte da RMF favorece ao município, por 

um lado, a entrada de sistemas atmosféricos provenientes do oceano. Por outro lado, os 

UNIDADE 
GEOMORFOLÓGICA 

FEIÇÕES GEOMORFOLÓGICAS 

Planícies Fluviais e 
Flúvio-Lacustres 

Planície Fluvial do Rio Maranguapinho; 
Planície Fluvial do Rio Timbó; 
Planícies flúvio-lacustres, lacustres e áreas de 
acumulação inundáveis; 

Glacis Pré-litorâneos Tabuleiros Pré-Litorâneos de Pajuçara e Jaçanaú; 

Maciços Residuais Vertente Norte - oriental Sub-úmida/Seca da Serra de 
Aratanha; 
Vertente Norte - ocidental úmida/Sub-úmida da Serra 
de Maranguape; 

Depressão Sertaneja Depressão Semi-Árida/Sub-úmida de Maracanaú; 
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acidentes morfológicos, como as serras de Maranguape e Pacatuba, atuam como barreiras 

topográficas moldando a convecção local. 

Figura 16- Cartograma hipsométrico destacando os limites do Município com as Serras da Aratanha (Pacatuba) e 

Maranguape. 

 

Fonte: SRTM (2000) 

 

As características hidrográficas do município são condicionadas tanto pelo regime 

de chuvas no local, quanto pela geomorfologia e geologia (MARACANAÚ, 1998). O 

município encontra-se inserido na Bacia Metropolitana, representada por três sub-bacias de 

drenagem natural: a composta pelo Rio Maranguapinho e a composta pelo Rio Timbó, 

afluente do Rio Cocó, além da bacia do Urucutuba. 

Segundo Almeida (2005), os regimes de drenagem em Maracanaú são do tipo 

intermitentes sazonais, aumentando seu volume na época chuvosa. A rede de drenagem local 

é dendrítica próximo aos maciços, assumindo padrão paralelo nos tabuleiros. 

No que diz respeito à hidrologia de superfície, os principais corpos d'água 

encontrados no município são: Rio Siqueira, Lagoa do Jari, Lagoa "seca", Lagoa do 

Maracanaú, Lagoa do Cágado (Jupaba), Lagoa da Raposa, e Lagoa do Jaçanaú (na sub-bacia 

do rio Maranguapinho); Riacho da Boa Vista, Lagoa da Pajuçara, Açude Furna da Onça, 

Açude Olho d'água dos Pratas, Riacho João de Barro, Açude Sunguelo e Açude de Santo 
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Antônio do Pitaguari (bacia hidrográfica do rio Cocó, controlada pela sub-bacia do riacho 

Timbó). As nascentes, algumas das quais dentro dos limites políticos municipais, constituem-

se nas serras de Maranguape e Aratanha, algumas em situação de predomínio de vegetação 

nativa conservada (MARACANAÚ, 1998).  

O município não possui reservas hídricas de superfície com capacidade para seu 

abastecimento, o que leva a crescente necessidade de estudos acerca de fontes alternativas de 

abastecimento (como a utilização dos recursos de sub-superfície), bem como a respeito da 

destinação correta dos efluentes líquidos industriais, produzidos no DI. Segundo diagnostico 

elaborado por Almeida (2005), ao longo dos dois principais rios de Maracanaú, o Timbó e o 

Maranguapinho, e de boa parte de suas lagoas, ocorre liberação constante de resíduos não 

tratados ou com tratamento ineficiente. 

A acumulação subterrânea é possível nos solos mais espessos, e mesmos nos 

planos das estruturas geológicas como falhas e fraturas. Tem-se também um forte escoamento 

superficial pela presença impermeável das rochas cristalinas, pela presença das encostas e 

escarpas, onde os solos, quando espessos, permitem alguma infiltração e armazenamento 

temporário (MARACANAÚ, 1998). 

A vegetação é o elemento que reflete de forma mais nítida as condições climáticas 

de determinada região, pois em função de sua fisionomia (arbórea, arbustiva, ou herbácea), do 

porte, da composição florística e de sua ocorrência (densa ou rarefeita), a vegetação permite 

analisar os níveis de umidade ou secura do ambiente, além de possibilitar a avaliação dos 

níveis de desequilíbrio do ambiente em função do uso estabelecido na área (FUNCEME, 

1993). 

Nesse sentido, no que tange às unidades de vegetação, predominam no município 

o Complexo Vegetacional da Zona Litorânea (Vegetação de Tabuleiros) e a Caatinga 

Litorânea (Caatinga Arbustiva Densa), além das matas ciliares, situadas nas diversas planícies 

que acompanham os principais rios, riachos e lagoas.  

Outro tipo de vegetação característico do município são os trechos de Floresta 

Subperenifólia Pluvio-Nebular, a Mata úmida, localizadas nos setores mais elevados das 

Serras de Munguba e Aratanha. Possui também espécies referentes à chamada Floresta 

Subcaducifólia Tropical Pluvial, a Mata Seca, situada, em boa parte, logo abaixo das matas 

úmidas e nas porções mais elevadas das serras. Nela encontram-se espécies advindas da mata 

úmida, as quais sendo menos exigentes quanto aos requerimentos hídricos, conseguem viver 

neste ambiente (MARACANAÚ, 1998).  



90 

 

Apesar da diversidade florística, percebe-se o forte desmatamento que ocorre no 

município, seja pelas atividades de agricultura e pecuária, ou devido o próprio processo de 

industrialização e expansão urbana. Segundo Almeida (2005): 

 

A retirada da cobertura vegetal foi realizada, inicialmente, para a instalação do DIF 

I, dos conjuntos habitacionais e de outros empreendimentos, e vem sendo executada, 

continuadamente, para a abertura crescente de loteamentos e de lavras clandestinas 

de areia, barro e rochas. Além do mais, nos agroecossistemas, a vegetação é retirada 

para a formação de pastagens para o gado, para o cultivo de cana-de-açúcar, para 

cultivos de subsistência, para a produção de lenha, entre outras (ALMEIDA, 2005, 

p. 116). 

 

No Ceará, por exemplo, os solos apresentam-se com tipologias bastante 

diversificadas, exibindo expressiva variação espacial. Embora condicionados pelo clima semi-

árido, há também, em menores proporções, áreas sob condições climáticas úmidas e sub-

úmidas (SILVA; PEREIRA, 2002), como as que ocorrem em Maracanaú, nas áreas limítrofes 

com o município de Maranguape. 

Predominam no município solos do tipo Argissolos, derivados de sedimentos 

areno-argilosos da formação barreiras e produtos de alteração de rochas cristalinas. Esse tipo 

de solo caracteriza-se pela forte vulnerabilidade à erosão, tornando-os ácidos e lixiviados. 

Apresenta também Planossolos, provenientes de alteração de rochas como gnaísses e 

migmatitos, que se caracterizam por serem solos mal drenados, limitados para o uso agrícola, 

além dos neossolos flúvicos ao longo dos cursos d’água e nas planícies fluviais.  

 

 

 

4.3 Aspectos Climáticos da RMF e de Maracanaú 

 

 

A partir de estudos das condições climáticas da Região Nordeste, Nimer (1979) 

estabeleceu quatro fatores principais que exercem papéis importantes na composição 

climática. Sua grande extensão territorial, o relevo com amplas diferenciações topográficas e 

altimétricas, a conformação dos diferentes sistemas de circulação atmosférica e a sua posição 

geográfica em relação a estes sistemas, fazem com que a climatologia desta região se torne 

um das mais complexas do mundo. 

A RMF, da qual o município de Maracanaú faz parte, localiza-se no setor 

setentrional da região litorânea nordestina, cujo clima se apresenta relativamente homogêneo, 

com variações no regime pluviométrico, ligadas a fatores como a maritimidade (temperaturas 
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mais amenas das zonas litorâneas e maior umidade) e a presença de áreas de altitudes 

elevadas, como as Serras de Aratanha/Pacatuba e Maranguape (com ocorrência de chuvas 

orográficas e temperaturas médias mais amenas) (BRANDÃO, 1995). 

Maracanaú situa-se, privilegiadamente, a montante dos complexos 

Aratanha/Pacatuba e Maranguape, porém, bem próximo ao oceano, com influencia marítima 

direta, sofrendo, portanto, interferência dos dois fatores mencionados. 

O Município, assim como os demais da RMF, caracteriza-se pela sazonalidade de 

sua precipitação e por elevadas temperaturas o ano todo. Conforme Magalhães (2010), a 

localização territorial e latitudinal da RMF (próximo ao Equador) favorece intensa insolação o 

ano todo, proporcionando elevadas temperaturas com fracas amplitudes térmicas, e a atuação 

de diferentes sistemas atmosféricos estabelecendo a sazonalidade da precipitação.  

Quanto aos aspectos pluviométricos, Maracanaú exibe uma acentuada variação 

temporal do regime de chuvas, característica comum aos demais municípios da RMF. A 

pluviosidade média é de 1.399,9 mm, com períodos chuvosos de janeiro a maio com variações 

entre 2.700 e 600 mm, passível de gerar excedentes nos meses de fevereiro a junho 

(MARACANAÚ, 1998).  

Em relação aos aspectos térmicos, não há grandes variações, tendo em vista sua 

localização na zona intertropical que se reflete no pequeno ângulo de incidência dos raios 

solares, resultando em um clima quente e de temperaturas médias elevadas (MARACANAÚ, 

1998). As médias térmicas ficam em torno de 26 a 28°C, havendo variações mais 

significativas nos limites com as serras de Aratanha/Pacatuba e Maranguape. Os subcapítulos 

4.3.1 e 4.3.2 detalham melhor o regime de chuvas e as características térmicas do município. 

A região sofre influência das massas de ar equatoriais e tropicais, definindo seu 

clima como tropical equatorial com até 6 meses secos, de acordo com Mendonça e Danni-

Oliveira (2007).  

Os sistemas atuantes nessa região são os mesmos que atuam nas demais áreas 

equatoriais de baixa latitude, caracterizados por provocar estabilidade atmosférica nos 

períodos de inverno e primavera, e instabilidade nos períodos de verão e outono. Desse modo, 

Maracanaú, assim como todos os municípios que compõem a Região Metropolitana de 

Fortaleza, sofre influência direta de sistemas meteorológicos de grande e pequena escala, 

especialmente ao longo do período de sua quadra chuvosa (fevereiro a maio).   

Os mecanismos de grande escala são responsáveis por cerca de 30% a 80% da 

precipitação observada (dependendo do local), já os mecanismos de meso e micro escalas 
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completam os totais de chuvas observados. Dentre os sistemas de grande escala, destacam-se 

os sistemas frontais e a zona de convergência intertropical (ZCIT). Perturbações ondulatórias 

no campo dos ventos Alísios, complexos convectivos e brisas marítimas e terrestres fazem 

parte da mesoescala, enquanto circulações orográficas e pequenas células convectivas 

constituem-se fenômenos da micro escala (MOLION; BERNARDO, 2002). 

Ferreira e Mello (2005) apontam sete sistemas atmosféricos atuantes no Nordeste: 

a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis 

(VCAN), as Linhas de Instabilidade (LI), as Brisas Marinhas e Brisas Terrestres, os 

Complexos Convectivos de Mesoescala (CCMs) e as Frentes Frias discutidas atualmente 

também como repercussões da Zona de Convergência do Atlântico Sul. Além da influência 

dos mecanismos que modificam a circulação de grande escala, como o El Nino e La Nina, 

assim como pela Temperatura da Superfície do Mar (TSM) dos oceanos atlântico e pacífico.  

