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Afrânio Peixoto (1938: 15) 

 

 



 8 

RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho constituiu-se em analisar manifestação da dengue na 

Região Metropolitana de Fortaleza entre os anos 2001 a 2009, relacionando a quantidade de 

casos e as incidências da doença com a infestação predial de seu principal vetor e com as 

características climáticas da região. Para isso, foram adquiridos dados de precipitação, 

temperatura do ar, infestação da larva do mosquito Aedes aegypti, número de casos e 

incidência de dengue. Confeccionaram-se mapas, gráficos e estabeleceram-se correlações 

estatísticas entre as variáveis. Verificou-se um comportamento de chuvas heterogêneo 

espacial e temporalmente, porém similar a cada ano. Nos anos de grandes quantidades de 

chuva e homogeneidade espacial da precipitação na quadra chuvosa, a maior quantidade de 

casos de dengue ocorreu entre um a dois meses depois dos grandes totais pluviométricos, o 

que não se verifica em anos com poucas precipitações onde a maior quantidade de casos de 

dengue ocorreu tanto no mês com maior total pluviométrico como em outros meses que 

tiveram precipitação ou que sucedeu em até 2 meses os picos de chuva. Nos anos em que 

ocorreram poucos casos de dengue, observou-se uma aleatoriedade espaço-temporal de seus 

casos, e aparentemente uma menor relação com os elementos atmosféricos. Já em anos de 

epidemia, nota-se uma relação mensal mais nítida entre número de casos e precipitação, assim 

como uma maior similaridade temporal no comportamento da dengue entre os municípios. 

Não se identificou relações entre as amplitudes térmicas mensais com os casos de dengue e de 

infestação do Aedes aegypti, todavia notou-se que as temperaturas mínimas, médias e 

máximas são favoráveis a propagação da doença. Apesar das correlações entre a temperatura 

do ar e os casos de dengue apresentarem resultados negativos, não se pôde afirmar que as 

menores temperaturas favorecem o aumento de casos de dengue mais do que as temperaturas 

máximas, devido ao fato de outros fatores, como a precipitação, terem uma influência maior 

na propagação da doença.   

 

 

Palavras-chave: Climatologia geográfica, dengue, Região Metropolitana de Fortaleza. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work consists at analyzing the manifestation of “dengue” at Metropolitan 

Region of Fortaleza between the years 2001 to 2009, relating the number of cases and 

incidences of the disease with the infestation of its principal vector and the climatic 

characteristics of the region. So, were purchased rainfall data, air temperature, the larval 

infestation of the mosquito Aedes aegypti, the number of cases and incidence of dengue. It 

was crafted maps, charts and statistical correlations that were established between the 

variables. It was verified a behavior of spatially and temporally heterogeneous rains, but it 

was similar each year. Over the years with large amounts of rain and homogeneity of 

precipitation in the rainy court, the highest number of cases of dengue occurred one to two 

months after the large rainfall totals, which is not the case in years with low rainfall where the 

greatest amount of Dengue cases occurred both in the month with the highest total rainfall as 

in other months they had succeeded or within 2 months the rainfall peaks. In years when there 

were few cases of dengue, there was a spatial and temporal randomness of their cases, and 

apparently lower connection with the atmospheric elements. In epidemic years, there is a 

clearer monthly relationship between number of cases and precipitation as well as a greater 

temporal similarity in the  behavior of dengue among the municipalities. It was not identified 

relationships between the monthly temperature variations with cases of dengue and Aedes 

aegypti infestation, however it was noted that minimum, mean and maximum temperatures 

favor the spread of disease. In despite of the correlations between air temperature and dengue 

cases show negative results, it can not be said that the lower temperatures favor the increase 

of dengue cases more than maximum temperatures, due to the fact that other factors, such as 

precipitation, have a greater influence on the spread of the disease. 

 

Keywords: Geographical climatology, dengue, Fortaleza Metropolitan Region 
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INTRODUÇÃO 

 

As condições atmosféricas em suas várias dimensões e graus de intensidade 

influenciam direta e indiretamente a sociedade, através do tipo de vestuário e moradia, na 

economia, transporte, comunicação e saúde, atuando de forma prejudicial ou não. O que 

definirá as conseqüências maléficas ou benéficas do clima na sociedade é a interação 

transformadora entre ambos, que se concretiza no tipo e intensidade de atuação dos elementos 

atmosféricos, assim como no grau e formas de resistência da sociedade aos impactos 

geradores, que dependerá, em última instância, da sua capacidade técnico-científica-

informacional
1
 em lidar com o clima.  

 Um dos principais impactos do clima sobre os indivíduos é referente à condição de 

saúde. Critchfield (1968) aponta o clima como o elemento do meio ambiente que mais 

influencia na saúde humana. Dentre as diversas maneiras de afetar a saúde do homem Ayoade 

(2004) expõe que o clima desempenha determinado papel na incidência de certas doenças, 

uma vez que primeiramente “o clima afeta a resistência do corpo humano a algumas doenças” 

e em segundo lugar “o clima influencia o crescimento, a propagação e a difusão de alguns 

organismos patogênicos ou de seus hospedeiros” (AYOADE, 2004: 291). Algumas doenças 

tendem a ser predominantes em certas zonas climáticas, enquanto outras, particularmente as 

contagiosas, seguem um padrão sazonal na sua incidência.   

Neste sentido, Rouquayrol (1993) destaca os aspectos do clima que mais 

influenciam os seres vivos implicados no processo de transmissão de doenças, como sendo: a 

temperatura do ar, a umidade relativa e a precipitação pluviométrica. Esses elementos 

climáticos afetam a capacidade de reprodução e sobrevivência de agentes patogênicos no 

meio ambiente e, principalmente, dos chamados vetores de agentes infecciosos, tais como os 

mosquitos envolvidos na transmissão da dengue.  

A doença supracitada apresenta-se socialmente complexa, afetando seres humanos 

independente da sua classe social e constituindo-se, atualmente, dentre as mais importantes 

doenças transmissíveis do mundo, especialmente nos países tropicais, onde as condições 

ambientais, em particular as climáticas, associadas à ineficácia das políticas públicas de saúde 

                                                 
1
 Utilizou-se um conceito de Milton Santos para expressar o avanço do domínio da sociedade sobre o meio 

natural, ou pelo menos a crescente capacidade humana de lidar com ele. Para Santos (1994: 44) “o meio técnico-

científico-informacional é um meio geográfico onde o território inclui obrigatoriamente ciência, tecnologia e 

informação”. Esses três campos fazem parte do cotidiano moderno e se distribuem de forma desigual no espaço, 

logo seus níveis de desenvolvimento agem na capacidade transformadora do clima pela sociedade e na 

competência de resiliência de ambas as partes. 
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e da urbanização descontrolada favorecem o desenvolvimento e proliferação de seus vetores, 

mosquitos das espécies Aedes aegypti e Aedes albopictus (FORATTINI, 1980). A incidência 

de dengue ocorre nas regiões tropicais e subtropicais, abrangendo as latitudes 45° N e 35º S 

ou mesmo fora desses limites, mas dentro da isoterma de 20°C (CONSOLI, 1994). 

A dengue, que tem a sua distribuição relacionada com as variáveis climáticas, se 

tornou um dos principais problemas de saúde pública no mundo tropical. A prevalência 

mundial da dengue cresceu dramaticamente nas últimas décadas. “A doença tornou-se 

endêmica em 112 países da África, das Américas, da Região Leste do Mediterrâneo, do 

Sudeste Asiático e do Pacífico Ocidental” (SINGHI et al 2007: 23). A Organização Mundial 

de Saúde (1999) estima que cerca de 2,5 bilhões de pessoas que vivem em áreas tropicais e 

subtropicais estão em risco, e que ocorram anualmente 50 milhões de casos, com cerca de 550 

mil hospitalizados e pelo menos 20 mil mortes, tornado-se a doença mais importante no 

campo das doenças infecciosas.  

No Brasil, a dengue vem ocorrendo de forma continuada, intercalando-se com a 

ocorrência de epidemias.  Siqueira Junior et al (2005) verificaram que entre 1986 e 1993 

foram notificados 294.419 casos, com intervalo de dois anos entre as grandes epidemias, com 

a maioria dos casos ocorrendo entre os meses de dezembro a maio. Entre 1994 e 2002 foram 

relatados 2.826.948 casos, um aumento de incidência de 37 para 454 por 100.000 habitantes. 

Duas grandes epidemias ocorreram em 1998 e 2002 com 528.388 e 794.219 casos 

respectivamente. Segundo o Ministério da Saúde, 

 

A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS) registrou 

529.237 casos suspeitos de dengue em 2009. Foram confirmados 2.271 casos e 154 

óbitos por Febre Hemorrágica da Dengue (FHD), e 5.952 casos de dengue com 

complicação (DCC), com 144 óbitos. No mesmo período de 2008, ocorreram 4.232 

casos de FHD e 17.961 de DCC (BRASIL, 2009: 01).  

 

Nesse contexto, o Brasil apresenta-se como país com grande potencial de 

proliferação da doença. Especificamente, o Estado do Ceará, localizado próximo à linha do 

equador (2º 46‟LAT S / 41º 24‟LONG W e 7º 52‟ LAT S / 37º 14‟ LONG W), recebe uma 

intensa insolação o ano todo, apresentando temperaturas médias anuais elevadas, 

característica de uma área de clima tropical. Sua precipitação pluviométrica concentra-se no 

primeiro semestre do ano, período que se verifica um maior número de casos da dengue. 

O primeiro caso suspeito de dengue no Brasil foi em 1916, na cidade de São Paulo, 

mas o país só foi ter verdadeiramente conhecimento dos casos confirmados clínica e 

laboratorialmente, no ano de 1981, na Cidade de Boa Vista de Roraima, no Estado de 
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Roraima, na Região Norte do Brasil, com 12.000 casos confirmados pela Secretária de Saúde 

do Estado (BARRETO e TEIXEIRA, 2001). 

No Estado do Ceará há casos notificados de dengue desde 1986
2
. Nesses últimos 24 

anos a dengue se manifestou de forma endêmica com o registro de quatro picos epidêmicos 

nos anos de 1987, 1994, 2001 e 2008, acarretando elevados gastos ao poder público (CEARÁ, 

2009). A incidência da dengue tem mostrado uma tendência crescente no Estado, a partir da 

introdução do vírus em 1986. As características climáticas do Estado encontram-se entre os 

fatores determinantes desta manifestação.  

Silva e Angerami (2008: 46) apontam diversos fatores associados à ocorrência das 

sucessivas epidemias de dengue, incluindo-se “a introdução de novos sorotipos e, 

possivelmente, genótipos, alterações climáticas (elevação das médias de temperatura, 

pluviosidade), deficiências dos sistemas de saneamento básico e oferta de águas, baixo nível 

socioeconômico e cultural”. Estudos como os de Cordeiro et al (2008), Paula (2005), Barbosa 

(2007) e Scandar (2007), sugerem a relação existente entre as variáveis climáticas e a dengue 

em diferentes regiões do Brasil. 

Devido a sua importância socioeconômica, alto custo hospitalar, perdas de dias de 

trabalho, bem como por sua letalidade e ligação com as condições climáticas do Estado, assim 

como a necessidade da realização de estudos que envolvam a relação clima e saúde para o 

Ceará, realizou-se o presente estudo.  

O mesmo analisou a relação das características atmosféricas com a incidência da 

dengue, elaborando, além, de um estudo espaço-temporal da distribuição da doença, a 

correlação entre os elementos atmosféricos e a incidência de dengue na Região Metropolitana 

de Fortaleza (RMF), haja vista ser a região do Estado onde se encontra o maior número de 

casos da doença, e prioritária para o Programa Nacional de Combate a Dengue
3
.   

Entre os anos de 2001 a 2009 o número de casos de dengue na RMF representou 

64,58% do total de casos do Estado
4
. A RMF localiza-se no centro-norte do Estado do Ceará, 

entre os meridianos de 38º13‟18,3” e 39º18‟00” W e entre os paralelos de 03º33‟6,3” e 

04º30‟00” S (Figura 01), possui uma área de 5.785,822 km², abarcando 3,8% do território 

cearense e uma população estimada em 3.655.259 habitantes com uma densidade 

                                                 
2
 Segundo o Boletim de Saúde de Fortaleza (2003), os primeiros casos de dengue no Ceará surgiram na Praia de 

Canoa Quebrada (Aracati), em 1986, importados de Nova Iguaçu (RJ).  
3
 O Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) encontra-se implantado em todos os municípios 

brasileiros. No entanto, tendo em vista aspectos populacionais e epidemiológicos foi selecionado um grupo de 

municípios prioritários, definidos segundo os seguintes critérios: capitais de estados e suas regiões 

metropolitanas, municípios com população igual ou superior a 50.000 habitantes e municípios com risco de 

introdução de novos sorotipos de dengue (BRASIL, [200_]). 
4
 Cálculo feito com base nos dados da Secretária Estadual de Saúde do Ceará.  
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populacional de 631,7 hab/km² (BRASIL, 2009). Atualmente é composta por quinze 

municípios: Horizonte, Pacajus, Chorozinho, São Gonçalo do Amarante, Fortaleza, Caucaia, 

Maranguape, Pacatuba, Aquiraz, Maracanaú, Pindoretama, Itaitinga, Cascável, Guaiúba e 

Eusébio, conforme a Lei nº 12.989 /99. 