A zona de convergência intertropical (ZCIT) é considerada o principal sistema 

atmosférico gerador de precipitação sobre a região norte do Estado do Ceará (Figura 17) 

durante a chamada “quadra chuvosa” (fevereiro, março, abril e maio). Apresenta-se como 

uma banda de nuvens convectivas, que se estende, formando uma faixa continua ao longo da 

região equatorial (MELO; CAVALCANTI; SOUZA, 2009).   

Segundo Ferreira e Mello (2005), essa faixa de nuvens se forma, principalmente, 

através da confluência dos ventos alísios do hemisfério norte com os alísios do hemisfério sul, 

em baixos níveis, baixas pressões, altas temperaturas da superfície do mar, intensa atividade 

convectiva e precipitação. 

Uma das principais características da ZCIT é sua migração sazonal, determinando 

a intensidade e freqüência da estação chuvosa no norte do nordeste brasileiro e em todo o 

estado do Ceará. Sua posição mais ao sul ou mais ao norte da linha do equador, associada a 

fatores que causam o enfraquecimento ou fortalecimento dos alísios de sudeste e nordeste, 

determinam como irá se configurar o período chuvoso nessa região (MELO; CAVALCANTI, 

SOUZA, 2009). 

 Estudos mostram que esse deslocamento da ZCIT relaciona-se com os padrões da 

Temperatura da Superfície do Mar (TSM) sobre a bacia do oceano Atlântico Tropical 

(FERREIRA; MELLO, 2005) e com a ocorrência do fenômeno El nino (ENOS). Comprovou-

se que, durante anos de grande aquecimento das águas do pacifico equatorial central, a ZCIT 

situa-se anomalamente ao norte de sua posição climatológica sobre o atlântico tropical. 
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Desse modo, em anos de seca, a ZCIT inicia sua migração para posições mais 

para norte em fins de fevereiro ou inicio de março, enquanto que, em anos chuvosos, inicia 

esse deslocamento somente em fins de abril ou inicio de maio. Xavier et al (2000) constatou 

que, em anos chuvosos ou muito chuvosos, no Estado do Ceará, aprofunda-se a descida da 

ZCIT para latitudes ao sul da linha equatorial, enquanto, nos anos secos ou muito secos, tal 

incursão ao sul é mais limitada. 

 

Figura 17 - Recorte de imagem de satélite ilustrando a posição da ZCIT no dia 22/04/2008. 

 

 
Fonte: CPTEC/ INPE. 

 

Conforme Magalhães (2010), a precipitação na RMF também é influenciada pela 

atuação dos fenômenos El Nino e La Niña, assim como pela temperatura da superfície do mar 

do oceano Atlântico Tropical norte e sul (Dipolos do Atlântico Tropical), estes modificam a 

circulação de grande escala causando alterações nos índices pluviométricos do Estado do 

Ceará, interagindo, também, com as circulações de meso e micro escala.  

O chamado El Nino Oscilação Sul (ENOS) caracteriza-se por um aquecimento 

anormal das águas do oceano pacifico, provocando mudanças na circulação de grande escala 

da atmosfera e anomalias no regime de chuvas e temperatura em várias partes do globo 

(ALVES; REPELLI, 1992). 

GRIMM (2009, p. 353) define o ENOS como uma “oscilação acoplada do 

oceano-atmosfera, que produz alterações na pressão, no vento e na convecção tropical, 

principalmente no oceano pacifico”, porém, com reflexos em diversos lugares do planeta, 

incluindo o Brasil.  

As fases opostas dessa oscilação são denominadas episódios El Niño e La Niña.  

O El Niño caracteriza-se pelo aquecimento anormal das águas do Pacífico, enquanto que o La 
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Niña compõe o processo inverso, um resfriamento anormal, ambos alterando diretamente a 

circulação da célula de Walker.  

Nobre e Molion (1988, apud MOLION; BERNARDO, 2002) apontam que, em 

fase de El Niño, o ramo ascendente da Circulação Hadley-Walker, usualmente sobre a 

Amazônia, desloca-se para as águas anomalamente quentes do Pacífico Este ou Central, 

produzindo centros ciclônicos nos altos níveis sobre o norte/nordeste da América do Sul e 

uma forte subsidência sobre essa região e sobre o Atlântico tropical. Essa subsidência 

enfraqueceria a ZCIT e a convecção sobre o Nordeste, diminuindo as chuvas. 

 Por outro lado, ocorreria uma relação oposta em fases de La Niña, com as chuvas 

sendo intensificadas durante esse período.  Segundo Magalhães (2011), em anos de La Niña, 

ou sem a atuação dos dois fenômenos, a célula de Walker não é alterada e o ar descendente 

não alcança o Nordeste do Brasil, permitindo a formação de nuvens e a entrada de sistemas 

atmosféricos.  

No Brasil, e em especial sobre a Região Nordeste, a influência do fenômeno 

ENOS se faz mais perceptível na variabilidade da precipitação (Figura 18), causando danos 

em vários setores da sociedade, como perdas econômicas no setor agrícola, devido às secas, e 

catástrofes naturais ligadas às inundações, nos centros urbanos (MOLION; BERNARDO, 

2002). 

Figura 18 - Impactos do El Nino (mapa da esquerda) e da La Nina (mapa da direita) sobre a America do Sul. 

 

Fonte: Barcellos, 2009 adaptada de INPE / CPTEC, 2006. 

 

Nessa perspectiva, o ENOS não é o único fator a influenciar a variabilidade 

interanual do clima do Nordeste brasileiro. Anomalias de TSM sobre o Atlântico Tropical 
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(Dipolo do Atlântico Tropical) controlam, em conjunto com o ENOS, grande parte da 

variabilidade climática dessas regiões, interferindo diretamente no posicionamento da Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT), sistema mencionado anteriormente. 

 Segundo Nóbrega et al (2000), o dipolo caracteriza-se por anomalias de TSM 

com sinais opostos ao norte e ao sul do equador sobre o Atlântico Tropical, alterando a 

distribuição sazonal da pluviometria sobre o Atlântico Equatorial, parte norte do Nordeste 

brasileiro, até a parte central da Amazônia.  

Desse modo, nos anos em que a TSM sobre o Atlântico Tropical Sul se mantém 

mais alta do que a média e o Atlântico Tropical Norte está menos aquecido que o habitual 

ocorre a formação de um gradiente meridional de anomalias de TSM no sentido de norte para 

sul, o mesmo podendo ocorrer no sentido inverso (NÓBREGA et al, 2000).  

Aragão (1998) explica que esse fenômeno muda a circulação meridional da 

atmosfera (Hadley), inibindo ou aumentando a formação de nuvens sobre o nordeste 

brasileiro: 

Quando as águas do Atlântico tropical Norte estão mais quentes e as águas do 

Atlântico Equatorial e Tropical Sul estão mais frias, existem movimentos 

descendentes anômalos sobre o nordeste do Brasil e alguns países da áfrica do 

Ocidental, inibindo a formação de nuvens e diminuindo a precipitação, podendo 
causar secas. Por outro lado, quando as águas do Atlântico Tropical Sul estão mais 

quentes, existem movimentos ascendentes anômalos sobre o Nordeste do Brasil e 

países da áfrica Ocidental, acelerando a formação de nuvens , aumentando a 

precipitação (ARAGÃO, p.841, 1998). 

 

Magalhães (2011), citando alguns estudos acerca da influencia dos oceanos 

Pacifico e Atlântico no regime climático do Nordeste brasileiro, também explica como esse 

processo se caracteriza para a região: em anos de La Niña e Dipolo Negativo (Atlântico Sul 

quente e Atlântico Norte frio) correspondem a anos com excesso de chuva; já em anos de El 

Niño e Dipolo Positivo (Atlântico Sul frio e Atlântico Norte quente) correspondem a 

episódios de seca. Em anos neutros, ou seja, onde não se têm a atuação da La Niña nem El 

Niño, o Dipolo do Atlântico comanda em grande escala as precipitações na Região Nordeste e 

RMF, mais especificamente, principalmente durante sua quadra chuvosa. 

Vale ressaltar que, em Maracanaú, as atividades humanas ocasionaram profundas 

mudanças em sua paisagem natural através dos desmatamentos indiscriminados, das práticas 

agrícolas inadequadas e, sobretudo, os processos de urbanização e industrialização, 

repercutindo diretamente em sua configuração climática local. 
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4.3.1 O regime das chuvas em Maracanaú 
 

 

Ao iniciar uma análise acerca do regime pluviométrico de Maracanaú é 

importante destacar que o município não possui estação meteorológica, contando apenas com 

um posto pluviométrico mantido pela FUNCEME, do qual utilizou-se uma série confiável de 

dados diários de precipitação, entre os anos 2000 e 2010. 

O regime pluviométrico de Maracanaú é marcado por chuvas nos períodos de 

verão/outono, concentradas no primeiro semestre do ano, especialmente, durante a chamada 

quadra chuvosa cearense (fevereiro, março, abril e maio), podendo prolongar-se aos meses de 

junho e julho em anos classificados como muito chuvosos.  

De acordo com os dados da FUNCEME, a quadra chuvosa de Maracanaú 

concentrou 72, 07% do total anual das precipitações para o período estudado (2000 a 2010), 

evidenciando o poder de concentração de chuvas nesses quatro meses. O mês de abril 

apresentou o total pluviométrico mais elevado para toda a série e o mês de outubro o menor. 

No ano 2000, por exemplo, a quadra chuvosa representou 64% da precipitação anual, com o 

mês de abril sendo o mais chuvoso e os meses de outubro e novembro os mais secos. Já no 

ano de 2007, a quadra chuvosa chegou á 80% do total anual de precipitações, tendo o mês de 

fevereiro como o de maior quantidade de chuvas e o de agosto representando o mês mais 

seco. Também se faz importante mencionar, na análise desta série de dados, o ano de 2009, 

cujas chuvas de dois meses (março e abril) chegaram a representar 50% do total de chuvas do 

ano. 

A precipitação máxima em 24 horas é mais elevada no mês de abril, cujos valores 

chegam a atingir 135 mm num único dia, como ocorreu em 2001. 

É também no período da quadra chuvosa que se concentram as atuações dos 

principais sistemas atmosféricos que atingem o Litoral do Nordeste Brasileiro, em especial a 

ZCIT, principal sistema causador de precipitação em Maracanaú e RMF. Trabalhos como os 

de Xavier (2001), Xavier et al (2000), Ferreira e Mello (2005) e Magalhães (2011), 

comprovam a preponderância desse mecanismo atmosférico no estabelecimento da estação 

chuvosa, de acordo com sua posição. As figuras 19 e 20 ilustram a posição da ZCIT nos 

meses de março de 2005 e 2009, representando situações contrastantes quanto à intensidade 

de chuvas em um ano seco e outro chuvoso. Percebe-se nitidamente a presença da banda de 

nuvens mais ao sul do equador durante o ano de 2009. Situação oposta acontece no ano de 

2005. 
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Figuras 19 e 20: Estimativa da posição média da ZCIT, em um ano seco e outro chuvoso (março/2005 e 

março/2009, respectivamente) 

       

Fonte: CPTEC/INPE. 

 

Contudo, é importante destacar que nesses meses também podem ocorrer os 

Complexos Convectivos de Meso-Escala (CCM) e Linhas de Instabilidade (LI), sistemas 

secundários importantes para a configuração da quadra.  

É importante destacar fevereiro e março como os meses que apresentam o maior 

número de sistemas atmosféricos atuando sob a região, como por exemplo, os Vórtices 

Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN), além da atuação de Complexos Convectivos de Meso-

escalas (CCM) e a ZCIT, sistemas mais importantes na geração de eventos pluviométricos 

diários intensos.  

Magalhães (2011) ressalta que não existe um padrão de comportamento e de 

periodicidade para os eventos oceânico-atmosféricos de mesoescala, podendo ocorrer 

qualquer um deles em períodos do ano não específicos e com duração indeterminada. 

Através do gráfico de precipitações mensais (Gráfico 2), é possível observar que 

as precipitações sofrem queda significativa a partir dos meses de maio e junho, o que se deve, 

principalmente, pela menor atuação desses sistemas, sobretudo a partir do segundo semestre 

do ano. No entanto, apesar de apresentar queda considerável nos totais de chuvas, o mês de 

junho ainda possui níveis importantes de precipitações (120 mm, em média, para a série 

analisada), podendo ser considerado como um período de transição da quadra chuvosa para 

um período mais seco que se inicia. 
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Gráfico 2 - Total de precipitação mensal entre os anos 2000 e 2010, Maracanaú. 

 
 

Fonte: FUNCEME 
Organizado por: CAJAZEIRAS, 2012. 

 

Os meses mais secos correspondem ao período de inverno e primavera, 

englobando os meses de setembro, outubro e novembro e, em alguns casos, estendendo-se ao 

mês de dezembro. Outubro, mês mais seco, registrou médias de apenas 2,3 mm, para a série 

analisada. Com a chegada do verão, em dezembro, os valores de pluviosidade vão 

aumentando gradativamente. Dezembro de 2009, por exemplo, apresentou total mensal de 

151,6 mm de pluviometria. 

Desse modo, de acordo com a série analisada, observa-se nitidamente a distinção 

de um período extremamente chuvoso (verão/outono), que se estende do mês de fevereiro a 

junho, e outro extremamente seco (inverno/primavera), que vai de julho a dezembro. A tabela 

5 apresenta os percentuais de chuvas correspondentes aos dois períodos mencionados. 

Tabela 5- Contrastes da quantidade de chuvas do período inverno/primavera e verão/outono 

 verão/outono (chuvoso) inverno/primavera (seco) 

2000 82,01% 17,99% 

2001 94,54% 5,46% 

2002 90,23% 9,77% 

2003 96,49% 3,51% 

2004 94,77% 5,23% 

2005 95,66% 4,34% 

2006 95,34% 4,66% 

2007 93,17% 6,83% 

2008 97,21% 2,79% 

2009 91,05% 8,95% 

2010 84,22% 15,78% 

 

Fonte: FUNCEME. 

Organizado por: CAJAZEIRA, 2012. 
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Com relação ao regime pluviométrico anual de Maracanaú, nota-se que os totais 

anuais de chuvas sofrem intensa variabilidade, podendo ocorrer anos de chuvas excessivas, 

como o ano de 2009, e anos com chuvas escassas como o de 2005. A média geral das 

precipitações na série analisada (2000 a 2010) foi de 1.295,8 mm, conforme o gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Total anual de chuvas em Maracanaú/CE, 2000 a 2010. 

 

Fonte: FUNCEME. 

Organização: CAJAZEIRA, 2012. 

 

De acordo com a linha média das precipitações, observada no gráfico, alguns anos 

ficaram acima da média pluviométrica, e outros, abaixo. Essa variação dá-se devido ao ritmo 

de atuação dos sistemas atmosféricos produtores de chuvas no Nordeste Brasileiro, 

ocasionando anos chuvosos, ou muito chuvosos, anos secos, ou muito secos, ou ainda, 

anos habituais, classificados de acordo com a proposta de Xavier (2001) na definição das 

áreas pluviometricamente homogêneas no estado do Ceará. A autora categoriza, para a região 

de Fortaleza, os anos em muito chuvoso (precipitação superior a 1.355,6 mm), chuvoso 

(chuvas entre 1.355,5 mm e 1.121,6), habitual ou normal (entre 1.121,5mm e 798,3), seco 

(798,2mm e 625,4) e muito seco (625,3mm e 0), de acordo com o total de precipitação da 

quadra chuvosa (fevereiro, março, abril e maio). 

Desse modo, segundo a classificação proposta por Xavier (2001), em toda série 

analisada, predominaram anos em situação de habitualidade no que tange aos padrões 

pluviométricos da região (Quadro 7). No entanto, ressalta-se os anos 2005 e 2009, como anos 

classificados como muito seco e muito chuvoso, respectivamente. 

Como já citado em outro momento, observa-se forte correlação das precipitações 

com os fenômenos mencionados, notadamente anos de La Niña com dipolo negativo, que 

favorecem chuvas com fortes anomalias positivas, e anos de El Niño com dipolo positivo, 
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associado à redução de chuvas com anomalia negativa.  Ressalta-se que os eventos El Niño ou 

La Niña, na maioria das vezes, se sobrepõem aos fenômenos do atlântico. 

 

Quadro 7 – Classificação anual de acordo com os totais de chuvas acumulados na quadra chuvosa 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

FEVEREIRO 119 58 53 323,4 322,2 66 99 328,8 80 277,6 91 

MARÇO 296,6 129,4 306,6 346,8 376,8 182,6 142,4 191 313 541,9 232,4 

ABRIL 353 427,6 390,4 465 117 141,6 280,2 227 462,6 470,2 299,2 

MAIO 140,8 36,4 188,2 178 40 179,4 373,6 116,6 140,6 251,8 118 

TOTAL DA 

QUADRA 909,4 651,4 938,2 1313,2 856 569,6 895,2 863,4 996,2 1541,5 740,6 

 
Legenda: 

 

 

 

Fonte: FUNCEME.  

Organização: CAJAZEIRA, 2012. 

 

Nesse sentido, a fim de contemplar a série proposta, complementou-se a 

abordagem de Magalhães (2011), que classificou os anos onde ocorreu a predominância dos 

eventos de El Niño, La Niña, bem como Dipolo do Atlântico positivo ou negativo (Tabela 6).  

Nos anos 2000 e 2001, por exemplo, configurou-se como ano de atuação de La 

Niña moderada e dipolo do atlântico negativo e neutro, respectivamente, caracterizando 2001 

como um ano de padrões pluviométricos normais, e 2001 como um ano tipicamente seco.  

Os anos de 2002 e 2003 configuraram-se pela atuação de El Niño moderado e 

Dipolo do Atlântico negativo, portanto favoráveis à precipitação, ocasionando maior 

quantidade de chuva, sobretudo em 2003, do que nos dois anos anteriores. 

Os anos de 2004 e 2005 apresentaram baixos totais de precipitações, com 

destaque para o ano de 2005 como ano extremamente seco. Nesses dois anos, configurou-se 

atuação de El Niño e Dipolo do Atlântico positivo, desfavoráveis a precipitação. 

Os anos de 2006 e 2007 caracterizaram-se por La Niña no início da quadra 

chuvosa e El Niño fraco no restante do período chuvoso, configurando-se como anos 

habituais ou normais. No ano de 2006, por exemplo, o dipolo positivo, desfavorável às 

chuvas, explica a baixa precipitação ocorrida nesse ano.  

O ano de 2008 configurou-se como ano de La Niña forte e atuação do dipolo 

negativo (no inicio da quadra chuvosa) e positivo (no restante da quadra) garantindo chuva no 

      
 

    
Muito seco       Seco          Normal        Chuvoso   Muito chuvoso 
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início do período chuvoso, e retração das mesmas no restante, caracterizando um ano 

tipicamente habitual. Nesta situação ocorre uma diminuição da pressão no Atlântico Sul, 

diminuindo os ventos Alísios de sudeste, favorecendo a que a Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT) se posicione mais sobre o norte do Nordeste. 

 

Tabela 6 - Anos de atuação dos fenômenos oceânico-atmosféricos 

 

 El Niño / La Niña  Dipolo do Atlântico 

2000 La Niña moderada Negativo 

2001 La Niña moderada Neutro 

2002 El Niño moderado Negativo 

2003 El Niño moderado Negativo 

2004 El Niño fraco Positivo 

2005 El Niño fraco Positivo 

2006 La Niña fraca no inicio da 

quadra chuvosa. El Niño 

fraco no final da quadra. 

Positivo 

2007 La Niña forte no início da 

quadra chuvosa. El Niño 

fraco no final da quadra. 

Positivo no início e negativo 

no final da quadra chuvosa. 

2008 La Niña forte Negativo no início e positivo 

no final da quadra chuvosa. 

2009 El Niño fraco no início da 

quadra chuvosa. La Niña 

moderada no final da quadra.  

negativo 

2010 El Niño moderado Neutro 

 

Fonte: Adaptado de MAGALHÃES, 2011. 

 

O ano de 2009 destaca-se como o mais chuvoso de toda a série analisada (único 

classificado como Muito chuvoso). Segundo a FUNCEME (2009), a quadra chuvosa de 2009 

(fevereiro a maio) foi classificada na categoria acima da média, com valor de precipitação 

59% acima da média histórica no estado do Ceará. O dipolo negativo, favorável às chuvas, 

garantiu intensificação da precipitação graças à atuação conjunta com La Niña moderada, no 

final da quadra chuvosa desse ano. Essas características foram responsáveis pela descida e 

localização da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) causando chuvas intensas nessa 

região e no estado do Ceará. Já o ano de 2010 caracterizou-se como um ano tipicamente seco 

graças à atuação de El Niño moderado associado ao dipolo neutro.  
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4.3.2 Análise das características térmicas 

 

Na análise das temperaturas do ar em Maracanaú, observam-se características 

típicas dos climas tropicais, com elevadas temperaturas o ano todo e fraca amplitude térmica.  

Observa-se que as mesmas apresentam comportamento padrão ao longo do ano, mantendo-se 

elevada no período de inverno (período seco), e sofrendo relativa queda no verão (período 

mais chuvoso).  

Ou seja, os valores decrescem no primeiro semestre, alcançando as mais baixas 

temperaturas nos meses de junho e julho, elevando-se no segundo semestre alcançando seu 

máximo no mês de dezembro. Resultado semelhante encontrou Magalhães (2011), ao estimar 

as temperaturas para os municípios da Região Metropolitana, incluindo Maracanaú.  

Como já explicitado, o município de Maracanaú não possui estação 

meteorológica, contando apenas com um posto pluviométrico mantido pela FUNCEME. 

Dessa forma os dados de temperatura do ar, utilizados na pesquisa, são oriundos da estação 

climatológica do INMET localizada no Bairro Passaré, em Fortaleza, distando, 

aproximadamente, 7 km do município. Devido a carência de dados para o município, destaca-

se que a solução proposta baseia-se, portanto, em valores aproximados, podendo não coincidir 

de forma assertiva com a realidade local, no entanto as estimativas baseiam-se na 

proximidade entre a capital e o município (Maracanaú tem Fortaleza como limite norte 

municipal) e na homogeneidade desse parâmetro no que diz respeito à sua espacialização pela 

RMF. 