O crescimento desordenado desses municípios, reflexo dos fenômenos da 

urbanização e industrialização resultantes do processo de desenvolvimento do modo de 

produção capitalista, atrelado a políticas urbanas pontuais e ambientalmente excludentes 

constitui o tensor de destaque nas possíveis alterações climáticas em escala local e no 

aumento dos problemas de saúde vinculados ao clima (MOURA, 2008).  

 

 
Figura 01 – Localização da Região Metropolitana de Fortaleza 

 

Torna-se relevante o incremento da investigação epidemiológica da dengue e de seus 

vetores sob o olhar geográfico, para que se possa compreender a dinâmica dos mesmos com o 

ambiente. Destaca-se que estudos aprofundados sobre o tema ainda não foram realizados no 
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Estado do Ceará. Por essas razões é oportuno o desenvolvimento de estudos geográficos 

correlacionando variáveis climáticas e a ocorrência da doença, o que caracteriza uma 

contribuição essencial para o entendimento epidêmico da mesma e para o campo de estudos 

deste ramo da Geografia, além de auxiliar na identificação de potenciais fatores predecessores 

para esta e outras doenças do gênero.  

Nesse sentido, estudos voltados à temática são de suma importância na atual 

conjuntura epidemiológica da dengue no Brasil, podendo contribuir para o aprimoramento e 

revisão dos programas de controle da doença no país.  

Diante de tais premissas alguns questionamentos foram salutares à medida que a 

caracterização do objeto de estudo foi se desenvolvendo, tais como:  

 Qual relação pode ser estabelecida entre a incidência da dengue e as condições climáticas da 

região?  

 Como ocorre a distribuição espaço-temporal da dengue na Região Metropolitana de 

Fortaleza?  

 Haveria uma correlação entre a variabilidade (sazonal e mensal) da temperatura do ar e da 

precipitação pluviométrica com o número de casos, a incidência de dengue e a infestação do 

Aedes aegypti
5
? 

 Se comprovada a influência da variabilidade mensal e sazonal das condições pluviométricas 

e da temperatura do ar na incidência de dengue, que outros fatores poderiam ser envolvidos 

nessa dinâmica? 

 Quais áreas da RMF estão mais propícias à manifestação dos vetores da doença levando em 

consideração a variação da temperatura do ar e a precipitação? 

Cabe destacar que a pesquisa não se preocupou em explicar a interação entre o clima 

e a saúde humana, mas sim em analisar a correlação entre os elementos da atmosfera e a 

incidência da dengue, já que o clima é somente um dos vários fatores a influenciar a dinâmica 

da doença.  

As inquietações supracitadas serviram de norte na pesquisa e findaram com os 

objetivos apresentados a seguir: 

Como objetivo geral visou-se realizar uma análise da manifestação da dengue na 

Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) na escala temporal de 2001 a 2009, relacionando a 

quantidade de casos e a incidências da doença com a infestação predial de seu principal vetor 

                                                 
5
 A pesquisa descartou o estudo da infestação do Aedes albopictus, visto a sua relação com a propagação da 

dengue no Ceará não ser comprovada, e também por existir quase uma ausência de infestação desse mosquito no 

Estado.  
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e com as características climáticas da região, contribuindo no planejamento territorial, 

vigilância e controle da doença.  

Como desdobramento do objetivo geral estabeleceu-se cinco objetivos específicos. 

São eles: 

 Verificar e descrever as características climáticas da RMF, espacializando e temporalizando 

os elementos meteorológicos (temperatura do ar e precipitação pluviométrica) referentes ao 

período de análise, como suporte para a relação entre as variáveis do estudo; 

 Identificar a sazonalidade dos casos de dengue na RMF; 

 Analisar a distribuição espaço-temporal da dengue e de seu vetor (Aedes aegypti) na RMF;  

 Correlacionar as variações espaço-temporais dos casos de dengue, com a infestação predial 

de seu vetor e com as variações de temperatura do ar e pluviosidade; 

 Identificar o município com a maior incidência da doença, e descrever a influência climática 

sobre a ocorrência e evolução da doença nesse município;  

Os capítulos seguintes são apresentados considerando-se uma lógica metodológica 

que priorizasse o entendimento do trabalho, partindo de argumentos justificadores de 

determinadas abordagens utilizadas, até a definição de certos conceitos e perfis epidêmicos da 

doença. 

No primeiro capítulo são abordadas as bases teóricas de ligação entre a geografia da 

saúde, a climatologia e a epidemiologia tecendo considerações a cerca da interação entre as 

mesmas, como base epistêmica para o construto da presente pesquisa. Nele também são 

encontrados os procedimentos técnicos. 

O capítulo 2 destina-se ao processo epidêmico da doença e ao levantamento de 

estudos que apresentam considerações a cerca da interação clima e dengue, traçando um perfil 

dos estudos dessa temática para o Brasil.  

O terceiro e quarto capítulo trazem uma caracterização minuciosa da evolução 

temporal e espacial das variáveis climáticas e epidemiológicas respectivamente, como 

subsídio para uma melhor compreensão do capítulo 5, destinado à relação entre as variáveis, 

através de correlações estatísticas e do cruzamento de informações dos dois capítulos 

anteriores. Nesse capítulo também é analisado de forma mais detalhada, a relação clima e 

dengue para o município de Fortaleza, visando melhor explicitar a identificação da influência 

climática sobre a ocorrência de casos da doença. 
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1. BASES TEÓRICAS, MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

1.1 Bases teóricas 

 

A presente pesquisa proposta no campo da Geografia da Saúde perpassa 

necessariamente por duas abordagens: a climática e a epidemiológica.  

Na busca por um referencial teórico, no qual a interação entre os elementos 

atmosféricos e a superfície terrestre (fatores geográficos do clima) permitisse, por um lado, a 

caracterização dos elementos climáticos, e por outro, a relação de influencias recíprocas entre 

a atmosfera e a sociedade, optou-se pela abordagem sistêmica proposta por Bertalanffy 

(1973), tendo como principio básico a conectividade.  

O sistema é um conjunto de elementos interdependentes, cada qual com uma ou 

mais funções específicas, funcionando de forma interconectada. Portanto, 

 

é necessário estudar não somente partes e processos isoladamente, mas também 

resolver os decisivos problemas encontrados na organização e na ordem que os 

unifica, resultante da interação dinâmica das partes, tornando o comportamento das 

partes diferente estudado isoladamente e quando tratado no todo (BERTALANFFY, 

1973: 53).  

 

A pesquisa se apoiou nos estudos de Mendonça (1999, 2001) o qual seguindo uma 

abordagem sistêmica correlacionou a temperatura do ar com os índices de criminalidade e 

homicídios em diferentes capitais brasileiras, e no estudo de Paula (2005) que analisou a 

dengue no Estado do Paraná, a partir da relação de sua incidência e da infestação predial de 

seus vetores com as condições climáticas regionais.  

Seguindo a linha proposta por Mendonça (1999, 2001) a abordagem climática 

adotada na pesquisa foi elaborada em conformidade com a concepção sistêmica, sendo a 

manifestação dos elementos climáticos a energia do sistema clima, e os casos de dengue 

influenciados por este sistema. O trabalho seguiu a orientação de Besancenot (1997 apud 

Mendonça 2001: 30) para quem “a colocação em evidência das relações existentes entre estas 

duas séries de dados” (climatológicos e clínicos) passa “inevitavelmente por uma abordagem 

estatística”, elaborando, dessa forma, tanto um modelo físico do clima, como análises e 

correlações de variáveis distintas dentro de um mesmo conjunto.  

A ênfase climática se apóia nos apontamentos de Monteiro (2003) e a abordagem 

epidemiológica foi realizada segundo o roteiro da investigação epidemiológica da dengue do 
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Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde (2006) e na metodologia “Estudos 

Ecológicos de Séries Temporais”.  

No que concerne à espacialização da doença, a utilização de técnicas de 

geoprocessamento tornou-se de suma importância. Nesse sentido o estudo também foi 

pautado em Santos, Pina e Carvalho (2000) que propõem a aplicação de Sistemas de 

Informação Geográfica (SIGs) e técnicas cartográficas na área da saúde, por esses 

possibilitarem a análise da distribuição espacial de agravos e promover o inter-relacionamento 

das informações de diversos bancos de dados.  

Diante de tais premissas se fez necessário traçar, mesmo que brevemente, o perfil da 

vertente da Geografia da Saúde voltada a relação ambiente e saúde, assim como sua interação 

com a climatologia e a epidemiologia. Também se priorizou o debate sobre as abordagens 

climáticas e epidemiológicas utilizadas e a importância do geoprocessamento e da estatística, 

como ferramentas basilares na presente pesquisa. Esses temas são apresentados nos 

subcapítulos a seguir.  

 

1.1.1 Considerações teóricas a partir da óptica da ciência geográfica: a geografia médica 

/ da saúde
6
 

 

A relação homem-natureza e sociedade-ambiente estiveram sempre acompanhando a 

história da Geografia, mesmo que essa relação não tivesse explícito, o desenvolvimento da 

referida ciência trazia em seu bojo a conseqüência dessa relação. A princípio a preocupação 

em desvendar o desconhecido levou os viajantes naturalistas a descrever os lugares por onde 

passavam. Ressaltavam os tipos de terreno, a fauna e flora, os tipos climáticos, a presença ou 

não de outras sociedades humanas e em alguns casos a presença de enfermidades. Esse 

período corológico dura aproximadamente dois séculos (século XVIII e XIX), tendo como 

principais nomes Humboldt, Martius e Darwin.  

Contudo, antes dos naturalistas do período mercantilista e das grandes navegações, a 

preocupação da influência do meio físico no homem, em particular a relação entre o clima e a 

                                                 
6
 Abordou-se apenas uma linha de estudo da Geografia da Saúde, por ser a linha seguida no presente estudo. 

Todavia estamos cientes que a evolução e os estudos da Geografia da Saúde não se limitam a uma única linha de 

estudo. Nossa (2008) apresenta um quadro síntese da divisão temática e metodológica presente na Geografia da 

Saúde, expondo cinco linhas investigativas, são elas: Linha I (que será abordada no estudo) – Padronização 

espacial da morbidade e da mortalidade, onde se insere a cartografia temática, os estudos ecológicos (ecologia da 

doença e estudos de associação, com forte relação com a epidemiologia analítica e com a estatística espacial) e 

os estudos de difusão (produção de modelos descritivos, preditivos e de interdição); Linha II – Padronização 

Espacial da Provisão dos Serviços (Geografia dos Cuidados de Saúde); Linha III – Abordagem Humanista; 

Linha IV – Abordagem Estruturalista, Materialista, Crítica; Linha V – Abordagem Cultural. 
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saúde humana já se evidenciava. A obra de Hipócrates, considerado o pai da medicina, 

denominada “Dos ares, das águas e dos lugares”, datada da segunda metade do século V a.C., 

é um exemplo que já destacava a influência do meio no organismo humano, marcando o 

limiar entre a justificação divina para a origem das doenças e a explicação através do estudo 

das características físicas do meio. Hipócrates evidenciava sua preocupação na relação 

homem-meio, enfatizando as possíveis consequências dos elementos naturais na saúde do 

indivíduo, destacando a influência climática nesse processo. Conforme Hipócrates, 

 

Quem quiser investigar corretamente a medicina deve fazer o seguinte: primeiramente 

deve levar em consideração as estações do ano e o que cada uma delas pode produzir. 

Pois estas não se parecem nada entre si, mas diferem muito delas mesmas, inclusive 

quanto as suas mudanças. Em seguida, os ventos quentes e frios, sobre tudo os que 

são comuns a todos os homens. Depois, os de cada região, os que são autóctones.  

É preciso estar atento à posição dela (a cidade), a como está assentada, e aos ventos e 

aos nascentes do sol; pois não podem ter a mesma propriedade a (cidade) que esta 

voltada para o bóreas e a que se volta para o noto, nem a que se volta para o sol que se 

ergue e a que se volta para o sol se pondo (2005: 94). 

 

Dessa forma, é evidente que desde a antiguidade com as idéias médicas que 

convergiam à Atenas, tendo como figura principal Hipócrates, até a contemporaneidade com 

uma série de estudos voltados à saúde, em suas várias dimensões, o desejo de uma vida 

salutar alavanca o pensamento humano em busca de soluções para velhos e novos problemas.  

A influência hipocrática estava presente nas descrições e estudos dos viajantes 

naturalistas, onde destacavam as relações saúde - meio físico, formando a base da Geografia 

Médica, que trazia em seu bojo a influência do ambiente na propagação das enfermidades, 

através de teses miasmáticas e do determinismo ambiental. Dessa forma, as endemias e 

epidemias eram tidas como fator natural e objeto de estudo dos naturalistas assim como os 

aspectos físicos do ambiente
7
. Esses estudos atendiam aos interesses geopolíticos, econômicos 

e ideológicos das potencias colonizadoras sobre as áreas tropicais, que em busca da „terra 

incógnita‟ desbravavam o desconhecido, atraídos por possíveis potencialidades, logo o 

conhecimento do “perigo das doenças tropicais era primordial para melhor conquistar e 

controlar o território” (MAZETTO, 2008: 19). As teorias miasmáticas fomentaram a ligação 

homem-meio, apontando alguns ambientes de características próprias como prejudiciais à 

saúde humana. 

                                                 
7
 O conceito de ambiente adotado nesse estudo segue a concepção epidemiológica no qual é entendido como “o 

conjunto de todos os fatores que mantém relações interativas com o agente etiológico e o suscetível, incluindo-

os, sem se confundir com os mesmos” (ROUQUAYROL e GOLDBAUM, 2003: 25).  
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Conforme Barcellos (2008: 9), a Geografia da Saúde antes conhecida como 

Geografia Médica foi “fundada por pesquisadores viajantes, munidos de preconceitos em 

relação às terras recém incorporadas ao cenário colonialista. A maior parte dos relatos desses 

viajantes ratificava as teses deterministas (na Geografia) e miasmáticas (na Saúde Pública)”. 

Rodrigues (2010: 295) foi mais contundente afirmando que, 

 

“o domínio colonial europeu, especificamente sob o novo mundo, foi determinante 

para a fase de maior produção da Geografia da Saúde. Havia uma clara preocupação, 

em conhecer as doenças mais freqüentes que se desenvolviam nas terras conquistadas, 

sobretudo nas terras de clima tropical”.   

 

Paralelo ao desenvolvimento dessa Geografia Médica se desenvolve a climatologia
8
, 

proveniente das ciências naturais derivadas das concepções humboldianas. Surgindo como 

fonte basilar nas descrições das áreas por onde os viajantes percorriam, o clima assume 

importância fundamental na caracterização das mesmas, haja vista a necessidade de se 

conhecer as adversidades naturais das regiões “descobertas”. Acompanham os estudos de 

clima uma série de descobertas e invenções que permitiram o desenvolvimento dos estudos 

climatológicos, dentre elas a invenção do termômetro com Galileu Galilei em 1957, do 

pluviômetro em 1639 com Castilli, a lei da gravitação universal com Isaac Newton em 1687, 

as contribuições de La Condamine na medição das latitudes e longitudes da Terra, assim 

como suas dimensões e forma em 1739, a descoberta da composição do ar por Henry 

Cavendish em 1785, dentre outras.  

A partir das concepções naturalistas os cientistas voltados ao entendimento das 

doenças, do período colonial até o início do século XIX, consideravam em seus estudos a 

importância de se identificar e explicar a distribuição espacial das enfermidades, dessa forma, 

fatores físicos da terra, em particular o clima, eram considerados em análises com esse 

intento.  

O pensamento higienista, prevalecente do período de deterioração da qualidade de 

vida da população européia, a partir da Revolução Industrial, se consolida através de estudos 

denominados de geografias e topografias médicas que consideravam a existência de uma 

íntima relação entre certas doenças e o meio natural. Abreu (1997: 39), se referindo as 

                                                 
8
 Assim como na Geografia da Saúde, a Climatologia e a Epidemiologia têm várias vertentes, que em certos 

momentos se cruzam, proporcionando estudos interdisciplinares. No curto resgate histórico desses campos e 

especialidades cientificas apresentados nesse estudo, não iremos abordar suas várias linhas investigativas, haja 

vista que o que queremos expor é a interface de estudos envolvendo ambiente e saúde, não de forma 

determinista, mas buscando uma confluência de pensamentos e estudos entre a Climatologia, Epidemiologia e 

Geografia da Saúde no intuito de traçar um perfil histórico de especificidades desses três campos de 

conhecimento que permitam afirmar a importância climática na propagação de certas doenças.  
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geografias e topografias médicas, expõe que “trata-se de trabalhos que pretendiam estudar as 

interações entre o meio físico e social e o estado de saúde de uma determinada população, 

procurando identificar, ademais, suas relações de causa e efeito”.  

Urtega (1980: 5) apontava a importância do conhecimento do clima nas geografias e 

topografias médicas, afirmando, 

 

se espera que una vez determinadas las variables meteorológicas (temperatura, 

humedad, presión atmosférica, orientación del viento) y climáticas de un área, podrá 

establecerse un relativo acoplamiento entre estos datos, las "fiebres" del lugar, y el 

"temperamento" de sus habitantes, posibilitando así una acción terapéutica eficaz.  

 

O higienismo traça uma ligação entre o saber médico e o geográfico, fato este que 

impulsionou a vanguarda epidemiológica. 

A epidemiologia
9
, de raízes hipocráticas, segundo Barrreto (1990), tem suas bases 

estabelecidas no século XIX, em um período em que as condições de vida se agravavam
10

 e 

onde a maioria dos estudos baseava-se nas teorias miasmáticas com forte influência do 

pensamento higienista. Todavia no final do Século XIX (momento de afirmação do 

positivismo) a teoria microbiana, e a consolidação da unicausalidade, fazem retroceder os 

estudos miasmáticos. No início do século XX “desenvolve-se a teoria ecológica das doenças 

infecciosas, na qual é fundamental a idéia de que a interação do agente com o hospedeiro 

ocorre em um ambiente composto de elementos de diversas ordens” (BARRETO, 1990: 21). 

Dessa forma as redes multicausais assumem os perfis de estudos epidemiológicos e o 

ambiente retorna como variável no processo saúde e doença.   

A conformidade de estudos na linha da climatologia geográfica e epidemiologia 

constituem a primeira linha de abordagem na Geografia Médica, até a primeira metade do 

século XX. De acordo com Mazetto (2008: 18) a Geografia Médica “estava relacionada aos 

estudos de „epidemiologia geográfica‟, em trabalhos que procuravam identificar e explicar a 

distribuição das doenças pelo espaço, especialmente as doenças infecciosas”.  

A distribuição das doenças no século XIX foi sendo estudada usando uma 

ferramenta essencial na Geografia, a cartografia. Com a ajuda desta era possível delimitar os 

pontos onde existiam os enfermos acrescentando novas informações à análise da doença.  

                                                 
9
 Epidemiologia é entendia nesse estudo como: “ciência que estuda o processo saúde-doença em coletividades 

humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos a 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 e GOLDBAUM, 2003: 17). 
10

 O século XIX foi marcado pela Revolução Industrial e por suas conseqüências, como o crescimento 

descontrolado das cidades e do número habitantes urbanos, causando superlotação, ambientes insalubres, sujeira 

nos logradouros públicos, má alimentação e péssimas condições de trabalho. 
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Alguns pioneiros na espacialização das informações em saúde advêm da Europa, 

visto que lá, as políticas voltadas à saúde assumiam forte relevância em detrimento as 

seguidas epidemias que alastravam aquele continente. O médico Italiano Giovanni Maria 

Lancisi em 1717, com base nas concepções miasmáticas, foi o primeiro pesquisador a 

trabalhar com espacialização de doenças na Europa, delimitou as antigas áreas insalubres da 

França com mais probabilidade à incidência da Malária, todavia em seu estudo não analisou 

as condições climáticas da região, e sua influência na distribuição da doença. Outro estudo 

bastante conhecido e que impulsionou o uso da cartografia e do ambiente na análise das 

enfermidades foi o do inglês John Snow (1855) intitulado “Sobre a maneira de transmissão da 

cólera”. Essa pesquisa mapeou os casos de cólera em Londres, conseguindo desvendar a causa 

de epidemias de cólera naquela cidade, e defendeu a possibilidade de agentes vivos 

microscópicos na gênese da doença. No plano teórico Mazetto (2008: 24-25) expõe que 

Baudin consagrou a noção de fortes vínculos entre os tipos de climas e a ocorrência de 

determinadas endemias.  

No final do século XIX houve o desenvolvimento da microbiologia, alicerçado nas 

descobertas de Pasteur. Com isso as pesquisas voltadas a Geografia Médica tiveram declínio, 

visto que o ambiente externo era considerado quase irrelevante em relação à saúde humana 

(MAZETTO, 2008), fato que iria afetar também os estudos Epidemiológicos e a importância 

do estudo do clima na propagação de determinadas doenças. Todavia esse período teve sua 

essencial importância, haja vista que a comprovação dos microorganismos envolvidos na 

gênese das doenças revolucionou as concepções e o enfrentamento dos processos infecciosos, 

contribuiu de forma preponderante para a construção dos saberes sobre as doenças 

infecciosas, promovendo estudos, investigações e experimentações que elucidaram aspectos 

etiológicos, clínicos e laboratoriais dessas doenças (FILHO, 2003).  

Quando se descobriu que muitas doenças estavam relacionadas a reservatórios 

naturais ou eram transmitidas por vetores, as relações ambiente-saúde voltaram a tona, através 

dos movimentos sanitaristas que marcaram as investigações em saúde do final do século XIX 

e início do século XX. O modelo multicausal tem destaque e a tríade ecológica (homem-

agente-ambiente) vigora entre os estudos Epidemiológicos e da Geografia da Saúde, trazendo, 

com a própria evolução da climatologia, a importância do clima na propagação de 

determinadas doenças.  
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A formulação do conceito de „Complexo Patogênico‟, proposto por Max. Sorre
11

 em 

1933, contribuiu para ampliar e solidificar as relações entre saúde e ambiente, designando a 

teia de interações entre o meio natural, o ser vivo e o homem, através da dinâmica entre os 

três planos onde se desenvolve a atividade humana: o plano físico, o plano biológico e o plano 

social. Com base nos princípios climatológicos, as zonas climáticas regiam o 

desenvolvimento de determinadas doenças, onde o homem, com condições de transformar o 

ambiente, poderia alterar a ocorrência de agravos a saúde, logo uma determinada doença não 

teria uma mesma dinâmica em áreas com climas similares, mas estaria presente nelas.  

Contudo, nas palavras de Sorre “el concepto de complejo patógeno sirve de base al 

desarrollo científico de la geografia de las enfermidades infeccciosas” (1955: 261).  

Evgeny Pavlovsky com a „Teoria dos Focos Naturais de Doenças‟, na década de 

1930, também constituiu uma contribuição essencial visto que essa teoria “expressa uma 

apreensão espacial que integra o conhecimento das doenças transmissíveis com a geografia e 

a ecologia” (VIEITES e FREITAS, 2007: 08). 

Na segunda metade no século XX o „re-despertar‟ da Geografia da Saúde também 

foi impulsionado particularmente nos países mais desenvolvidos e industrializados, pelas 

temáticas ligadas à crise ambiental, bem como pelo aparecimento de novos padrões de 

distribuição e intensidade de doenças. No Brasil esse processo se deu com Samuel Pessoa que 

a partir das contribuições de Sorre e Pavlovsky buscou estudos interdisciplinares no contexto 

da medicina tropical, estudando as endemias prevalentes no Brasil. Segundo Pessoa (1978: 

151) 

 

o meio geográfico cria, indiscutivelmente, condições constantes e necessárias para a 

incidência e propagação de inúmeras moléstias reinantes nos trópicos e, 

principalmente, em relação às doenças metaxênicas, isto é, àquelas que exigem para a 

sua transmissão vetores biológicos, como por exemplo, a malária, a febre amarela, as 

filarioses transmitidas por mosquitos, a esquistossomose por moluscos. O 

desenvolvimento dos vetores bem como a multiplicação do agente patogênico nestes 

hospedeiros estão estritamente ligados ao meio geográfico e especialmente às 

condições climáticas.  

 

Todavia, ressalta-se que o autor supracitado considera a causa microbiológica 

específica na explicação de determinada doença, não se restringindo somente as condições 

físico-naturais.  

                                                 
11

 Sobre as contribuições de Max Sorre (1984), responsável por analisar a Geografia Médica sob a ótica de três 

relações fundamentais: ecúmeno (meio), complexo patogênico (enfermidades) e complexo social (individuo), 

procurou-se pensar na problemática da dengue priorizando a influência do substrato inorgânico, caracterizado 

nesse estudo pelo clima. 
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Verifica-se que a influência do meio no organismo humano veio sendo elucidada de 

vários modos até culminar, no século XX, com estudos detalhados de inúmeras áreas do 

conhecimento, dentre as quais a Geografia, que tornaram evidente as reações orgânicas do 

homem frente às condições atmosféricas, bem como a adaptação de grupos humanos a tipos 

climáticos determinados. Em conformidade com Mendonça (2001: 23-24), 

 

várias doenças específicas, endemias e epidemias contam, no momento presente, com 

bom mapeamento e abordagem naturalista e sociológica, porém carentes de análise 

geográfica; esta última, devido à condenação a muitos geógrafos pelo uso do 

determinismo natural, relegou os estudos voltados à espacialização das moléstias a 

plano secundário de interesses após os anos cinqüenta do século XX. 

 

Levando-se em consideração que os fatores ambientais desempenham importante 

papel na ocorrência de diversas doenças, o estudo das características climáticas das 

localidades onde as mesmas ocorrem é fonte valiosa para a pesquisa epidemiológica. “Uma 

vez que o processo saúde-doença reveste-se também de uma dimensão espacial, a Geografia 

representa um importante papel na pesquisa em saúde”(MEDRONHO, 1995: 41).  