Nos quatro meses mais chuvosos, a média das temperaturas do ar permaneceu em 

torno dos 26/27°C. Fora da quadra chuvosa foi possível observar que as médias de 

temperatura variaram entre 26 e 28°C. 

No gráfico 4 é possível observar os meses com temperaturas mais elevadas e 

aqueles com temperaturas mais brandas. Nota-se que os meses de outubro, novembro e 

dezembro foram os que apresentaram as maiores médias tanto das máximas, quanto das 

mínimas. O mês de dezembro, por exemplo, apresentou média máxima elevada (31,8ºC) e foi 

o mês que registrou as maiores temperaturas médias (27,8ºC) da série climatológica utilizada. 
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Gráfico 4 - temperaturas médias das máximas e mínima mensais, e temperatura média geral, 2000 a 2010. 

 
Fonte: INMET. 

Organizado por: CAJAZEIRAS, 2012. 

 

 

Os meses de janeiro e fevereiro, mais secos, também se mostraram bastante 

quentes, ultrapassando a média térmica de 31ºC. No entanto, com a chegada da quadra 

chuvosa e a maior freqüência de atuação dos sistemas produtores de chuvas, as temperaturas 

começam a declinar, muito embora de forma bem discreta, característica básica do clima 

nordestino. Março (média máxima 30,7ºC e média mínima 23,9ºC), abril (média máxima 

30,4ºC e média mínima 23,7ºC) e maio (média máxima 30,6ºC e média mínima 23,7ºC), 

meses de maiores índices de precipitação, apresentaram maior homogeneidade no que diz 

respeito às temperaturas máximas e mínimas. 

Com relação às médias mínimas verificou-se que os meses de junho (média 

máxima 30,2ºC e média mínima 23,1ºC), julho (30,4ºC e 22,8ºC) e agosto (30,9ºC e 22,8ºC) 

apresentaram os menores valores, sendo este último, um dos meses com temperaturas mais 

baixas, de acordo com o período analisado. Já o mês de setembro atua como uma espécie de 

mês de transição. É a partir desse mês que as temperaturas começam a elevar-se (média 

máxima 31,2ºC e média mínima 23,5ºC), chegando ao ápice no mês de dezembro. 

Partindo-se para uma análise anual mais detalhada é possível perceber relativa 

variação entre os anos 2000 e 2010. A temperatura média variou entre os 26°C e 28°C como 

pode ser percebido através gráfico 5.  
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Gráfico 5 - Temperatura média em Maracanaú, 2000 a 2010. 

 

Fonte: INMET. 

Organizado por: CAJAZEIRAS, 2012. 

 

O ano de 2009 destacou-se ao apresentar valores bem abaixo da média, chegando 

à média anual de 26,5°C. Em contrapartida, os anos mais secos da série analisada 

apresentaram temperaturas bem acima da média estabelecida para a série, chegando a picos 

médios de 28,8°C, como, por exemplo, o ano de 2010.  
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5. 1 Maracanaú e as doenças respiratórias: um estudo de caso  

 

Maracanaú é uma cidade que possui um padrão epidemiológico que associa 

doenças graves com males da modernidade, onde os principais fatores geradores de morte são 

(MARACANAÚ, 2005): 

• Primeiro, a violência urbana; 

• Segundo, as doenças do aparelho circulatório; 

• Terceiro, doenças infecciosas e parasitárias; 

• Quarto, o câncer, especificamente o de estômago, próstata e pulmão nos homens e o 

câncer de mama, cérvico-uterino, estômago e pulmão nas mulheres; 

• Quinto, doenças respiratórias, como asma, pneumonias, doenças pulmonares 

obstrutivas crônicas.  
 

 

No que diz respeito ao perfil de morbidade, essa realidade se diferencia um pouco. 

Em números gerais, após as internações por gravidez, parto e puerpério, o segundo maior 

índice de internações municipais dá-se por doenças ligadas ao aparelho circulatório. No 

entanto, nos últimos anos, a terceira causa de internações hospitalares no município deram-se, 

alternadamente, por doenças do aparelho respiratório, do aparelho digestivo, do aparelho 

geniturinário e neoplasias diversas, todas representadas por elevados índices durante o ano.  

Nesse contexto, destacam-se as doenças do aparelho respiratório, que no ano de 

2009, encontravam-se como a segunda maior causa de morbidade hospitalar em Maracanaú 

(tabela 7), correspondendo a 7,1 % do número total de internações.  

 

Tabela 7 - Distribuição percentual das internações pelas principais causas (capítulo CID 10) e faixa etária em 

Maracanaú - (2009). 

 Capítulo CID Menor 
1 

1 a 4 5 a 9 10 a 
14 

15 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
64 

65 e 
mais 

60 e 
mais 

Total 

 

I.   Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias 
 

           

10,7  

     

14,8  

      

9,8  

          

7,3  

          

1,0  

          

2,2  

          

4,2  

               

3,7  

               

3,9  

       

3,6  

 
II.  Neoplasias (tumores) 
 

        
0,4  

      
3,9  

      
1,2  

          
3,1  

          
0,8  

          
4,6  

         
11,7  

               
8,9  

               
9,6  

       
4,8  

 
IX.  Doenças do aparelho 
circulatório 

 

             
1,1  

      
0,4  

      
0,3  

          
2,1  

          
1,6  

          
8,1  

         
27,9  

             
36,9  

             
35,6  

     
10,0  

 
X.   Doenças do aparelho 

respiratório 

           
33,9  

     
50,1  

     
26,8  

          
9,6  

          
1,3  

          
1,2  

          
7,3  

             
16,8  

             
14,6  

       
7,1  

 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 
 

             

3,1  

      

5,0  

      

7,9  

          

7,7  

          

3,4  

          

6,9  

         

15,6  

               

6,9  

               

8,3  

       

6,9  

Fonte: DATASUS/Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 2009. 
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Através das informações fornecidas pelo DATASUS também foi possível 

observar que as doenças do aparelho respiratório estão entre as principais causas de 

morbidade em relação ao número de dias de internação (média de permanência de 11 dias) e, 

consequentemente, entre aquelas de maior custo para o sistema municipal de saúde. 

As maiores causas de internações por DAR no município ocorrem, 

respectivamente, por pneumonia, asma, bronquite e bronquiolite aguda. 

Como já explicitado anteriormente, alguns indivíduos possuem maior 

predisposição para contrair doenças em geral, como as do aparelho respiratório. Assim, idosos 

e crianças são considerados um dos grupos mais sensíveis a esse grupo de doenças
11

.  

No Brasil, as doenças respiratórias são responsáveis por aproximadamente 10% 

das mortes entre os menores de um ano, a segunda causa de óbito na população de zero a um 

ano de idade e a primeira causa entre as crianças de um a quatro anos (CHIESA; 

WESTPHAL; AKERMAN, 2008). Ressalta-se também a grande proporção dessas doenças na 

morbidade infantil, causa frequente de ausência nas escolas. 

Em Maracanaú, essa relação não se mostra diferente. Verifica-se uma maior 

prevalência de morbidades respiratórias em crianças (até 09 anos de idade) e idosos (acima de 

60 anos). Destaca-se no gráfico 6 a incidência de internações na faixa etária um (1) a quatro 

(4) anos, cujos registros ultrapassam todas as faixas etárias investigadas. 

 

Gráfico 6: Internações por doenças respiratórias e faixa etária em Maracanaú (2000 a 2009). 
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Fonte: DATASUS/Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 2009. 

 

                                                             
11 Ver capitulo 3.2 
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Ainda com relação a grupos específicos, susceptíveis à ocorrência de doenças 

respiratórias, estudos apontam que indivíduos do sexo masculino apresentam risco 1,5 vezes 

maior de internação por doenças respiratórias quando comparados aos do sexo feminino. Essa 

diferenciação é explicada pelas diferenças anatômicas entre os dois sexos e maior exposição 

aos fatores de risco pelos homens (MURARA, 2010). 

Nesse sentido, em Maracanaú, também foi possível constatar que a população do 

sexo masculino apresenta maiores registros de atendimentos ambulatoriais e de internações 

por doenças respiratórias (Gráfico 7) do que as do sexo feminino.  

 

Gráfico 7 - Internações por sexo, durante os anos de 2000 a 2010, no município de Maracanaú. 

54%

46%
Masc Fem

 

Fonte: DATASUS/Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 2010. 

 

Um dos diagnósticos mais comuns de DAR em crianças diz respeito as IRA 

(infecções respiratórias agudas). A IRA (resfriados, otites, sinusites, amidalites, problemas 

das vias inferiores, epiglotites, bronquites e pneumonias) acomete principalmente crianças 

menores de cinco anos e trata-se de uma das causas mais comuns de procura por atendimento 

médico nessa faixa etária. Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Maracanaú apontam 

percentuais significativos de atendimentos médico (ambulatorial) a crianças, menores de dois 

anos, acometidas por alguma IRA (Quadro 8). É válido destacar o ano de 2005, cujo 

percentual de atendimentos por IRA chegou a aproximadamente 30% de toda a população 

menor de dois anos, atendida nos postos de saúde de Maracanaú. 

A partir desses dados percebe-se a importância das doenças respiratórias no 

contexto da saúde pública municipal, evidenciando a necessidade de estudos que auxiliem, 

antes de qualquer coisa, para a melhoria das condições de saúde e bem-estar da população 

maracanauense. 
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Quadro 8: percentual de menores de 2 anos atendidos por IRA em Maracanaú, 2005 a 2010. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/DATASUS, 2010. 

 
 

Por esse motivo, torna-se oportuno o desenvolvimento de estudos climatológicos 

no âmbito das relações sociedade e natureza, caracterizando uma contribuição essencial para o 

campo da Geografia da Saúde.  

 

 

5.2 Relações entre o clima e as doenças respiratórias em Maracanaú-CE 

 

No período analisado, o DATASUS registrou um total de 10.597 internações por 

doenças do aparelho respiratório em Maracanaú. Selecionando-se, a partir desses dados 

gerais, apenas o grupo de enfermidades de interesse da pesquisa, foi possível observar uma 

tendência decrescente no número de internações por doenças respiratórias em Maracanaú 

(Gráfico 8). O gráfico aponta uma queda, bastante acentuada, a partir do primeiro ano 

analisado (ano 2000), mantendo maior homogeneidade a partir de 2003, porém, permitindo 

suaves crescimentos dos índices nos anos 2006 e 2009. 

Acredita-se que esse decréscimo ocorra em virtude das melhorias no sistema de 

saúde pública, promovendo alterações no perfil dessa morbidade. É importante lembrar a 

introdução do programa nacional de vacinação contra Influenza, instituído em 1999, que em 

muito contribui para a redução da gravidade das crises dos portadores de doenças respiratórias 

crônicas, evitando assim, a necessidade de muitas internações.  

Contudo, apesar dos dados apontarem tendência de queda no número geral de 

internações, as doenças mencionadas ainda se configuram como uma das principais causas de 

                                                             
12 Total de crianças menores de dois anos atendidas pelo PSF 

 < de 2 anos
12

 < de 2 anos que 
tiveram IRA 

2005 
 

5.411 
28.78 % 

2006 
 

5.231 
26.65 % 

2007 
 

5.272 
24.56 % 

2008 
 

4.855 
24.63 % 

2009 
 

4.604 
24.02 % 

2010 
 

4.712 
22.12 % 
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busca por atendimento ambulatorial (principalmente entre as crianças) e de morbi-mortalidade 

hospitalar, a nível estadual e municipal. 