A forma diversificada de distribuição das doenças e causas de morte, em países ou 

unidades administrativas, pode retratar as disparidades existentes entre as mesmas, tanto 

referentes a aspectos socioeconômicos, como naturais. Nesta lógica a Geografia, ciência que 

tem em seu bojo o estudo da relação sociedade-espaço e neste se inclui a natureza, torna-se de 

suma importância. Rouquayrol (2003) expõe que os conhecimentos dos fatores geográficos 

colocam em evidencia as diferenças na distribuição das doenças. Sendo a análise do espaço 

geográfico o insumo para se entender os fatores geográficos e assim, mais uma variável na 

compreensão da espacialização das doenças. 

De forma geral, concordando com Rodrigues (2010: 304-305), 

 

A concepção ambiental para a origem das doenças subsidiou a constituição da 

Geografia da Saúde e de outros ramos do conhecimento científico, que também 

debateram o binômio saúde-ambiente. Desta maneira, pode-se afirmar que a análise 

geográfica para explicar a saúde humana é, por sua origem, antiga e se desenvolveu 

permeando os conhecimentos médicos e a análise geográfica dos elementos físicos 

constituintes do ambiente. Destacando-se em primeira ordem o clima, como um dos 

principais elementos do ambiente que interferiam diretamente na saúde e em vários 

outros aspectos da vida humana.  

 

Em suma, conforme Lacaz, Baruzzi e Siqueira Jr. (1972, p. 64) a geografia médica 

ou geografia da saúde pode ser entendida como “a disciplina que estuda a geografia das 

doenças, isto é, a patologia à luz dos conhecimentos geográficos”.  

Diante de tais elucidações compreendemos que a presente pesquisa se insere dentro 

da Geografia da Saúde, tendo forte associação com a Climatologia e Epidemiologia.  
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1.1.2 As abordagens climática e epidemiológica  

 

A busca de uma metodologia para se estudar o clima urbano, levou Monteiro (2003), 

inspirado em Cailleux e Tricart (1956) e em Tricart (1972), a se preocupar com as ordens de 

grandeza e os graus de organização do clima, buscando uma taxonomia da organização 

geográfica do clima, onde a área metropolitana corresponderia ao espaço climático 

denominado “Local”, sendo a estratégia de abordagem dividida em três pontos: os meios de 

observação (postos meteorológicos e rede complementar), os fatores de organização 

(integração geológica e ação antrópica) e as técnicas de análise (análise espacial). A partir da 

estratégia de abordagem monteriana, elaborou-se o estudo do comportamento pluviométrico e 

térmico da RMF, por meio dos dados dos postos pluviométricos, das estimativas de 

temperatura e da análise espacial.  

Dois caminhos epidemiológicos orientaram o setor da pesquisa voltado à 

compreensão das variáveis clínicas. O primeiro deles refere-se à aquisição dos dados
12

 

epidemiológicos, mostrando-nos quais e que formas de dados deve-se utilizar. Para isso a 

pesquisa apoiou-se nas orientações do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da 

Saúde (2006). Através do levantamento epidemiológico
13

 foi possível a aquisição dos dados e 

a obtenção de informações
14

. O referido guia propõe um levantamento dos dados relativo a 

doença como o número de casos confirmados e incidência, seguidos do ordenamento em 

tabelas e gráficos de acordo com características determinadas (pessoas, lugar, tempo, etc). 

Essa disposição forneceu uma visão global do evento, permitindo a avaliação de acordo com 

as variáveis de tempo, espaço e pessoas, e de associação causal, permitindo a comparação 

entre os anos. 

O outro caminho objetivou uma melhor compreensão dos dados secundários através 

de análise estatísticas e espaciais priorizando o coletivo ao individual, haja vista que os 

estudos em Epidemiologia podem assumir as duas dimensões de análise. Optou-se pelo estudo 

de grupo de indivíduos agregados em função de fatores geográficos e temporais, denominado 

Estudo Ecológico em Epidemiologia. Essa metodologia considera que a unidade de análise é 

                                                 
12

“Dado – é definido como “um valor quantitativo referente a um fato ou circunstancia. É o numero bruto que 

ainda não sofreu qualquer espécie de tratamento estatístico.”  (BRASIL, 2006: 67) 
13

 O levantamento epidemiológico é um estudo que visa à recuperação de séries históricas, permitindo, dentre 

outras análises, a elaboração de tendências e o grau confiabilidade e eficiência do sistema de notificação, com 

base nos dados existentes nos registros dos serviços de saúde ou de outras instituições.  
14

  Informação – é o conhecimento obtido a partir dos dados, o que implica em interpretação por parte do usuário. 

(BRASIL, 2006). 
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formada por grupos de indivíduos com uma área geográfica definida. Para Morgenstern (1982 

e 1995 apud Bakonyi 2003: 60),  

 

um estudo ecológico é um tipo de estudo epidemiológico, onde a unidade de análise 

não se constitui de indivíduos, mas sim de grupos de indivíduos, preferencialmente 

definidos por uma região geográfica que pode ser a população de um bairro, uma 

cidade e até mesmo um país.  

 

Nesse tipo de estudo conhecem-se o total de expostos e não expostos e de doentes e 

não doentes de uma determinada doença. Nele se trabalha com bases de dados secundários 

para todas as variáveis envolvidas na pesquisa, permitindo refletir os processos que ocorrem 

no nível coletivo, utilizando-se de análises espaciais de padrões epidemiológicos.  

Os estudos biomédicos podem ter como fonte de dados observações diretas do 

indivíduo, a partir prioritariamente de dados primários, todavia podem incluir observações de 

grupos, organizações ou locais, partindo de dados secundários coletivos, denominados de 

variáveis ecológicas. Essas variáveis podem ser extraídas de estatísticas globais efetuadas 

periodicamente, como censos, anuários estatísticos, informes epidemiológicos, etc. 

As variáveis ecológicas se dividem em três tipos: agregação (ex: percentagem de 

pessoas que apresentaram sintomas da dengue em Fortaleza, rendimento familiar médio na 

RMF); ambientais (ex: quantidade de chuva em Aquiraz, média da temperatura do ar em 

Caucaia); ou globais (ex: tipo de sistema de saúde, densidade demográfica, cumprimento de 

metas continentais ou mundiais de controle, eliminação e erradicação de doenças). 

Os estudos ecológicos em epidemiologia são classificados a partir do método de 

exposição e de agregação das variáveis. 

De acordo com o método de exposição esses estudos podem ser: 

 Exploratórios - não existe um fator específico em estudo ou este não é medido. 

 Analíticos - existe um fator específico, cujo efeito se pretende estudar, que é medido e 

incluído na análise.  

De acordo com o método de agregação de variáveis eles podem ser identificados ou 

agregados em três dimensões de análise, são elas: 

 O local - analisando associações entre doença e exposições existentes entre vários grupos, 

num mesmo local. 

 O tempo - priorizando associações entre doença e exposições em um mesmo local ao 

longo do tempo. 

 Associação entre tempo e local (desenhos mistos) - consideram as alterações ao longo do 

tempo e em vários locais. 
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Na pesquisa adotou-se o estudo analítico abordando as três formas de análise 

supracitadas de acordo com o método de agregação das variáveis, visto que se fez uma análise 

da relação entre temperatura do ar e a precipitação pluviométrica (fatores específicos) com a 

dengue. Também se verificou como a dengue distribuía-se nos diferentes municípios em uma 

escala temporal anual, de que forma a dengue se comportou na RMF entre os anos de 2001 a 

2009, e qual a variação temporal da dengue em diferentes municípios da RMF entre os anos 

de 2001 a 2009. 

Alguns estudos em Geografia da Saúde, ou de forma mais específica na 

Climatologia Médica, utilizam o Estudo Ecológico em Epidemiologia como método. Podem-

se citar como exemplo os estudos de Forattini et al (1978), Bakonyi (2003) e Schreiber 

(2001).  

Forattini et al (1978) realizou um estudo no Vale do Ribeira em São Paulo e 

verificou que os mosquitos Aedes serratus, Aedes scapularis e Aedes Culex (Melanoconion) 

sp. tinham maior significância na transmissão de encefalite por vírus e que essa transmissão 

era mais evidente na zona rural. 

Bakonyi (2003) relacionou a poluição do ar com as doenças respiratórias em 

Curitiba, apresentando associações estatisticamente positivas entre as variáveis.   

Schreiber (2001) utilizando a metodologia abordada explorou variações intra e inter 

anuais de precipitação pluviométrica (por meio do balanço hídrico) e da incidência de dengue 

a partir de cálculos estatísticos. Seus resultados mostram que a variação do balanço hídrico e 

medidas climáticas tradicionais durante um período de oito semanas está relacionado com a 

ocorrência de surtos de dengue.  

Diante de tais premissas optou-se pelos Estudos Ecológicos em Epidemiologia, pois, 

concordando com Lana (2008: 05), “para estudar doenças transmitidas por vetores como a 

dengue, a sua aplicação é interessante, já que consegue relacionar a área geográfica de 

ocorrência com a doença”. Destaca-se a íntima ligação entre os métodos epidemiológicos e as 

ferramentas estatísticas e de geoprocessamento.  

 

1.1.3 O uso do geoprocessamento e da estatística  

 

As pesquisas quantitativas dos fenômenos que se manifestam no espaço utilizam-se 

da análise espacial associada a métodos estatísticos para investigar a ocorrência de 

correlações espaciais entre as unidades de análise, buscando identificar variáveis explicativas, 

como possíveis fatores de risco, objetivando compreender fenômenos relacionados à dinâmica 
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da distribuição de doenças. Nessa ótica várias pesquisas de estudos ecológicos tem mostrado 

importantes contribuições à epidemiologia, por apontar caminhos para investigar potenciais 

associações com as variações espaciais da ocorrência de doenças. (ANDRADE & 

SZWARCWALD, 2001). 

 A análise da distribuição das variáveis em estudo no espaço e no tempo foi um 

aspecto fundamental na pesquisa, possibilitando verificar a ocorrência do padrão espacial e o 

período de ocorrência dos elementos climáticos investigados, do número de casos de dengue, 

da incidência da mesma, e do índice de infestação dos vetores da doença.  

Um dos produtos da análise espacial supramencionada foram os mapas, que apesar 

de apresentar aparentemente um aspecto estático, refletem sinteticamente a complexidade das 

variáveis envolvidas, permitindo conhecer mais detalhadamente as condições de saúde da 

população no que concerne a propagação da dengue, assim como as características dos 

elementos climáticos investigados. Tal recurso é incluído na investigação possibilitando 

verificar fatores determinantes de agravos à saúde, contribuindo na identificação da 

interdependência de processos espaciais, que se refletem na sua configuração social, 

ambiental e epidemiológica (BARCELLOS e BASTOS, 1996).   

Diversos procedimentos podem ser utilizados na execução da análise espacial em 

saúde
15

, nesse estudo adotamos o geoprocessamento e a geoestatística.  

Santos, Pina e Carvalho (2000: 14) expõem que o “geoprocessamento é um termo 

amplo, que engloba diversas tecnologias de tratamento e manipulação de dados geográficos, 

através de programas computacionais”. Santos et al (2004: 6) afirmam que geoprocessamento 

“é o conjunto de técnicas de coleta, tratamento e exibição de informações referenciadas 

geograficamente”. Tomando como base as concepções de geoprocessamento apresentadas 

acima, compreendemos esse termo como conjunto de técnicas e tratamento de dados geo-

referenciados ou passíveis de geo-referenciamento objetivando produzir informações 

espaciais, por meio de ferramentas computacionais. O produto do geoprocessamento é o 

mapa, que permite observar a distribuição espacial de determinados fatos ou fenômenos que 

ocorrem no espaço geográfico.  

Dentre as técnicas englobadas no geoprocessamento destaca-se o Sistema de 

Informações Geográficas (SIGs). O SIG tem a capacidade de reunir uma grande quantidade 

de dados de expressão espacial, estrutura-los e manipula-los adequadamente. Santos, Pina e 

Carvalho (2000: 15) nos mostram que, 

                                                 
15

 Medronho (2006: 59) define análise espacial em saúde como, “o estudo quantitativo das doenças ou serviços 

de saúde, onde o objeto de estudo é referenciado geograficamente”. 
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a tecnologia SIG integra operações convencionais de bases de dados, como captura, 

armazenamento, manipulação, análise e apresentação de dados, com possibilidades de 

seleção e busca de informações e análise estatística, conjuntamente com a 

possibilidade de visualização e análise geográfica oferecida pelos mapas. Esta 

capacidade distingue os SIGs dos demais Sistemas de Informação e torna-os úteis 

para organizações no processo de entendimento da ocorrência de eventos, predição e 

simulação de situações, e planejamento de estratégias.  

 

O SIG, além de equipamentos computacionais, necessita de softwares que permitam 

fazer as análises espaciais desejadas. Nesse estudo utilizaram-se programas computacionais 

que unem, integram, organizam e modificam uma grande quantidade de dados de expressão 

espacial inserindo-os em bases cartográficas. Também se utilizou um software estatístico que 

possibilitasse a análise descritiva
16

 e traçasse correlações entre as variáveis estudadas.  

Para Nakhapakorna e Tripathi (2005), a incorporação da análise de padrões espaciais 

em estudos epidemiológicos é de suma importância para o planejamento territorial associado 

à compreensão dos processos de difusão de doenças. Os SIGs podem desempenhar um papel 

importante na utilização e análise de dados em saúde pública, a partir de abordagens 

multidisciplinares que explorem o potencial das técnicas de análise espaço-temporais.   

É cada vez mais comum estudos de Epidemiologia que incorporam técnicas de 

Geoprocessamento e Análise Espacial, muitos de forma interdisciplinar abarcando 

pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento incluindo a Geografia, sendo possível 

identificar diversos trabalhos de vários autores, como Barcellos et al. (1996, 1997, 1998) 

Castro et al. (2003), Cordeiro (2001,2002), Medronho (1999), Pinheiro et al. (2001), Santos e 

Noronha, (2001), Seone Wünsch Filho (2002), entre outros.  

Atrelado ao processo de georeferenciamento, a estatística se torna de fundamental 

importância na interpretação de grande quantidade de dados. Arango (2005: 01) a partir de 

reflexões teóricas sobre a estatística a compreende como, 

 

área do conhecimento que se encarrega especificamente da coleção ou da reunião de 

dados. O objetivo de reunir dados é o de fornecer informações sobre características de 

grupos de pessoas ou coisas. As informações têm por objetivo conhecer algum 

aspecto (ou questão) relacionado a esses grupos e, desta forma, servir de base para a 

escolha dos procedimentos mais adequados para resolvê-lo.  

 

A geoestatística (ramo da estatística) forneceu um conjunto de ferramentas para 

entender a aparente aleatoriedade dos dados, mas com possível estruturação espacial, 

                                                 
16

 A análise descritiva na estatística refere-se ao “levantamento, organização, classificação e descrição dos dados 

em tabelas, gráficos, ou outros recursos visuais, além do calculo de parâmetros representativos desses dados” 

(ARANGO, 2005: 02). 
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estabelecendo, desse modo, uma função de correlação espacial e possibilitando a interpretação 

da distribuição estatística desses dados.  

Na distribuição espacial da precipitação pluviométrica e da temperatura do ar, 

utilizou-se como método de interpolação
17

 o modelo inferencial denominado „krigeagem‟ ou 

„krigem‟.  

Este modelo inferencial foi escolhido, por que possibilitou um melhor resultado na 

interpolação dos dados, fornecendo estimativas não tendenciosas e com variância mínima
18

. 

Camargo (1998: 01) aponta que 

 

“o que diferencia a krigeagem de outros métodos de interpolação é a estimação de 

uma matriz de covariância espacial que determina os pesos atribuídos às diferentes 

amostras, o tratamento da redundância dos dados, a vizinhança a ser considerada no 

procedimento inferencial e o erro associado ao valor estimado. Além disso, a 

krigeagem também fornece estimadores exatos com propriedades de não 

tendenciosidade e eficiência”. 

 

Sendo sua principal distinção a maneira como os pesos são atribuídos as diferentes 

amostras. No caso da interpolação linear simples, por exemplo, os pesos são todos iguais a 

1/N (N = número de amostras); na interpolação baseada no inverso do quadrado das 

distâncias, os pesos são definidos como o inverso do quadrado da distância que separa o valor 

interpolado dos valores observados. Na krigeagem, o procedimento é semelhante ao de 

interpolação por média móvel ponderada, exceto que aqui os pesos são determinados a partir 

de uma análise espacial. Ela parte do princípio que pontos próximos no espaço tendem a ter 

valores mais parecidos do que pontos mais afastados, se baseando na diferença da variância 

com o aumento da distância entre dois pontos, permitindo avaliar incertezas e erros 

associados, produzindo superfícies suaves devido ao seu caráter gradual.   

O território abrangido pela RMF carece de dados referentes à temperatura do ar. 

Apenas uma fonte de dados (Estação Meteorológica do Campus do Pici) possui informações 

referentes a essa variável abarcando a escala temporal estudada para toda a RMF, o que 

impossibilita a espacialização e análise da temperatura do ar a nível de Região Metropolitana, 

considerando como referência os dados de apenas um “ponto” do território. 

Como alternativa a esse problema, utilizou-se cálculos de regressão linear múltipla 

para estimativas de temperatura do ar, a partir das coordenadas geográficas e a altitude de 

                                                 
17

 É um método matemático que permite construir um novo conjunto de dados a partir de um conjunto discreto 

de dados pontuais previamente conhecidos.  
18

 Estimativas não tendenciosas indicam que, em média, a diferença entre os valores estimados e verdadeiros 

devem ser nulos para um mesmo ponto; e variância mínima significa que estes estimadores têm menor variância 

dentre todos os estimadores não tendenciosos.   
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determinados pontos na superfície terrestre. Os estudos de Feitoza et al (1980) para o Espírito 

Santo, de Lima e Ribeiro (1998) para o Piauí, de Sediyama e Melo Junior (1998) para Minas 

Gerais, de Nolêto (2005) para a região de Sobral-CE, e de Gherardi et al (2008) para Mato 

Grosso utilizaram a regressão múltipla para estimativa de temperaturas e encontraram valores 

significativamente condizentes com a realidade.  

O presente estudo teve como base de cálculos a equação de regressão múltipla de 

Cavalcante e Silva (1994), proposta para os Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e 

Pernambuco: 

Y = a0 + ax1 + bx2 + cx2 + a1x21 + b1x22 + c1x23 + a2x1x2 + b2x1x3 + c2x2x3 

Onde: 

Y é a valor da temperatura 

x1 é a latitude em graus 

x2 é a longitude em graus 

x3 é a altitude em metros 

a0, a, b, c, a1, b1, c1, a2, b2, c2 são parâmetros estimados pelo método dos mínimos quadrados. 

Em relação à associação entre doenças e determinados fatores vários métodos 

estatísticos são utilizados, sendo os mais comuns os métodos de correlação, regressão, e de 

modelos lineares, simples ou múltiplos, bastante utilizados nos estudos ecológicos em 

epidemiologia. No cruzamento das variáveis climáticas (precipitação e temperatura do ar) e 

epidemiológicas (IIP
19

, número de casos e incidência20 da dengue) foi utilizada a correlação 

linear simples, por possibilitar uma maior clareza e precisão de análise na relação entre as 

variáveis.  

A correlação é uma variação concomitante entre duas variáveis. Larson e Farber 

(2010: 395) afirmam que “os dados podem ser representados por pares ordenados (x,y), onde 

x é a variável independente (ou explanatória) e y é a variável dependente (ou resposta)”.  

Ela pode ser representada por meio de um diagrama de dispersão, ou através do 

coeficiente de correlação. Optamos por representá-la através do coeficiente de correlação, 

pois concordando com Larson e Farber (2010: 398) “uma maneira mais precisa de se medir o 

                                                 
19

 O Índice de Infestação Predial (IIP) correspondente ao número de imóveis com a presença de Aedes aegypti 

pelo número total de imóveis inspecionados. É utilizado pelos serviços de saúde por meio de pesquisa larvária, 

para conhecer o grau de infestação, dispersão e densidade por Aedes aegypti e/ou Aedes albopictus nas 

localidades. Comumente associa-se o IIP com o LIA (Levantamento de Índice Amostral) estes levantamentos 

são feitos por ciclos anuais. Os LIAs são de responsabilidade municipal e no Ceará adota-se um plano amostral 

dentro do universo de 100 imóveis, logo o IIP ou o LIA  são o numero de imóveis com a presença de Aedes 

aegypti por 100 imóveis vistoriados.  O Ministério da Saúde adota a seguinte estratificação para o IIP ou LIA: <1 

(satisfatório); 1 a 2,9 (estado de alerta); >3 (risco de surto epidêmico).    
20

 No estudo adotou-se a incidência como o numero de pessoas infectadas para cada 100.000 habitantes. 
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tipo e a força de uma correlação linear entre duas variáveis é calcular o coeficiente de 

correlação”. O coeficiente utilizado foi o de Pearson. Ele é uma medida do grau de relação 

linear entre duas variáveis quantitativas. Este coeficiente oscila 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 

associação linear entre duas variáveis. Leva-se em conta também, o nível de significância da 

correlação. O nível de significância, diz se o resultado é significante, portanto, se tem 

significância estatística. Ele indica a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é 

efetivamente verdadeira. A hipótese nula é a hipótese que traduz a ausência do efeito que se 

quer verificar e a hipótese alternativa é a hipótese que o investigador quer verificar. O nível de 

significância adotado nas correlações da pesquisa é de no máximo 0,05 (5%), caso o nível de 

significância for maior que 0,05 a correlação não apresenta significância estatística.   

Considerando xi e yi os valores das variáveis X e Y. e são respectivamente as 

médias dos valores xi e yi. A fórmula do coeficiente de correlação de Pearson é, 

 

Ressalta-se a possibilidade de que a relação entre as variáveis possa ser causada pela 

combinação de diversas outras variáveis que não estão no estudo, todavia reafirmamos que a 

partir de uma vasta bibliografia confirmamos a influência da chuva e da temperatura do ar na 

propagação da dengue
21

. Logo, é nossa intenção mensurar e analisar a correlação entre essas 

variáveis para a RMF.  

Na elaboração de estudos confiáveis no que concerne a análise espacial e estatística, 

a confiabilidade, fidedignidade e representatividade dos bancos de dados são essenciais. 

Dados mal coletados ou não confiáveis irão carregar suas distorções para qualquer análise que 

se faça deles. Um exemplo claro disso se refere a análise de precipitação. Nela, um passo de 

suma importância, é a espacialização da mesma em determinada área. Nesse sentido quanto 

maior número de postos pluviométricos com dados para o período em análise dispor, mais 

detalhada e assertiva será a espacialização. Todavia, muitos percalços são evidenciados nas 

análises em Climatologia, principalmente os relacionados a indisponibilidade e confiabilidade 

dos dados, dificultando o processo de análise. Dessa forma a rede meteorológica existente é 

                                                 
21

 Os estudos brasileiros envolvendo clima e dengue são apresentados no item 2.2. 
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indispensável nesses estudos, através da mesma os elementos climáticos são mensurados 

possibilitando a investigação climatológica. Quando a rede meteorologia encontra-se 

desestruturada nem sempre se consegue ter acesso aos dados, ou ainda, tais dados não 

possuem boa qualidade. 

A ausência de uma sistemática na coleta dos dados e descuido quanto a seu rigoroso 

controle de qualidade, podem tornar os dados pouco fidedignos. Ademais, deslocamentos dos 

locais de coleta, mudanças na aparelhagem e nos métodos de medida, podem ser responsáveis 

pela heterogeneidade das séries climáticas e epidemiológicas tornando-as impróprias às 

finalidades da pesquisa, exigindo correções difíceis de cumprir. 

 

1.2. Métodos e técnicas aplicadas  

 

A presente pesquisa é de natureza descritiva correlacional, quanto à própria forma 

metodológica o estudo é empírico-analítico de corte longitudinal retrospectivo. Ele foi 

desenvolvido em quatro etapas apresentadas a seguir: 

ETAPA 1- Levantamento bibliográfico e cartográfico 

Realizou-se uma revisão bibliográfica e cartográfica, com vistas à obtenção de um 

aporte teórico sobre a temática desenvolvida e sobre os procedimentos a serem executados 

dentro da escala da pesquisa (RMF). No curso desta etapa procedeu-se a um levantamento 

bibliográfico da produção científica do Brasil, referente aos estudos geográficos que 

envolvam a relação clima e dengue, a fim de se traçar um perfil evolutivo das pesquisas 

científicas voltadas a essa temática entre os anos de 2000 a 2009. Essa revisão sistemática 

contribuiu como suporte teórico prático na pesquisa, todavia a pesquisa não se limitou 

somente a mesma.  

Para a revisão sistemática de estudos foram consultadas 22 revistas de porte nacional 

voltadas a geografia e a área da saúde, que estão disponíveis na base SciELO -Scientific 

Eletronic Library Online, 4 simpósios nacionais
22

 e o banco de teses e dissertações da capes
23

. 

Não efetuou-se o levantamento de estudos nos congressos, simpósios ou encontros da área da 

saúde por esses publicarem apenas trabalhos acadêmicos no formato resumos simples, 

impossibilitando uma análise mais apurada dos estudos.  

                                                 
22

 Realizou-se um levantamento de todos os anais dos eventos supracitados que ocorreram exclusivamente entre 

os anos de 2000 a 2009. 
23

 Ver Apêndice A.  
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A seleção dos trabalhos foi feita por critérios de inclusão, sendo estes: artigos 

originais que envolviam a relação clima e dengue publicados em português, trabalhos 

apresentados em simpósios, teses e dissertações defendidas entre os anos de 2000 a 2009. 

Trabalhos com a temática, porém realizados para outros países foram excluídos da análise, 

assim como, trabalhos publicados fora do Brasil, mas que tratavam da temática tendo como 

recorte espacial alguma parte do território brasileiro
24

.  

As palavras-chaves utilizadas na identificação das pesquisas no bando de teses e 

dissertações da capes foram “clima dengue”, “abordagem climatológica dengue”, “chuva 

dengue”, “temperatura dengue”, “elementos climáticos dengue” e as mesmas palavras de 

cunho climático acrescentadas das palavras Aedes aegypti.  