Gráfico 8- Internações por doenças respiratórias em Maracanaú, 2000 a 2010. 

 
 
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

Elaboração: 

 
 

Em uma avaliação da sazonalidade das internações por DAR no município não foi 

possível observar grandes variações, porém, percebem-se concentrações significativas em 

alguns meses. Analisando-se o gráfico 9, observa-se que, para os anos analisados, o mês de 

maio apresenta o maior número de casos de internação por morbidade respiratória, mantendo 

valores mais elevados até o mês de setembro. O mês de maio do ano 2000, por exemplo, 

chegou a registrar 250 internações por agravos do sistema respiratório, no município.  Já os 

meses de outubro e novembro marcam o período de reduções das morbidades. Os meses de 

janeiro, fevereiro e março mostram-se como o trimestre que apresenta os menores números de 

atendimentos.  

Percebe-se assim, sazonalidade significativa dos casos de morbidade por doenças 

respiratórias, com concentrações entre os meses de maio e setembro, abrangendo o último 

mês da quadra chuvosa e o período subseqüente, no qual as precipitações diminuem de 

freqüência. Ressalta-se que os efeitos climáticos sobre o aparelho respiratório podem ser 

cumulativos ou devido a mudanças bruscas, dessa forma é possível atribuir os maiores índices 

de internações por DAR ao período posterior as chuvas na região, no qual as variações de 

temperatura e umidade tornam o organismo mais vulnerável aos vírus e bactérias diversos. 
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Gráfico 9 – média de distribuição mensal das doenças respiratórias em Maracanaú entre os anos 2000 e 2010. 

 
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
Elaboração: 

 

 
Salvo as devidas proporções de localização e de diferenciação regional nas 

condições climáticas, tais resultados corroboram com aqueles encontrados por Souza (2007) e 

Barros (2008), para Presidente Prudente e Distrito Federal, respectivamente. Souza (2007), 

por exemplo, notou para Presidente Prudente que, à medida que o total pluviométrico diminui 

e o ar se torna mais seco, crescem os números de casos de internações por agravos do sistema 

respiratório no Extremo Oeste Paulista. A pesquisa mostrou tendência de aumento do número 

de internações por doenças respiratórias a partir do mês de março e redução a partir do mês de 

outubro. Da mesma forma, Barros (2008) analisou que, com o aumento das amplitudes 

térmicas diárias e a redução das precipitações e da umidade relativa do ar, típicos do tempo 

seco de outono e inverno no Distrito Federal, ocorrem os maiores números de casos de 

doenças das vias aéreas. 

Conforme Souza (2007), os casos de agravos de doenças do sistema respiratório 

diminuem nos períodos de maiores chuvas porque a precipitação tem a capacidade de remover 

os poluentes, cujas correlações com os casos de internações hospitalares por doenças 

respiratórias, são bastante representativas:  

 

A ocorrência de precipitação pluviométrica, além de ser um indicador de que a 

atmosfera está instável (ou seja, com movimentos de ar que favorecem a dispersão de 

poluentes), promove a remoção do ar impuro, pois uma parcela significativa de 

materiais particulados suspensos é incorporada à água da chuva. Além disso, o solo 

úmido evita a re-suspensão das partículas para a atmosfera (SOUZA, 2007). 

 
 

Os gráficos posteriores (Figuras 21, 22, 23, 24, 25 e 26) apresentam a 

distribuição mensal, entre 2000 e 2010, dos dados meteorológicos propostos para a pesquisa 

(média das temperaturas máximas, média das mínimas, média da umidade relativa do ar e 
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total mensal de precipitação), e sua relação com os casos de internações hospitalares por 

doenças respiratórias no município. Os mesmos permitem apontar particularidades, e 

semelhanças, dentre os onze anos analisados.  

O ano 2000 (Figura 21) apresentou o maior número de internações para toda a 

série analisada. O pico de atendimentos deu-se no mês de maio, ultrapassando as 200 

internações, seguido pelo mês de junho, com 164 internações. Destaque também para o mês 

de dezembro que, atipicamente, apresentou 162 internações por DAR, pois, para o restante da 

série, esse mês se caracterizou por apresentar os menores índices de internações. 

As condições climáticas desse ano revelaram situação peculiar, posto que, tratou-

se de um ano considerado habitual, quanto à sua quadra chuvosa, embora tenha sido ano de 

ocorrência de La Niña moderada e dipolo do atlântico negativo, com a precipitação 

concentrada, principalmente, nos meses de março e abril. 

Ressalta-se que, no mês de maio, as médias das máximas e das mínimas 

apresentaram-se um pouco mais elevadas que os meses anteriores, visto que as chuvas 

reduziram-se consideravelmente nesse mês. O mês de junho, que também apresentou valores 

extremos, esteve entre os meses mais secos do referido ano, e com temperaturas médias 

semelhantes às apresentadas em maio. Já o mês de dezembro, também extremamente seco, 

porém com temperaturas médias mais elevadas que os meses anteriores (característica 

habitual da variação temporal das temperaturas na região), igualmente denotou um número 

considerável de internações por DAR. 

Complementando a análise do ano 2000, é importante lembrar que janeiro e 

fevereiro, meses que deram início as chuvas da quadra, apresentaram os menores números de 

internações do ano analisado. 

Nesse sentido, para o referido ano, é possível inferir uma relação, mais aparente, 

dos casos de internações com a precipitação local. Nota-se, assim, que com a diminuição no 

total pluviométrico mensal, ocorreu significativo aumento no número de internações, situação 

inversa ocorrendo nos meses mais chuvosos 

O ano de 2001 (Figura 21) também apresentou condições climáticas peculiares, 

pois se configurou como ano de atuação de La Niña moderada e dipolo do atlântico neutro, 

porém foi um ano classificado como seco, devido às poucas chuvas, concentrada, em sua 

maioria, no mês de abril.  

No que tange os números de internações, estes apresentaram maior 

heterogeneidade em sua distribuição mensal. O pico de internações nesse ano deu-se no mês 
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Temperatura Média  

Umidade relativa média do Ar Temperatura Média 

Máxima  

Temperatura Média 

Mínima 

Total da precipitação 

Mensal  

Internações por DR  

de outubro, ultrapassando o total de 120 internações. Destaque também para os meses de 

maio, julho e setembro, todos ultrapassando a casa das 100 internações. 

Figura 21
13

 - Relações entre os elementos climáticos e as internações por doenças respiratórias mensais, de 2000 

e 2001, em Maracanaú/CE. 

 

 

 

Todos esses meses citados apresentaram totais de precipitação extremamente 

baixos. Porém, as temperaturas sofreram variações mais significativas, principalmente entre 

os meses de maio e julho, e setembro/outubro, sendo que os dois últimos apresentaram médias 

máximas, e mínimas, em ascensão.  

                                                             
13 Não foi possível analisar o parâmetro umidade relativa do ar para todos os meses, dos anos 2000 e 2001, 

devido á ausência desses dados para o período em questão, provavelmente causado por problemas técnicos nos 

equipamento da estação climatológica. 
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Em contraposição a situação verificada nos meses citados, destaca-se o mês de 

abril, extremamente chuvoso, porém com o segundo menor número de internações do ano. 

Dessa forma, apesar da aparente relação entre os meses mais secos e um aumento no número 

de internações, situação oposta também ocorreu no mês de agosto, extremamente seco, porém 

com o menor número de internações do ano. 

O ano de 2002 (Figura 22) configurou-se como um ano habitual no que diz 

respeito a sua quadra chuvosa, pois apesar da atuação do El Niño, o Dipolo do Atlântico 

negativo favoreceu a ocorrência de chuvas na quadra, concentradas, em grande parte, nos 

meses de janeiro, março, abril e maio. 

Ressalta-se, que o total pluviométrico deste ano foi bastante superior ao do ano 

anterior, porém, não implicando em aumento no número de internações. Pelo contrário, 

verificou-se, para o referido ano, quedas representativas nos índices de morbidade 

respiratória, se comparado aos anos anteriores. Os maiores registros ocorreram entre os meses 

de abril e junho. 

Não foi possível observar relação desses meses com as médias de temperatura, 

pois, as mesmas apresentaram-se sem grandes variações durante todo o primeiro semestre do 

ano, exceto o mês de fevereiro, onde a média das máximas ultrapassou os 31°C. 

Para esse ano foi possível observar o comportamento da umidade relativa do ar. 

No entanto percebe-se que esse elemento sofre pequenas variações ao longo de toda a séria, 

situação característica de climas tropicais. Entretanto, destaca-se aqui, o mês de abril, com 

valores extremos de umidade relativa, com média mensal registrando 90%, é o segundo mês 

com maior quantidade de internações. 

Os meses de menores números de internações foram julho e agosto, com pouco 

mais de 50 casos cada um, além de dezembro e janeiro. Dessa forma, já se torna possível 

identificar certa sazonalidade percebida para a maioria dos anos, com maior número de casos 

nos meses de maio (mês de redução das chuvas e incremento na temperatura média) seguido 

pelos meses de agosto e setembro (caracterizado pela ausência de precipitação, umidade 

relativa média bem abaixo da registrada no semestre anterior, e temperaturas médias em 

ascensão). 

O ano de 2003 (Figura 22) manteve um número de internações semelhante ao ano 

anterior. Até mesmo a distribuição mensal dos casos mostrou similaridades entre os dois anos, 

com concentração maior das morbidades entre os meses de abril e junho. Agosto, novembro, 

dezembro, janeiro e março foram os meses com menor número de casos. 



115 

 

Temperatura Média  

Umidade relativa média do Ar Temperatura Média 

Máxima  

Temperatura Média 

Mínima 

Total da precipitação 

Mensal  

Internações por DR  

Apesar de repetir o padrão de distribuição do ano anterior, 2003 foi ano de 

atuação de El Niño fraco e dipolo negativo, (favorável, portanto, a ocorrência de chuvas) 

classificado como chuvoso, e de precipitações mais dispersas pela quadra chuvosa.  

Abril, mês mais chuvoso da série, precedeu o mês de maior quantidade de 

internações para o ano analisado, ou seja, maio. Este caracterizou-se por aumento gradual das 

médias de temperatura, redução drástica nos níveis de chuva (com relação ao mês anterior), 

porém mantendo as médias de umidade relativa do ar dos três meses anteriores. Setembro, 

assim como ao longo de toda a série, também apresentou números consideráveis de 

morbidade por DAR, ausência de chuvas, umidade relativa média bem mais baixa que no 

semestre anterior, e temperaturas médias (máxima e mínima) aumentando gradativamente. 

 

Figura 22 – Relações entre os elementos climáticos e as internações por doenças respiratórias mensais, de 2002 e 

2003, em Maracanaú/CE. 
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Organizado por: CAJAZEIRA,  2012. 

  

   



116 

 

Os meses com menor quantidade de internações novamente corresponderam a 

novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e agosto, já se permitindo inferir certa sazonalidade 

na quantidade e períodos de internações. 

O ano de 2004 (Figura 23) caracterizou-se por baixas precipitações, porém dentro 

da normalidade, ocasionadas pela configuração do El Niño e pela positividade do Dipolo do 

Atlântico. 