Na pesquisa na base SciELO (www.scielo.org), utilizou-se o método de pesquisa 

integrada, acessando a base „Brasil‟. Selecionou-se todos os artigos originais das 22 revistas 

com as palavras-chave supracitadas, mas as palavras Aedes aegypti no título, resumo ou 

palavras-chave, pesquisados no Brasil e publicados entre os anos de 2000 a 2009. 

 

ETAPA 2- Variáveis meteorológicas e patológicas: construção e análise da base de dados. 

Neste item foi desenvolvido o banco de dados da pesquisa com o levantamento das 

seguintes variáveis: 

 dados de temperatura do ar e totais pluviométricos mensais e anuais junto a 

FUNCEME (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos) e a estação 

meteorológica do Campus do Pici
25

 entre os anos de 2001 e 2009;  

 incidências mensais, número de casos de dengue mensais e anuais por município e IIP 

através da SESA (Secretária de Saúde do Estado do Ceará) e da SMS (Secretária 

Municipal de Saúde de Fortaleza), para os anos de 2001 a 2009; 

 população da RMF através de censos demográficos, contagem populacional, projeções 

e estimativas demográficas do DATASUS e do IBGE.  

A segunda etapa da pesquisa abrange, ainda, o tratamento geoestatístico dos dados 

coletados, onde foram organizados e analisados no ambiente computacional Microsoft Excel, 

objetivando a padronização do banco de dados adquirido. Em seguida os dados climáticos 

foram espacializados no software Surfer 8.0 abarcando uma escala anual e sazonal referente a 

                                                 
24 Procedeu-se dessa forma devido a impossibilidade de abranger todas as revistas, congressos, simpósios, teses e 

dissertações publicadas fora do Brasil. Todavia as que conseguimos identificar estão apresentadas no corpo dessa 

pesquisa.  
25

 A estação meteorológica do Campus do Pici (coordenadas: 03º 44‟LAT S e 38º 33‟ LONG W), pertence ao 

Departamento de Engenharia Agrícola do Centro de Ciências Agrárias da UFC.   
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quadra chuvosa. A incidência e os casos de dengue foram espacializados no programa Arc Gis 

9.3 de forma anual, com gráficos representativos para os casos no primeiro e segundo 

semestre de cada ano e dentro ou fora da quadra chuvosa. Para as espacializações utilizou-se 

uma base cartográfica da RMF adaptada da base cartográfica do Ceará, fornecida pelo IPECE 

(2009).  

Os diferentes bancos de dados epidemiológicos da dengue foram organizados de tal 

forma que as escalas espaço-temporais de análise coincidissem o máximo possível com a 

escala espaço-temporal das variáveis climatológicas. Para isso estabeleceram-se somas e 

médias aritméticas diversas para o número de casos, incidência e IIP.  

Na análise da precipitação, primeiramente realizou-se um levantamento e 

identificação de todos os postos pluviométricos existentes na RMF e dos mais próximos do 

limite desta, observando a localização de cada posto pluviométrico no mapa de localização 

dos postos pluviométrico do Estado na home page da FUNCEME
26

. Verificou-se a existência 

de 46 postos distribuídos dentro e nas proximidades da RMF. Após o levantamento dos 

postos, os mesmos foram organizados em um banco de dados com suas respectivas 

coordenadas geográficas. Em seguida foram adquiridas as séries históricas meteorológicas de 

cada posto.  

Com os dados de precipitação foi possível realizar um levantamento minucioso da 

disponibilidade dos dados para os anos de 2001 a 2009 dos 46 postos pluviométricos em 

estudo. Para tanto se elaborou uma planilha
27

 onde consta a existência ou ausência de dados 

de precipitação, assim como o número de dias que não se verificou registros. Dessa forma, foi 

possível identificar quais os anos que não contêm falhas nos dados de chuva, assim como os 

anos que apresentam falhas, identificando o mês e o número de dias com falhas.   

O apêndice B mostra o que foi feito para os 46 postos verificados. A planilha se 

estrutura por colunas, na qual a primeira apresenta o município e o nome do posto 

pluviométrico seguindo de uma segunda coluna referente aos anos verificados (2001 a 2009), 

e uma seqüência de colunas referente aos meses. Estas podem apresentar ausência de número 

(indicando que para o referido mês os dados de precipitação estão completos), podem também 

estar preenchidos por algum número (indicando que há falhas no mês; o número representa a 

quantidade de dias que não se registrou resultados), ou pela nomenclatura “s/r” indicando que 

os dados não se encontram na série analisada.  

                                                 
26

 www.funceme.br 
27

 A planilha consta no apêndice B. Optou-se por apresentá-la no apêndice do trabalho devido sua extensão, o 

que poderia gerar dificuldade de compreensão da metodologia se apresentada no corpo do texto. 
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Os postos ao redor da RMF (Figura 02) foram utilizados visando abarcar toda a área 

da mesma no processo de espacialização no software Surfer 8.0 através do método de 

interpolação „krigin‟ ou „krigeagem‟. Para os demais tipos de análise, como a análise de 

tendência, média climatológica e correlações foram utilizados somente os postos que se 

encontram dentro da RMF (20 postos). Os postos Maranguape-Maranguape, Guaiúba-

Guaiúba e Pacatuba-Pacatuba apresentaram falhas em seus dados, o que impediu a utilização 

dos mesmos na espacialização da precipitação e na classificação climática de Xavier (1998 e 

2001) para os anos em estudo. Todavia esses postos foram utilizados nas correlações, onde as 

falhas foram consideradas missing
28

. Eles foram escolhidos por serem os postos mais 

próximos do centro urbano, local onde concentra a maior quantidade de casos. Utilizou-se 

esse critério para os outros municípios que apresentavam mais de um posto pluviométrico.  

Após a verificação dos postos calcularam-se as tendências de chuva correspondentes 

ao período de análise para os 20 postos da RMF utilizados, gerando linhas de tendência linear 

e polinomial. A média climatológica de cada posto foi representada graficamente e as 

porcentagens de chuva
29

 foram feitas para a quadra chuvosa entre os anos de 2001 a 2009. 

A média climatológica é uma técnica estatística utilizada para calcular a média das 

chuvas de um conjunto de dados em determinado período de tempo. Ela é calculada a partir 

da soma dos totais anuais, dividido pelo número de anos investigados. Zanella (2006: 125) 

aponta que, 

 

a análise das médias dos elementos do clima, embora não suficiente para o 

entendimento do mesmo, é de fundamental importância para permitir, por meio da 

expressão habitual do comportamento atmosférico, a definição de padrões climáticos 

e fornecer, também, comparações entre tipologias variadas. A média é ainda o ponto 

de referência para caracterizar os desvios ou anomalias que refletem as 

irregularidades do ritmo climático.  

 

Também foi realizada a espacialização da chuva, para cada ano e para a média 

climatológica, a partir dos postos que apresentavam série histórica completa no período de 

2001 a 2009. 

 

                                                 
28

 O missing é uma ferramenta do programa SPSS utilizada para identificar valores que não se deseja que entrem 

nos cálculos.  
29

 As porcentagens de chuva foram calculadas a partir da soma dos totais anuais de precipitação anual (PA) e 

precipitação na quadra chuvosa (QC), gerando-se regra de três simples onde PA corresponde a 100% e QC 

corresponde a X%. 
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Figura 02 – Localização dos Postos Pluviométricos 

 

No estudo das características térmicas na RMF realizou-se estimativas de 

temperatura do ar através do programa computacional Celina
30

, onde baseado nas regiões 

climáticas do Ceará adotadas pela FUNCEME, e utilizando-se o método estatístico regressão 

linear múltipla estimou-se a média mensal de temperatura do ar. Foram consideradas as 

informações (latitude, longitude e altitude) dos postos pluviométricos utilizados na pesquisa. 

Optou-se por esses „pontos‟ na tentativa de estabelecer um padrão comum de informações 

espaciais entre os elementos climáticos analisados. Não se considerou viável utilizar os dados 

de temperatura do ar das Plataformas de Coleta de Dados (PCD‟s) ou das estações 

meteorológicas visto que dentro a RMF só existe uma Estação Meteorológica (Campus do 

Pici) em funcionamento e abarcando a escala temporal da pesquisa, logo os dados dessa 

Estação Meteorológica não seriam significativamente representativos para toda a RMF. 

                                                 
30

 Este software foi desenvolvido pelo Laboratório de Climatologia e Recursos Hídricos da Universidade Federal 

do Ceará com base nos estudos de Cavalcante e Silva (1994). 
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Todavia os dados dessa estação foram utilizados para uma análise específica para o município 

de Fortaleza. 

 

ETAPA 3- Análise das correlações entre as variáveis: recursos técnicos  

Nesta etapa ocorreu o estabelecimento de correlações entre a temperatura do ar, 

pluviosidade e número de casos de dengue. Realizaram-se dois grupos de correlação para 

cada dupla de variável correlacionada. Tanto nas correlações entre o número de casos de 

dengue e a precipitação, assim como da temperatura média do ar com os casos de dengue, 

foram calculadas sem e com o adiantamento de um mês no número de casos. Procedeu-se 

dessa forma por acreditar-se que a precipitação e a temperatura do ar continuam influenciando 

a propagação do Aedes aegypti e da dengue, durante o mês seguinte
31

.  Considerando a escala 

municipal ocorreram correlações mensais entre as variáveis supracitadas para os quinze 

municípios da RMF, a fim de verificar estatísticamente a relação entre a incidência de dengue, 

de seus vetores e dos elementos do clima (temperatura do ar e precipitação).  

As correlações foram realizadas por meio do software SPSS 9.0 (Statistical Package 

for the Social Sciences - pacote estatístico para as ciências sociais). Este software permite 

diferentes análises de dados, teste de hipóteses e criação de modelos de projeção. O método 

estatístico utilizado foi a “correlação de Pearson” que através de seu coeficiente pode-se 

estimar a força da relação entre duas variáveis.  

Depois de estabelecida as correlações, as mesmas foram interpretadas de acordo com 

o modelo propostos por Bisquerra et al (2004) (Quadro 01). Para os coeficientes negativos a 

interpretação é a mesma. 

 
Quadro 01 - Interpretação da correlação de Pearson 

Coeficiente Interpretação 

r = 1 Correlação perfeita 

0,80 < r < 1 Muito alta 

0,60 < r < 0,79 Alta 

0,40 < r < 0,59 Moderada 

0,20 < r < 0,39 Baixa 

0 < r < 0,19 Muito baixa 

r = 0  Nula 
Fonte: Bisquerra et al (2004) 

 

 

                                                 
31

 Esse critério de um mês de adiantamento do número de casos de dengue é mais bem discutido no subcapítulo 

3.2 quando apresentado a pesquisa de Lima (2003).  
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ETAPA 4 - Análise ampliada de Fortaleza  

A quarta etapa da pesquisa consistiu de uma análise específica para o município de 

Fortaleza, onde através dos dados da Estação Meteorológica do Pici e os dados da SESA foi 

possível confeccionar pranchas com gráficos, contendo informações mensais, de temperatura, 

precipitação, IIP (Índice de Infestação Predial) e número de casos de dengue, permitindo uma 

análise mais acurada do objeto deste estudo. Em seguida as pranchas foram analisadas com o 

intuito de traçar a relação do clima na evolução do número e localização de casos da doença. 

Por fim, sugeriram-se alguns pontos de ação para o controle epidemiológico da dengue. 
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2. DENGUE: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E ESTUDOS CLIMÁTICOS 

 

2.1. Transmissão da dengue 

 

A dengue, doença viral febril aguda, constitui a doença reemergente mais importante 

e combatida entre os países intertropicais, onde as condições ambientais e socioeconômicas 

favorecem a proliferação do Aedes aegypti, principal vetor da doença. (BARRERA et al., 

2000; GLUBER, 2001). Schatzmayr (2008) aponta o vírus da dengue como o mais difundido 

geograficamente, sendo encontrado em áreas tropicais ou subtropicais. (Figura 03) 

De acordo com o Ministério da Saúde (2009: 11), 

 
Nas últimas duas décadas, a incidência de dengue nas Américas tem apresentado uma 

tendência ascendente, com mais de 30 países informando casos da doença, a despeito 

dos númerosos programas de erradicação ou controle que foram implementados. Os 

picos epidêmicos têm sido cada vez maiores, em períodos que se repetem a cada 3-5 

anos, quase de maneira regular. Entre 2001 e 2005, foram notificados 2.879.926 casos 

de dengue na região, sendo 65.235 de dengue hemorrágica, com 789 óbitos. As 

maiores incidências nesse período foram reportadas pelo Brasil, Colômbia, 

Venezuela, Costa Rica e Honduras (82% do total). 

 

Desde a reintrodução do vírus no Brasil, na década de 1980, mais de 60% dos casos 

notificados de dengue na Região das Américas ocorreram no Brasil. (NOGUEIRA et al, 2007) 

 

 
Figura 03 – Distribuição Geográfica da dengue no mundo. Fonte OMS, 2004. 

 

A dengue apresenta quatro formas de infecção: infecção assintomática e dengue 

clássico, onde o homem infectado apresenta cefaléia, dores musculares, dores articulares, 
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exantema, diarréia e vômitos, estas duas formas apresentam curso benigno. As outras formas 

são: a febre hemorrágica da dengue (dengue hemorrágica), responsável pelo número crescente 

de casos graves e óbitos, geralmente associada à hemorragia e alterações hemodinâmicas, 

queda de pressão arterial e no extremo mais grave define a síndrome do choque da dengue; e a 

dengue com complicações, associada a manifestações frequentemente graves, mas menos 

comuns como hepatite e manifestações neurológicas (SILVA e ANGERAMI, 2008).  

Seu agente etiológico é o arbovírus
32

 do gênero Flavivirus, pertencente à família 

Flaviviridae. São conhecidos quatro tipos de vírus (arbovírus) que constituem os sorotipos 

designados como I, II, III, IV antigeneticamente separados. A infecção por um deles dá 

proteção permanente para o mesmo sorotipo e imunidade parcial e temporária contra os outros 

três, ou seja, a imunidade é permanente para um mesmo sorotipo, havendo imunidade cruzada 

temporariamente. Por outro lado, acredita-se que o tipo de vírus associado à infecção 

secundária possa ter grande importância no desenvolvimento da dengue hemorrágica (OMS, 

1987; VERONESI, 1991). Os quatro tipos de vírus favorecem a expansão e o surgimento de 

epidemias da doença. Seu hospedeiro vertebrado e fonte de infestação é o ser humano.  

O modo de transmissão de acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica (2006: 

231), 

 
se faz pela picada dos mosquitos Aedes aegypti, no ciclo ser humano-Aedes aegypti-

ser humano. Após um repasto de sangue infectado, o mosquito está apto a transmitir o 

vírus depois de 8 a 12 dias de incubação extrínseca. A transmissão mecânica também 

é possível, quando o repasto é interrompido e o mosquito, imediatamente, se alimenta 

num hospedeiro susceptível próximo. Não há transmissão por contato direto de um 

doente ou de suas secreções com pessoa sadia, nem por intermédio de água ou 

alimento.  

 

A dengue possui um período de incubação
33

 que varia de 3 a 15 dias, sendo em 

média de 5 a 6 dias. Seu período de transmissibilidade ocorre em dois ciclos: no ser humano e 

no vetor. A transmissão do ser humano para o mosquito ocorre no período de viremia
34

, 

começando um dia antes do aparecimento da febre se estendendo até o 6º dia da doença. No 

mosquito, após um repasto de sangue infectado, o vírus vai se localizar nas glândulas 

salivares da fêmea do mosquito, onde se multiplica depois de 8 a 12 dias de incubação. A 

partir desse momento, é capaz de transmitir a doença e assim permanece até o final de sua 

vida que varia de 6 a 8 semanas (GUIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, 2006). 

                                                 
32

 Arbovírus são vírus que se multiplicam nos tecidos dos organismos dos artrópodes, infectando-os, e tornando-

os vetores depois de sugarem sangue de hospedeiros em período de viremia. 
33

 Período de incubação é o tempo decorrido entre a exposição ao organismo patogênico e a manifestação dos 

primeiros sintomas da doença. Nesse período o indivíduo não manifesta nenhum sintoma da doença.  
34

 Período de verimia é o tempo que o vírus vivo permanece no sangue do indivíduo. 
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A intensidade de interação entre o ambiente, o agente, a população de hospedeiros e 

o vetor determina a dinâmica de transmissão do vírus. Junior e Junior (2008) apontam uma 

série de componentes dessa interação dividindo-os em macro e microdeterminantes. Com 

base nos autores supracitados elaborou-se o fluxograma da figura 04, apresentando os fatores 

que favorecem o risco de dengue ao indivíduo e à população.  

 
Figura 04 – Fluxograma de fatores de risco para a dengue 

 

Os vetores da dengue são o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, sendo o primeiro o 

principal (CÂMARA, et al, 2009). 

O Aedes aegypti é originário da África, vivendo em regiões tropicais e subtropicais 

do globo, entre as latitudes de 35° norte e 35º sul. (JUNIOR e JUNIOR, 2008). É um 

mosquito adaptado ao ambiente urbano de características peri e interdomiciliares. Se prolifera 

nos mais diversos recipientes, geralmente introduzidos no ambiente pelo homem, a exemplo 

de pneus velhos abandonados, garrafas, vasos de plantas, calhas, piscinas, entre outros, cuja as 

paredes servem à ovipostura do mosquito. Macho e fêmea alimentam-se da seiva das plantas, 

presentes, sobretudo, no interior das casas, no entanto apenas a fêmea pica o ser humano em 

busca de sangue para maturar os ovos (OPAS, 1982). Tem hábitos diurnos, pica o homem 

desde o amanhecer até o fim do dia e abriga-se no interior das casas para repousar em cantos 

sombrios, atrás de móveis, quadros, armários, entre outros refúgios (REY, 1992; NEVES, 

1998). As fêmeas apresentam uma sobrevida de dois meses e realizam hematofagia doze ou 

até mais vezes (VERONESI, 1991; REY, 1992; NEVES, 1998).  
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Seu ciclo de vida compreende quatro etapas (Figura 05). Os ovos se fixam em locais 

adjacentes à superfície da água, que ao entrar em contato com esta eclodem. Após saírem dos 

ovos as larvas passam por quatro estágios de desenvolvimento, em um período que varia de 

acordo com a temperatura, a disponibilidade de alimento e a densidade larvária no recipiente. 

A fase seguinte é a fase de pulpa seguido da metamorfose para mosquito. A estimativa de 

tempo completo do ciclo é muito imprecisa visto a complexidade de fatores envolvendo sua 

dinâmica. Junior e Junior (2008) chamam a atenção que o período de incubação do ovo até a 

pulpação pode variar de 5 dias em condições ótimas a semanas em locais com baixa 

temperatura e alimento insuficiente, sendo que um ovo pode resistir até um ano sem eclodir. 

A fase pulpa dura de 2 a 3 dias e dois dias após virarem mosquito eles estão aptos a acasalar, 

reiniciando o ciclo. Em média, cada Aedes aegypti vive em torno de 30 dias e a fêmea chega a 

colocar entre 150 e 200 ovos de cada vez (JUNIOR e JUNIOR, 2008).  

 

 
Figura 05 – Fases do desenvolvimento do mosquito Aedes Aegypti. Fonte: Oliveira, 2006. 
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Uma vez com o vírus da dengue, a fêmea torna-se vetor permanentemente da 

doença. Calcula-se que haja uma probabilidade entre 30 e 40% de chances de suas crias já 

nascerem também infectadas (SOUZA, 2010). 

A transmissão do vírus da dengue ocorre pela picada do Aedes aegypti fêmea 

infectado. O inseto pica durante o dia. Na sua fase larvária, vive na água limpa e parada, na 

água armazenada para uso doméstico, ou em qualquer lugar onde haja água limpa acumulada 

(OLIVEIRA, 2006). 

A grande capacidade de adaptação do Aedes aegypti ao ambiente urbano levou 

muitos pesquisadores a examinar a ecologia desse mosquito, na tentativa de desvendar seus 

hábitos e comportamentos na natureza e no espaço habitado pelo homem. Junior e Junior 

(2008: 12) afirmam que, 

 
em pequenas altitudes, a temperatura, a umidade e a precipitação média anual afetam 

a sobrevivência e reprodução do vetor, da mesma maneira que a temperatura afeta a 

replicação do vírus no vetor. Esses parâmetros geográficos e climáticos podem ser 

utilizados para estratificar as áreas em que se espera que a transmissão seja endêmica, 

epidêmica ou esporádica. 

 

Mendonça (2003) aponta as altas latitudes como livres desta doença devido às baixas 

temperaturas, todavia, a mudança climática global poderá favorecer a expansão da sua área de 

ocorrência para latitudes e altitudes mais elevadas que as manifestadas até o presente. 

Benjaran (2002) e Paula (2005) verificaram esse fato no norte da Argentina e no Estado do 

Paraná respectivamente.  

O estudo de Souza (2006) para o Estado de Goiás comprovou que a transmissão da 

doença ocorreu em maior quantidade nos quatro primeiros meses de cada ano estudado, 

período de elevada pluviosidade, diminuindo substancialmente nos meses de junho a 

setembro, época de poucas chuvas, afetando diretamente a capacidade de vôo e reprodução do 

vetor.  

Relativo a temperatura Focks et al (1995), estimou que o período de incubação 

extrínseco do vírus é de 8,33 dias para temperaturas de 32º C e de 16,67 dias para 

temperaturas de 22º C, comprovando que as chances das fêmeas de completar o período de 

incubação é 2,64 vezes maior que aquelas submetidas às temperaturas mais baixas. Há 

estudos como o de Watts et al (1987) que verificaram a temperatura do ar interferindo nas 

atividades de repasto sanguíneo das fêmeas dos mosquitos e em sua longevidade. Estes e 

outros estudos como os de Patz et al (1998) indicam que a temperatura e a precipitação 

induzem variações na eficiência vetorial do Aedes aegypti sendo determinantes importantes 

no padrão cíclico anual de dengue. 
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O Aedes albopictus é uma espécie silvestre que se adaptou aos ambientes rurais, 

suburbanos e urbanos. No Brasil ainda não foi apontado de maneira efetiva como vetor da 

dengue, apesar de já terem sido identificados mosquitos não infectados de forma esporádica 

em algumas áreas urbanas do Brasil, como se verifica nos estudos de Serufo et al (1993), Neto 

et al (2002) e Alves et al (2008). No ano de 2005 no bairro Montese em Fortaleza – Ceará 

foram encontrados 13 Aedes albopictus (todos fêmeas), todavia nenhum infectado pelo vírus 

da dengue (MARTINS et al, 2006). Ibañez-Bernal et al (1997) encontraram mosquitos Aedes 

albopictus infectados com o vírus da dengue em Reynosa - México na epidemia de 1995, 

mostrando a capacidade de infecção pelo vírus da dengue, todavia nas Américas o vetor 

apresenta importância secundária, visto que ainda não foi associado à transmissão do vírus.  

 

2.2 Na interface dos estudos: interação entre clima e dengue 

 

Neste subcapítulo são apresentadas considerações gerais a respeito dos estudos 

envolvendo a relação clima/dengue no Brasil, levantadas principalmente por meio de 

informações em anais de eventos, revistas especializadas, teses e dissertações que tratam da 

temática, com destaque para as publicações entre os anos de 2000 a 2009, possibilitando um 

levantamento do que foi produzido acerca do tema na ultima década. Ressalta-se que, por se 

tratar de uma revisão bibliográfica com escala espacial e temporal tão abrangente, existe a 

possibilidade do mesmo ter deixado à margem muitos trabalhos desenvolvidos, seja pela falta 

de acesso ou conhecimento da existência
35

. Outros trabalhos, anteriores ao período 

mencionado, são também mencionados e comentados visto a sua importância para a presente 

pesquisa, assim como alguns trabalhos de publicação estrangeira.   

Os estudos apresentam diversidade metodológica e graus de complexidade e 

aprofundamento diferenciados. Entretanto, a abordagem que prevalece nesses estudos é a 

mesma: verificar a existência ou não da relação entre os elementos atmosféricos e a dengue. O 

tratamento dessa temática foi aplicado em diferentes áreas do conhecimento como: geografia, 

meteorologia, estatística, saúde pública e epidemiologia. 

A seguir são apresentadas as considerações levantadas com a revisão: 

1. Foram identificados 30 trabalhos sobre a temática em anais de eventos, sendo que 11 

destes envolviam estudos diretos do clima com a dengue e seus vetores. Identificou-se 40 

                                                 
35

 A revisão da temática: clima e dengue no Brasil, por sua dimensão, não se encerrou nas considerações 

apontadas, pois se sabe que vários trabalhos não foram inclusos e que muito ainda precisa ser levantado para 

melhor se definir a influencia climática na propagação da dengue.  
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artigos de revista, selecionou-se 16, por comprovarem ou não a influência dos elementos 

atmosféricos na propagação da dengue. Das teses e dissertações identificadas, 9 no total, 6 

tinham estudos evidentes da relação entre clima e dengue. No total identificou-se 79 

estudos, dos quais, 33 foram selecionados por traçarem metodologias e resultados a 

respeito do assunto.  

2. A escala espacial de análise concentra-se principalmente em municípios, abarcando o 

perímetro urbano, todavia, verificaram-se trabalhos em escala menor (em nível de estado, 

região e país). A concentração de trabalhos que apresentam o perímetro urbano como área 

de estudo se justifica por ser lá onde se encontram os maiores números de casos e onde 

evidentemente o vetor e a doença conseguem se proliferar com maior facilidade, além da 

maior disponibilidade e confiabilidade dos dados. A escala temporal de análise foi 

bastante variada, sendo a maior um perfil de 18 anos e a menor 3 meses.  

3. A dinâmica epidemiológica da dengue, nos estudos, mostrou-se através de uma 

sazonalidade da doença, compreendendo o período chuvoso com o maior número de 

casos, exceto no estudo de Lima, Firmino e Filho (2008), que verificaram, na estação seca, 

uma maior possibilidade de expansão da doença. 

4. Para a temperatura, constatou-se que o aumento desta está mais relacionado com a 

propagação do vírus do que a precipitação. Todavia Neto e Rebêlo (2004) identificaram 

correlação negativa entre a temperatura do ar e a incidência da doença para São Luis/MA 

entre 1997 e 2002, confirmando que a dinâmica da doença varia espacial e temporalmente. 