O referido ano apresentou queda significativa nos índices de morbidade hospitalar 

por DAR, quando comparado aos anos anteriores. Entretanto, a distribuição mensal dos casos 

analisados se deu de forma mais equitativa que nos demais anos da série. O maior número de 

casos ocorreu no mês de junho, e os menores em dezembro e janeiro. 

Excepcionalmente, o ano concentrou a maior parte das chuvas em janeiro, 

fevereiro, março e junho. Dessa forma, inviabilizou-se a inferência de qualquer relação, posto 

que nos meses chuvosos (janeiro a março) ocorreram baixíssimos números de internações, 

enquanto junho, que também apresentou bons níveis de precipitação, denotou o pico de 

internações do ano. O fato instiga a busca por outras relações entre as condições climáticas e o 

agravo das doenças respiratórias.  

Observou-se, então, que a umidade relativa média do ar se manteve elevada ao 

longo de todo o primeiro semestre, porém sem grandes variações, exceto para o mês de junho. 

Bem como ocorreu com as médias mensais de temperatura que pouco variaram, 

demonstrando elevações entre os meses de setembro e dezembro. Destaca-se, também, que 

novamente, o mês de junho, denotou mínimas médias bem mais suaves que no mês anterior e 

no mês subseqüente.  

O ano de 2005 (Figura 23) também manteve a tendência de redução nas taxas de 

internações por DAR. Com valores mensais bem menores que o restante da série, esse ano 

teve maio, julho, agosto e setembro como meses de maiores registros de internações.  

Climaticamente, o ano de 2005, apresentou condições particulares ao constituir-se 

no único ano, da série analisada, classificado como muito seco, decorrente de El Niño fraco e 

dipolo positivo. Apesar das poucas chuvas ocorridas no ano, as mesmas distribuíram-se 

homogeneamente entre os meses de março e junho. 

Devido às condições climáticas excepcionais do ano em análise, não foi possível 

observar relação entre algum elemento específico e os totais de internação desse ano. Os 

meses de maio e agosto, por exemplo, ambos com números de internações bem mais elevados 

que os demais, porém com condições climáticas completamente distintas. O primeiro com 
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chuvas concentradas, umidade relativa bastante elevada e temperaturas médias mínimas 

menores que os meses anteriores. O segundo, extremamente seco, umidade bem abaixo da 

média do ano e temperaturas médias mais acentuadas que nos meses anteriores. Ou seja, os 

dois meses se equiparam nas altas taxas, porém com situação climáticas opostas, 

inviabilizando a inferência de qualquer relação. 

 
Figura 23 – Relações entre os elementos climáticos e as internações por doenças respiratórias mensais, de 2004 e 

2005, em Maracanaú/CE. 

 

 

 

 

 

 

O ano de 2006 (Figura 24) obteve relativo incremento nas taxas de internações 

por DAR, ultrapassando o total de casos dos dois anos anteriores. Os meses com maior 

ocorrência de internações foram julho, com 74 internações, setembro com 82 e novembro, 
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com 77 internações. De janeiro a abril, a quantidade de internações foi a menor registrada 

para toda a série. 

 
Figura 24 – Relações entre os elementos climáticos e as internações por doenças respiratórias mensais, de 2006 e 

2007, em Maracanaú/CE. 

 

 

 

 

Em 2006, apesar do dipolo do atlântico positivo, a atuação da La Niña no início 

da quadra chuvosa garantiu precipitações mais significativas que as dos dois anos anteriores, 

caracterizando um ano habitual. Excepcionalmente, fevereiro apresentou-se como mês mais 

chuvoso, com o restante das precipitações concentradas nos três meses subseqüentes. 
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Ressalta-se que, os meses de maior número de internações por DAR foram meses 

com ausência de chuvas, umidade relativa média abaixo da apresentada nos meses anteriores, 

e média das máximas e mínimas, um pouco mais elevadas que os meses antecedentes. 

Denota-se assim, similaridade das condições apresentadas nesse ano com outros 

anos da série, nos quais predominaram tempo seco e temperaturas elevadas proporcionando 

aumento no número de internações. Em contrapartida, os meses mais chuvosos e de 

temperaturas mais amenas apresentaram menor número de internações. 

No ano de 2007 (Figura 24), o número de internações volta a sofrer relativo 

declínio nas taxas de internações por DAR. Os meses com maior ocorrência de internações 

foram maio, junho, e julho. Ressalta-se a drástica redução dos valores mensais de internações 

apresentados no ano 2000, quando comparados aos do ano atual. 

Nesse ano, a quadra chuvosa iniciou com atuação de La Niña forte e dipolo do 

atlântico positivo, alterando-se para El Niño fraco com dipolo do atlântico negativo, no 

restante da quadra. Tais características propiciaram um ano de comportamento pluviométrico 

habitual.  

Ressalta-se que, os meses de maior número de internações por DAR foram meses 

com poucas chuvas, porém com umidade relativa média e temperaturas médias variando 

significativamente no intervalo desses três meses. 

O ano de 2008 (Figura 25) também seguiu tendência de redução no número de 

internações por DAR, no município. Observou-se aumento do número de pacientes em abril, 

com pouco mais de 60 internações, culminando no mês de setembro, ultrapassando a média 

de 90 internações. Situação oposta apontou os meses de janeiro e fevereiro, onde o número de 

morbidades hospitalares atingiu níveis extremamente baixos, caracterizando a menor 

quantidade de internação para toda a série estudada.  

Nesse ano, as chuvas concentraram-se no primeiro semestre, com maiores 

volumes nos meses de março e abril. O ano se manteve nos padrões de habitualidade quanto a 

sua quadra chuvosa. 

De abril a setembro todos os elementos climáticos analisados variaram de forma 

significativa o que, provavelmente, propiciou esse aumento no número de morbidades. A 

precipitação, que teve abril como o mês de maiores chuvas do ano, apresentou raríssimas 

chuvas nos meses subseqüentes. As médias de temperaturas não apresentaram variações 

mensais tão expressivas, porém manteve valores médios (máximas e mínimas) bastante 
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elevados, quando comparado as médias dos anos anteriores. A umidade relativa média 

também variou de forma expressiva, com declínio significativo a partir do mês de abril.  

Janeiro e fevereiro seguiram o padrão apresentados pelos outros anos da série, 

com poucos casos de internações por DAR. 

 

Figura 25 – Relações entre os elementos climáticos e as internações por doenças respiratórias mensais, de 2008 e 

2009, em Maracanaú/CE. 

 

 

 

Em 2009 (Figura 25), observaram-se condições peculiares tanto no que diz 

respeito aos elementos climáticos, quanto à morbidade hospitalar por DAR. Os números de 

internações, que vinham em declínio ao longo dos anos analisados, nesse ano voltaram a subir 

de forma expressiva. Os meses com maiores números de internações seguiram o padrão do 

restante da série, com destaque para os meses de maio, julho e agosto. 
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 Quanto aos meses com menor quantidade de internações, esses também 

mantiveram a tendência apresentada pelos outros anos, concentrados entre novembro e 

dezembro, janeiro e fevereiro, e dessa vez acrescido pelos meses de março e abril.  

Ressalta-se que esse ano, em virtude da configuração de dipolo negativo e a 

atuação da La Niña no final da quadra chuvosa, foi registrada a maior quantidade de chuvas 

dos anos em estudo (único ano classificado como muito chuvoso pela classificação proposta 

por Xavier em 2001). A precipitação abundante se dividiu de forma homogênea pelos meses 

do primeiro semestre. Como conseqüência, a umidade relativa média se manteve elevada 

durante esse período, declinando a partir de agosto. As médias de temperatura também se 

apresentaram bem mais amenas que o ano anterior, mantendo esses valores por quase todo o 

ano em questão, com pequenas variações entre setembro e dezembro. 

Em 2010 (Figura 26) a morbidade hospitalar por DAR voltou a cair, porém 

mantendo valores significativos para a população e enfermidades estudadas. A distribuição 

mensal dos casos se mostrou atípica no ano em questão, visto que se distribuiu de forma 

homogênea por todos os meses do ano, não permitindo a identificação da sazonalidade 

apresentada pelo restante da série.  

Contrapondo-se ao ano anterior, 2010 foi classificado como um ano seco, em 

virtude da atuação do El Niño moderado e dipolo do Atlântico neutro. No entanto, as poucas 

chuvas do ano distribuíram-se homogeneamente por todos os meses do primeiro semestre. 

É valido mencionar que esse ano apresentou maiores variações nas médias 

mínimas de temperatura, enquanto as máximas alcançaram valores bem mais pronunciados 

que os do ano anterior. 

Os referidos gráficos mensais demonstraram peculiaridades entre os anos 

analisados, porém permitiram que se apontassem alguns padrões. Observou-se que o maior 

número de internações por DAR ocorreu no período final do outono e de inverno (entre maio 

e setembro), período em que as médias de temperatura (média máxima de 30ºC, e mínima de 

23ºC) sofrem pequenos decréscimos com relação aos meses que antecedem a quadra chuvosa, 

apresentando os valores mais baixos do ano. Esse período também marca o momento em que 

as chuvas vão diminuindo de freqüência, e a umidade relativa do ar sofre maiores variações.  
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Figura 26 – Relações entre os elementos climáticos e as internações por doenças respiratórias mensais de 2010, 

m Maracanaú/CE 
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A análise da variação diária das doenças respiratórias, a partir dos dados 

mencionados, não apontou fatos novos, expressando o padrão já observado na análise mensal. 

Acredita-se que esse tipo de análise não revele muito devido a fatores como a fraca 

variabilidade climática da temperatura do ar no Nordeste Brasileiro e as baixas amplitudes 

térmicas. 

Desse modo, foi possível observar uma correlação maior com a sazonalidade 

climática da região, cuja estação chuvosa é bem definida e concentrada em poucos meses, do 

que, propriamente, com algum dia ou evento climático, em específico.  
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Fonte: SIH/DATASUS;  Estação meteorológica do INMET. 
Organizado por: CAJAZEIRA,  2012. 
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 Diante desses resultados, a análise diária foi elaborada, e expressa na pesquisa, a 

partir da seleção de três anos padrões, um normal, um muito seco e um muito chuvoso (2000, 

2005 e 2009)
14

 como representativos de toda a série, de acordo com a classificação climática 

proposta por Xavier (2001).  

Os gráficos posteriores (Figuras 27, 28, 28, 30, 31 e 32) representam a variação 

diária, dos dados climatológicos propostos para a pesquisa (média das temperaturas máximas 

e mínimas, média da umidade relativa do ar e total mensal de precipitação), e sua relação com 

os casos de internações hospitalares por doenças respiratórias no município. Os mesmos 

permitem apontar particularidades, e semelhanças, dentre os onze anos analisados como, por 

exemplo: a primeira semana de janeiro dos anos 2000 e 2005, que apresentaram poucos casos 

de internações pelas doenças analisadas, período que marca o inicio das chuvas da quadra, 

com umidade relativa do ar e temperaturas médias elevadas. A segunda quinzena de maio, nos 

três anos em análise, apresenta um aumento no número de internações, coincidindo com dias 

mais chuvosos e de umidade elevada, com temperaturas medias em decréscimo, com relação 

aos meses iniciais da quadra chuvosa. A segunda semana do mês de julho, nos três anos em 

análise, apresentou maiores números de internações, período de pouca ou quase nenhuma 

precipitação, porém com as temperaturas médias mais baixas do ano. Ou ainda, s segunda 

semana do mês de setembro, nos três anos em análise, apresentou queda nos números de 

internações, período de pouca ou quase nenhuma precipitação. Situação semelhante observa-

se nas últimas semanas de dezembro, dos anos em análise, com queda acentuada das 

internações, coincidindo com as temperaturas médias mais elevadas do ano e ausência, quase 

que total, de chuvas. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

                                                             
14  Não foi possível analisar o parâmetro umidade relativa do ar para todos os meses do ano 2000 devido á 

ausência desses dados para o período em questão, provavelmente causado por problemas técnicos nos 

equipamento da estação climatológica. 
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Figura 27: Relações entre os elementos climáticos diários e as internações por doenças respiratórias diárias no primeiro semestre do ano 2000, em Maracanaú/CE. 
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Figura 28: Relações entre os elementos climáticos diários e as internações por doenças respiratórias diárias no segundo semestre do ano 2000, em Maracanaú/CE. 
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Figura 29: Relações entre os elementos climáticos diários e as internações por doenças respiratórias diárias no primeiro semestre do ano 2005, em Maracanaú/CE. 
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Figura 30: Relações entre os elementos climáticos diários e as internações por doenças respiratórias diárias no segundo semestre do ano 2005, em Maracanaú/CE. 
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Figura 31: Relações entre os elementos climáticos diários e as internações por doenças respiratórias diárias no primeiro semestre do ano 2009, em Maracanaú/CE. 
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Figura 32: Relações entre os elementos climáticos diários e as internações por doenças respiratórias diárias no segundo semestre do ano 2009, em Maracanaú/CE. 
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5.3 Correlações estatísticas: associações entre as variáveis  

 

 

 

A fim de comprovar a existência de associação entre a ocorrência de doenças 

respiratórias em Maracanaú e seus atributos climáticos, foram realizados testes estatísticos de 

correlação e regressão simples entre as variáveis meteorológicas (precipitação, umidade 

relativa média do ar, temperatura média máxima, temperatura média e Temperatura média 

mínima) com os totais diários de internações por DAR. 

Foram realizadas correlações mensais pareadas (para cada ano da série) e diárias 

(para os anos 2000, 2005 e 2009, obedecendo aos mesmos critérios de escolha dos anos 

padrões utilizados na análise gráfica). 

É válido lembrar que a correlação mede a força, a intensidade ou grau de 

relacionamento entre duas ou mais variáveis. Já a regressão fornece uma equação que 

descreve esse relacionamento em termos matemáticos. Os testes foram feitos ao nível de 

significância de 0,05 ou 5%. 

Os cálculos de correlações mensais apontaram a existência de correlações 

significativas entre as internações por DAR e as variáveis umidade relativa do ar e 

temperatura (média e mínima). 

 O ano 2001 apontou correlação negativa perfeita (ou muito forte) com a variável 

umidade relativa do ar, indicando que, á medida que a umidade cai, há um acréscimo no 

número de internações. Já o ano 2010 apontou correlação positiva moderada, indicando que, á 

medida que a umidade relativa do ar se eleva, crescem, também, as internações por DAR.  

Os anos 2007 e 2009 apontaram correlação negativa de moderada a forte (-0,587 e 

-0,765), com as temperaturas média e mínima mensal. Esse resultado indica que as variáveis 

são inversamente proporcionais, ou seja, á medida que uma cresce, a outra decresce.  

Nas tabelas 8 e 9 estão expostos os valores obtidos por meio dos testes de 

correlação. Observa-se que, estatisticamente, não ficou comprovada a relação das variáveis 

precipitação e temperatura média máxima mensal com as internações. 
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Tabela 8 – Testes de correlações internação por DAR (DATASUS) / Precipitação mensal (mm) e Umidade 

Relativa média mensal (%). 

 

 

Internações/precipitação 

mensal (mm) 

Internações/umidade 

relativa média mensal (%) 

 

Correlação Sig. Correlação Sig. 

2000 0,019 0,954 0,220 0,675 

2001 -0,501 0,097 -1,000 0,011 

2002 0,353 0,261 0,429 0,164 

2003 0,142 0,661 0,191 0,552 

2004 -0,359 0,252 -0,146 0,650 

2005 -0,522 0,082 -0,488 0,108 

2006 -0,225 0,482 -0,359 0,251 

2007 -0,342 0,276 -0,082 0,800 

2008 -0,219 0,494 -0,200 0,534 

2009 -0,095 0,768 0,369 0,238 

2010 0,518 0,084 0,583 0,047 

Fonte: SIH/DATASUS;  Estação meteorológica do INMET. 

 

 

Tabela 9 –Testes de correlações internação por DAR (DATASUS) / Temperatura média máxima mensal, 

Temperatura média mensal e Temperatura média mínima mensal (Cº) 

 

 

Internações/T. Média 

Máxima mensal  

Internações/T. Média 

mensal  

Internações/T. Média 

Mínima mensal  

 

Correlação Sig. Correlação Sig. Correlação Sig. 

2000 -0,091 0,778 -0,152 0,637 -0,231 0,471 

2001 0,377 0,277 0,337 0,284 0,420 0,174 

2002 -0,339 0,280 -0,047 0,884 -0,128 0,692 

2003 -0,081 0,802 -0,178 0,581 -0,229 0,473 

2004 0,010 0,975 -0,181 0,574 -0,171 0,594 

2005 0,039 0,905 -0,399 0,199 -0,399 0,199 

2006 -0,092 0,775 -0,446 0,146 -0,384 0,218 

2007 -0,337 0,284 -0,587 0,045 -0,616 0,033 

2008 0,127 0,694 -0,433 0,160 -0,294 0,354 

2009 -0,461 0,131 -0,765 0,004 -0,715 0,009 

2010 -0,483 0,112 0,032 0,921 -0,045 0,889 

Fonte: SIH/DATASUS;  Estação meteorológica do INMET. 

 

 

Os cálculos de correlações diárias (tabelas 10 e 11) apontaram a existência de 

correlações positivas entre as internações por DAR e as variáveis precipitação (no ano de 

2009), umidade relativa do ar (nos anos 2000 e 2005), e correlações negativas entre as 

internações e as temperaturas máxima média e mínima (para os anos 2005 e 2009). 
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Tabela 10 – Testes de correlações internações por DAR (DATASUS) / Precipitação diária (mm) e Umidade 

Relativa média diária (%). 

 

 

Internações/precipitação 

diária  

Internações/Umidade 

relativa diária  

 Correlação Sig. Correlação Sig. 

2000 0,062 0,239 0,068 0,196 

2005 0,072 0,172 0,161 0,002 

2009 0,105 0,046 0,242 0,000 

Fonte: SIH/DATASUS;  Estação meteorológica do INMET. 

 

 

 

Tabela 11 – Testes de correlações internações por DAR (DATASUS) / Temperatura média máxima diária, 

Temperatura média diária e Temperatura média mínima diária (Cº). 

 

 

Internações/ T. Média 

Máxima diária  

Internações/T. Média 

diária  

Internações/T. Média 

Mínima diária  

 Correlação Sig. Correlação Sig. Correlação Sig. 

2000 -0,055 0,291 -0,041 0,432 -0,009 0,859 

2005 -0,227 0,000 -0,215 0,000 -0,122 0,019 

2009 -0,175 0,001 -0,179 0,001 -0,131 0,012 

Fonte: SIH/DATASUS;  Estação meteorológica do INMET. 

 

Vale ressaltar que as técnicas de correlação e regressão linear estão intimamente 

ligadas. Desse modo, como não foram encontradas correlações mensais significativas entre as 

internações com a precipitação e temperatura máxima mensal, os testes de regressão entre 

essas variáveis ficam inviabilizados, visto que a regressão só pode ser feita se comprovada a 

correlação entre elas. Já para a análise diária foram encontradas correlações entre todas as 

variáveis, portanto, todos os testes tiveram que ser realizados.  

O coeficiente de determinação R
2
 obtido nos testes de regressão abaixo apontou a 

existência de uma relação linear entre as internações e a umidade relativa do ar, indicando que 

33,9 % das internações por DAR, no ano 2010, podem ser explicadas pela umidade relativa 

do ar. Já no ano 2000, o coeficiente R
2
 (1,000) indicou correlação perfeita, onde 

aproximadamente 100% das internações poderiam ser explicadas linearmente pela umidade 

relativa do ar. No entanto, é importante ressaltar que um modelo de regressão não dá respostas 

exatas. Um valor elevado de R e R
2
 não significa que uma variável seja a causa da outra, ou 

vice versa. Ou seja, não se pode inferir com 100% de certeza uma relação de causa e efeito 

entre as variáveis analisadas.  

Nas Tabelas 12, 13 e 14 estão expostos os valores obtidos por meio dos testes de 

regressão. 
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Tabela 12 – Testes de regressão simples para as variáveis internações por DAR (DATASUS) / Precipitação 

diária (mm) e Umidade Relativa média diária (%). 

 

 

Internações/umidade relativa média 

mensal (%) 

 
R

2
 Sig 

2000 0,049 0,675 

2001 1,000 0,011 

2002 0,184 0,164 

2003 0,037 0,552 

2004 0,021 0,65 

2005 0,238 0,108 

2006 0,129 0,251 

2007 0,007 0,8 

2008 0,04 0,534 

2009 0,136 0,238 

2010 0,339 0,047 

Fonte: SIH/DATASUS;  Estação meteorológica do INMET. 

 

Para as variáveis temperatura média mensal e temperatura média mínima mensal 

os coeficientes de correlação apontaram associação linear com as internações, para os anos 

2007 e 2009. O modelo proposto estima que 34,5% (2007) e 58,6 % (2009) das internações 

podem ser explicadas pelas temperaturas médias mensais. Ressalta-se que, para um modelo de 

regressão ser considerado robusto para estimação é esperado uma porcentagem mínima de 

75%  explicada pelo modelo.  

Para a temperatura média mínima mensal o coeficiente de determinação apontou 

que, nos 2007 e 2009, respectivamente, 37,9% e 51,1% das internações podem ser explicadas 

pela variável analisada. 

 

Tabela 13 – Testes de regressão  simples para as variáveis internações por DAR (DATASUS) / Precipitação 

diária (mm) e Umidade Relativa média diária (%). 

 

 

Internações/temperatura média mensal 

(%) 

 
R2 Sig 

2000 0,023 0,637 

2001 0,114 0,284 

2002 0,002 0,884 

2003 0,032 0,581 

2004 0,033 0,574 

2005 0,159 0,199 

2006 0,199 0,146 

2007 0,345 0,045 

2008 0,187 0,16 

2009 0,586 0,004 

2010 0,001 0,921 

Fonte: SIH/DATASUS;  Estação meteorológica do INMET. 
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Tabela 14 – Testes de regressão  simples para as variáveis internações por DAR (DATASUS) / Precipitação 

diária (mm) e Umidade Relativa média diária (%). 

 

Internações/temperatura mínima 

média mensal (%) 

 
R2 Sig 

2000 0,053 0,471 

2001 0,176 0,174 

2002 0,016 0,692 

2003 0,053 0,473 

2004 0,029 0,594 

2005 0,063 0,43 

2006 0,147 0,218 

2007 0,379 0,033 

2008 0,086 0,354 

2009 0,511 0,009 

2010 0,002 0,889 

Fonte: SIH/DATASUS;  Estação meteorológica do INMET. 

 

No que diz respeito aos testes de regressão realizados a nível diário (tabelas 15 e 

16), obteve-se resultados que apontaram coeficientes de determinação (para todas as 

variáveis) abaixo de um valor esperado para considerarmos a regressão estimada como válida, 

ou seja, o modelo não é considerado adequado para os dados. O maior coeficiente obtido foi 

para a associação das internações com a umidade para o ano de 2009, onde 5,9% das 

internações poderiam ser explicadas pela umidade relativa do ar.  

Tabela 15 – Testes de regressão simples para as variáveis internações por DAR (DATASUS) / Precipitação 

diária (mm) e Umidade Relativa média diária (%). 

 

  

Internações/precipitação 

diária 

Internações/Umidade 

relativa diária  

R
2
 Sig R

2
 Sig 

2000 0,004 0,239 0,004 0,243 

2005 0,005 0,172 0,026 0,002 

2009 0,011 0,046 0,059 0,000 

Fonte: SIH/DATASUS;  Estação meteorológica do INMET. 

 

Tabela 16 – Testes de regressão simples para as variáveis internações por DAR (DATASUS) / Temperatura 

média máxima diária, Temperatura média diária e Temperatura média mínima diária (Cº). 

 

 

Internações/ T. Média 

Máxima diária  

Internações/T. Média 

diária  

Internações/T. Média 

Mínima diária  

 R
2
 Sig R

2
 Sig R

2
 Sig 

2000 0,003 0,291 0,002 0,432 0 0,859 

2005 0,052 0,000 0,046 0,000 0,015 0,019 

2009 0,031 0,001 0,032 0,001 0,017 0,012 

Fonte: SIH/DATASUS;  Estação meteorológica do INMET. 
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Ressalta-se que a análise de regressão apenas indica qual o relacionamento 

matemático que pode existir entre as variáveis, e não apenas a busca por uma relação de 

causalidade. Desse modo, faz-se necessário ir além, buscando-se teorias externas que 

expliquem a associação analisada. 

 

 

5.4 Distribuição espacial das doenças respiratórias em Maracanaú 

 

 

Dados de localização dos domicílios com casos de morbidades respiratória 

registrados em Maracanaú foram fornecidos pela Secretária de Saúde do Estado do Ceará 

(SESA) possibilitando a elaboração de cartogramas com a distribuição espacial por bairros 

das referidas doenças.  

Através da distribuição espacial dos casos de internação da população residente, 

entre os anos 2000 e 2010, foi possível observar que alguns setores do espaço intra-urbano 

apresentam maior concentração de internações, como os bairros Jereissate I, Jereissate II, 

Timbó, Conjunto Acaracuzinho, além do Distrito de Pajuçara, identificados nas Figuras 33, 

34 e 35.   

A setorização dos casos de morbidade por DR no município não apresentou 

diferenças significativas no que diz respeito aos anos analisados, o que levou a seleção apenas 

de três anos como representativos de toda a série (2000, 2005 e 2009) para a construção dos 

mapas.  

No ano 2000 verificou-se uma distribuição mais homogênea do número de casos 

por diversos bairros, no entanto, também concentrou um número elevado das internações, 

ocorridas naquele ano, nos bairros Jereissate I e II, Timbó e no Distrito de Pajuçara. Apenas 

esses dois bairros e o Distrito de Pajuçara concentraram aproximadamente 37% das 

internações selecionadas e analisadas nesse ano (1512 internações) 

Os anos seguintes, conforme abordado no decorrer da pesquisa, caracterizaram-se 

por reduções lineares no número de internações, o que pode ser denotado nos mapas 

elaborados para os anos 2005 e 2009. Percebe-se uma maior concentração nos bairros 

mencionados anteriormente, e uma quantidade pouco expressiva nos demais setores da 

cidade. Das 807 internações analisadas no ano de 2003, 11,5% ocorreram nos bairros 

Jereissate I e II, e 10,5% no distrito de Pajuçara. Destacam-se também os bairros Timbó e 

Acaracuzinho com 3,5% e 3,7%, respectivamente, das internações por DAR naquele ano.  
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Já o ano de 2009 concentrou, aproximadamente, 12% das internações analisadas 

nos bairros Jereissate I e II, seguido por 8,6% no Distrito de Pajuçara, e 3,1% no bairro 

Acaracuzinho. 

É importante destacar que o elevado número de casos de doenças respiratórias 

nesses setores pode ser visto como conseqüência da elevada densidade demográfica nessas 

áreas, visto que tratam-se dos bairros mais populosos e do único distrito do município, a 

Pajuçara. Como mencionado nos capítulos anteriores, essas localidades tiveram um 

crescimento populacional significativo durante a década de 1980, devido à construção do 

Distrito Industrial, atraindo a população pelos empregos gerados e a facilidade na obtenção da 

casa própria. Além da atração populacional, as indústrias trouxeram consigo o crescimento 

dos comércios e serviços diversificados demandando a criação de equipamentos urbanos 

como, asfaltamento de ruas e avenidas, saneamento básico, instalação de linhas de ônibus, 

rede bancária, escolas, entre outros. Portanto, esses bairros tratam-se dos setores mais 

diversificados da cidade. 

Essa distribuição permitiu a identificação de áreas mais carentes de hospitais, 

proporcionando, desta forma, uma contribuição para a melhoria da qualidade do atendimento 

médico ambulatorial e hospitalar. No entanto, como foi possível perceber, é necessária uma 

análise que transcenda as condições ambientais da área, ou seja, que busque uma associação 

desta com outras variáveis, como a estrutura econômica local e as condições de vida dos 

moradores. O tipo de habitação, por exemplo, também exerce grande influência na ocorrência 

das doenças do aparelho respiratório, intensificando ou tornando seus moradores mais 

vulneráveis (SOUZA, 2007).  As condições de infra-estrutura de asfaltamento e saneamento 

básico, também são variáveis que podem interferir no processo saúde-doença e que poderiam 

contribuir para uma análise espacial mais detalhada. 
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6. Considerações finais 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Um dos principais impactos do clima sobre os indivíduos se refere às condições 

de saúde humana. Dessa afirmação urge a importância de estudos que relacionem as variações 

do tempo e do clima com a saúde humana, cada dia mais comprometida pelas mudanças 

provocadas pelas atividades humanas no ambiente. 

Apesar de não se tratar de uma temática recente, diversos trabalhos e linhas de 

pesquisas vêm se desenvolvendo nos últimos anos, buscando-se, cada vez mais, a inserção de 

múltiplas variáveis que expliquem essa relação tão complexa.  No entanto, a Região Nordeste 

e o estado do Ceará carecem de estudos que envolvam a relação ambiente/saúde. Ressalta-se a 

importância de estudos semelhantes em outros municípios da RMF e até mesmo para a 

capital, Fortaleza.   

A pesquisa ora apresentada buscou identificar e caracterizar possíveis correlações 

entre as condições climáticas de Maracanaú, estado do Ceará, e a incidência, ou agravo, das 

doenças respiratórias em sua população. 

De modo geral, os primeiros resultados apontaram que as maiores causas de 

internações por DAR no município ocorrem, respectivamente, por pneumonia, asma, 

bronquite e bronquiolite aguda, prevalecendo, em maior número, em grupos específicos, 

susceptíveis à ocorrência de doenças respiratórias, como por exemplo, em crianças (até 09 

anos de idade) e idosos (acima de 60 anos). 

A análise realizada através dos gráficos permitiu que se apontassem alguns 

padrões entre os anos analisados, revelando significativa sazonalidade dos casos de 

morbidade por doenças respiratórias. Denota-se que o maior número de internações por DAR 

ocorreu entre maio e setembro, final de outono e inverno. Esse período também marca o 

momento em que as chuvas vão diminuindo de frequência e a umidade relativa do ar sofre 

maiores variações. Caracteriza-se, também, por pequenos, porém significativos, decréscimos 

nas médias de temperatura (com relação aos meses que antecedem a quadra chuvosa), 

apresentando os valores mais baixos do ano.  

Já os meses de outubro e novembro (caracterizados pela ausência de precipitação, 

umidade relativa média bem abaixo da média anual, e temperaturas médias em ascensão) 

apontam o período de reduções das morbidades, seguidos pelos meses de dezembro, janeiro e 

fevereiro, trimestre que apresenta os menores números de atendimentos.  
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A análise da variação diária expressou o padrão já observado na análise mensal, 

não apontando variações significativas com relação aos dias ou eventos climáticos 

específicos. Como foi destacado anteriormente, acredita-se que esse resultado esteja associado 

a fatores como a fraca variabilidade climática da temperatura do ar no Nordeste brasileiro, 

caracterizado por baixas amplitudes térmicas, a nível diário e mensal, e estação chuvosa bem 

definida e concentrada em poucos meses do ano.  

Os testes de correlação e regressão apontaram a existência de associações entre 

alguns dos elementos climáticos analisados e as internações por DAR, no entanto tais 

correlações não se mostraram significativas o suficiente para se inferir alguma relação linear 

entre as variáveis. Entretanto, os resultados desses testes puderam confirmar as correlações 

apontadas através da análise gráfica, no qual é possível encontrarmos associação maior das 

internações por DAR com a sazonalidade climática da região do que, propriamente, com 

alguma variável climática, dia ou evento climático, em específico.  

A distribuição espacial dos casos de internação da população local, entre os anos 

2000 e 2010, apontou alguns setores municipais que apresentam maior concentração de 

internações, como os bairros Jereissate I e II, Timbó e o Distrito de Pajuçara. 

É notório que a poluição do ar oriunda das indústrias em atividade nos Distritos 

Industriais localizados na cidade, comprometem a qualidade do ar que sua população respira, 

trazendo significativas consequências à saúde pública local. Não foi possível fazer uma 

correlação direta entre essa variável (que sofre influência direta das condições do tempo e do 

clima) e as internações por DAR, no entanto, diferentes estudos apontam o agravo de doenças 

respiratórias devido à poluição em determinadas condições climáticas. Desse modo, não se 

pode deixar de fazer referência a esse fato ao analisarmos o caso de Maracanaú. 

Sabe-se que vários são os aspectos e fatores a serem considerados na análise das 

doenças que acometem o trato respiratório, o que revelam amplas possibilidades de estudos 

que vão além da influência de fatores ambientais, mas que enriqueceriam, em muito, as 

buscas pelo entendimento das relações entre clima e saúde. Dessa forma, acredita-se que a 

morbidade por doenças respiratórias seja um somatório de variáveis ambientais (climáticas), 

associadas à poluição do ar gerada pelas indústrias locais, bem como a predisposição do 

organismo de cada individuo.  

Ressalta-se, assim, a importância de se buscar soluções para os conflitos de 

interesses das indústrias e o da população maracanauense. É preciso que haja consciência por 
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parte dos empresários e gestores municipais de que a saúde, o bem estar e a qualidade de vida 

da população estão acima de qualquer questão política ou econômica.  

Identificar os períodos que mais acometem a população por doenças respiratórias 

é só um dos resultados que podem auxiliar os gestores da saúde pública no sentido de melhor 

preparar os hospitais e clínicas médicas, bem como suas equipes médicas, afim de que estes 

possam melhor se preparar para atender à população que lotam os hospitais e postos de saúde 

nesses períodos do ano.  
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