Ressalta-se que a dinâmica da dengue em ambientes extra urbanos pode ser diferente dos 

encontrados nos trabalhos apresentados nesse subcapítulo. Rodhain e Rosen (1997), 

Halstead (1997) e Gluber (2002), apontam que surtos de dengue podem ocorrer no 

período seco, estando relacionados ou não, com o aumento da população do vetor. Este, 

em algumas ocasiões, pode ser mais abundante nas estações secas, quando ocorrem 

chuvas rápidas e esparsas, visto que em muitos ambientes rurais, na estação seca, se faz 

necessário o armazenamento de água, muitas vezes de forma inadequada, criando 

ambientes propícios a oviposição do mosquito.     

5. Notou-se que o principal elemento atmosférico utilizado na relação com a dengue é a 

precipitação. A temperatura do ar quando analisada apresentou uma relação bem mais 

nítida e comprobatória que a precipitação, exceto no estudo de Ribeiro et al (2006). A 

utilização da precipitação como elemento relacional com a dengue na maioria dos 

trabalhos se deve a dois fatos: primeiro a disponibilidade dos dados (os dados de 

precipitação para todo o Brasil são mais acessíveis, confiáveis e melhor distribuídos 
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espacialmente), e também por ser a precipitação, o elemento atmosférico mais perceptível 

para a população. A umidade relativa foi o elemento que menos esteve presente na análise 

dos trabalhos, haja vista que sua mensuração é pouco feita, e geralmente é generalizada 

para a precipitação.  

6. O trabalho de Ribeiro et al (2006) em escala municipal não identificou correlação entre 

a temperatura do ar e os casos de dengue. Cabe salientar que a escala temporal de análise, 

o tipo de vírus infectante a cada ano, assim como fatores políticos, demográficos e socio-

econômicos estão também envolvidos na dinâmica de propagação da doença, podendo um 

determinado fator se sobrepor a outro. Neste caso, há a possibilidade das variáveis não 

climáticas terem tido uma maior influência na propagação da dengue no período de tempo 

abarcado pela pesquisa.  

7. O maior número de estudos concentra-se nas regiões Sul e Sudeste do Brasil com 

destaque para Paraná
36

 e São Paulo. Na região Nordeste, os maiores números de trabalho 

na área, são em Alagoas, Bahia e Paraíba. 

O quadro 02 sintetiza a revisão realizada no tocante a escala de abrangência e 

temporal, metodologia e principais resultados. 

A pesquisa de Lima (2003) não consta na síntese. Preferiu-se abordá-la 

separadamente por se tratar de um estudo exclusivo para Fortaleza. O estudo analisou 

comparativamente as tendências de evolução da dengue, e a correlação existente entre as 

ocorrências regionais e as variáveis envolvidas, dentre elas a precipitação, para o município 

de Fortaleza entre os anos de 2001 e 2003. Utilizando técnicas estatísticas como coeficientes 

de correlação, variância, desvio padrão, covariância e análise de tendência, o autor verificou 

que os surtos anuais de dengue se apresentaram coincidentes e imediatamente subseqüentes 

ao início das chuvas do primeiro semestre do ano, com pico máximo no mês em que há 

redução no volume de precipitações, quase desaparecendo a seguir. Segundo Lima (2003: 23), 

 

Tendo em vista que a epidemia é uma decorrência direta da população de mosquitos e 

o pico da mesma ocorre após a parada das chuvas, isso estaria a indicar um 

crescimento explosivo dessa população, propiciado pela estagnação das águas. A 

cessação do período chuvoso permite, então, o desenvolvimento completo do total de 

larvas viáveis, dentre as presentes nos criadouros naturais.  

 

                                                 
36

 Na Universidade Federal do Paraná existe um núcleo de estudos sobre clima e dengue que através do projeto 

“Dinâmica Espacial, Monitoramento e Controle da Dengue na região Sul do Brasil” coordenado pelo Prof. Dr. 

Francisco Mendonça, do Laboratório de Climatologia desta instituição (LABOCLIMA), vem desenvolvendo 

estudos de cunho geográfico e interdisciplinar sobre a temática.  
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O mesmo estudo também observou uma maior relação linear positiva quando se 

considera “uma compensação cronológica”, ou seja, um atraso causal onde um mês de chuvas 

vai influenciar a proliferação da doença no mês seguinte. A presente pesquisa considerou esse 

1 mês de defasagem visto que a ocorrência dos fatores não possui sincronia (ou 

simultaneidade) do ponto de vista correlacional, existindo “atrasos” na relação causa-efeito. 

Para observar com mais clareza esse atraso basta considerar a ciclo de transmissão da dengue, 

que envolve o próprio ciclo de reprodução do mosquito, assim como o tempo de incubação do 

vírus, do aparecimento dos sintomas e o diagnóstico laboratorial da doença. Todavia, pela 

dinâmica da mesma, é praticamente impossível estipular um período de dias exato de atraso 

causal, adotando-se comumente 1 mês de defasagem, sendo o período mas aproximado de 

compensação cronológica para a realidade epidemiológica da dengue no Ceará.  

Comparando os resultados das correlações da precipitação com o número de casos 

da doença e com o índice de infestação predial (IIP) com e sem defasagem de 1 mês, Lima 

(2003) observou que a relação linear é maior na situação de compensação cronológica, 

enquanto a correlação
37

 entre a precipitação e o número de casos sem compensação 

apresentou o valor de 0,19, a correlação com compensação cronológica obteve 0,42. No caso 

das correlações entre a precipitação e o IIP, a correlação sem defasagem cronológica 

apresentou o valor de 0,67, enquanto a com defasagem obteve 0,71.  

Alguns estudos internacionais também evidenciam a dinâmica da dengue e sua 

relação com os elementos atmosféricos. Eles são apresentados de forma sucinta a seguir:  

 Moore (1978) mostrou em 1978 em Porto Rico que uma chuva adicional aumentou o 

número de focos e conseqüentemente a densidade da população adulta do Aedes 

aegypti. 

 O estudo de Foo, Lee e Fang (1985) para Selangor na Malásia, examinaram a 

incidência mensal de dengue para o período 1973-1982 para avaliar a associação 

quantitativa possível com a precipitação mensal. Verificaram uma associação 

quantitativa significativa entre a precipitação e o número de casos de dengue durante o 

primeiro período úmido. O intervalo de tempo entre o início da chuva forte e foco de 

dengue foi de cerca de 2-3 meses. Um aumento de 120% no número de casos de 

dengue foi observado quando a precipitação mensal foi de 300 mm ou mais. 

 A pesquisa de Watts et al (1987) comprovou que a temperatura do ar induz nas 

variações de eficiência vetorial do Ae. aegypti podendo ser um determinante 

                                                 
37

 Ressalta-se que o coeficiente de correlação é uma medida que varia de -1 a 1, quanto mais próximo de 1, 

maior será a correlação positiva.  
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importante no padrão cíclico anual de febre hemorrágica da dengue em Banguecoque 

na Tailândia.  

 Em estudo epidemiológico realizado no México, Koopman e colaboradores (1991) 

verificaram que a temperatura média durante a estação chuvosa correspondeu ao mais 

forte preditor de infecção por dengue naquele país, com um risco ajustado quatro 

vezes na comparação de 30 graus C, com 17 graus C. O aumento da temperatura 

aumentou a eficiência reprodutiva do vetor, reduzindo o período de replicação viral 

em mosquitos.  

 O estudo de Jetten et al (1997) expõe que projeções de elevação de 2ºC da temperatura 

para o final do século XXI provavelmente aumentarão a extensão da latitude e altitude 

da distribuição da dengue no planeta, podendo acarretar a ampliação do período de 

transmissão sazonal, a diminuição da idade média de infecção primária e secundária, e 

o aumento dos casos de reinfecção, de febre hemorrágica do dengue e de síndrome do 

choque do dengue em populações ainda pouco acometidas.  

 No estudo de Keating (2001) para Porto Rico, foi encontrada autocorrelação positiva 

entre a temperatura do ar e incidência de dengue.   

 Em estudo para Tailândia, Thammapalo et al (2005) observaram, em uma análise por 

região, que a incidência de dengue hemorrágica foi negativamente associada à 

precipitação além da normal na região sul da Tailândia, mas foi positivamente 

associado com temperaturas elevadas no norte e região central. 

 Chadee et al (2007), em estudo para Trinidad encontraram correlação positiva entre a 

chuva e a incidência de dengue, identificando uma "estação de dengue" claramente 

definida, entre junho e novembro, período mais chuvoso. 

Além desses trabalhos apresentados há outros abordando questões acerca da 

influência climática na dengue que não foram contemplados nesta revisão devido ao fato de 

serem em grande número. Todavia, procurou-se expor os trabalhos que mais evidenciam as 

discussões postas nesta pesquisa, e que exercem um padrão de resultados com os outros 

trabalhos não apresentados no corpo dessa revisão.  

De forma geral, os estudos confirmam a relação clima e dengue, alguns de forma 

mais nítida e comprobatória, outros apenas com suposições. Estes estudos evidenciam a 

relação dos casos de dengue com a temperatura e as chuvas, mas especificamente, se observa 

uma relação do aumento do número de casos de dengue e conseqüentemente do número de 

epidemias, com o aumento das temperaturas e concentrações de chuvas. Mendonça (2003, 
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2004 e 2007) chama a atenção para o aparecimento de mosquitos transmissores de doenças 

típicas de países tropicais, como malária e dengue, em países temperados, e enfatiza que na 

América Latina, muitas áreas possam vir a sofrer com o aparecimento e aumento de surtos 

epidêmicos de dengue devido à expansão das áreas geográficas de transmissão da doença, se 

consideramos a elevação das médias térmicas globais e das precipitações.  
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Quadro 2 - Síntese da revisão sobre os estudos de relação entre clima e dengue no Brasil 

Autor Título Escala 

Geográfica de 

Abrangência 

Método Principais resultados Escala 

temporal 

AGUILA, A. P.; 

BRAGANHOLO, 

A. P.; JUNIOR, I. 

A. N. 

O comportamento da 

dengue no município 

de França/SP 

Município de 

Franca/SP 

Correlacionaram (não informa 

como) o baixo índice da doença, a 

baixa média anual de pluviosidade 

e as baixas temperaturas do ar do 

outono. 

A média de temperatura atuou como fator 

modelador do processo de infestação por Aedes 

aegypti, observando-se, no entanto, pequena 

influência dos índices pluviométricos. 

2007 

AQUINO 

JUNIOR, J.; 

FERREIRA, M. 

E. M. C.; 

FONZAR, U. J. 

V. 

Saúde e meio 

ambiente: a 

espacialização da 

dengue em Maringá-

PR/Brasil, no período 

de 2002 a 2006 

Município de 

Maringá/PR 

A procriação do Aedes aegypti e os 

casos de dengue foram 

correlacionados com os dados de 

temperatura do ar nos anos de 

2002 a 2006. 

Os anos mais quentes apresentaram o maior 

número de casos. A procriação do mosquito 

ocorreu em sua maior parte no final da 

primavera e por quase todo verão e a 

contaminação do vírus ocorreu no final do verão 

e por todo outono. 

2002 a 2006 

BARBOSA, R. F. Influência de 

variáveis 

meteorológicas na 

ocorrência de doenças 

infecciosas em 

diferentes localidades 

de Alagoas 

Municípios de 

Maceió, Palmeira 

dos Índios e 

Água Branca/AL 

Aplicou-se a regressão linear 

múltipla para o estudo das 

correlações entre precipitação 

pluvial, temperatura média mensal, 

média mensal da temperatura 

máxima e média mensal da 

temperatura mínima, e o número 

de casos mensais notificados de 

dengue. 

Correlação moderada entre a precipitação 

pluvial, a temperatura média mensal, a 

temperatura média mensal máxima diária e a 

incidência de dengue em Maceió. Correlação 

fraca entre a média mensal da temperatura 

mínima e a ocorrência de dengue. 

2002 a 2005 

CÂMARA, F. P. 

et al. 

Clima e epidemias de 

dengue no Estado do 

Rio de Janeiro 

Município Rio de 

Janeiro 

Compararam as características da 

temperatura do ar e precipitação no 

trimestre inicial de cada epidemia 

de dengue através do teste-t. 

As temperaturas dos primeiros trimestres do 

período de 1986-2003, especialmente as 

mínimas, mostraram-se significativamente mais 

altas nos anos em que as epidemias de dengue 

tiveram início. Não houve relação significativa 

com o total das precipitações . 

1986-2003 

Quadro 2 - Síntese da revisão sobre os estudos de relação entre clima e dengue no Brasil (continuação)  
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CARAMORI, P. 

H.; 

CAVIGLIONE, 

J. H.; RICCE, W. 

da S.; MORAIS, 

H. 

Potencial de 

propagação do Aedes 

aegypti no estado do 

Paraná sob cenários 

de mudanças 

climáticas 

Estado do Paraná Através de cálculos considerando 

os graus-dias acumulados da 

temperatura do ar, elaborou um 

modelo de evolução de gerações 

do mosquito Aedes aegypti, no 

período atual e com as projeções 

de elevação da temperatura 1,68ºC 

e 4 ºC projetadas pelo IPCC. 

O potencial de propagação atual varia de 10 a 20 

gerações anuais, com maior número de gerações 

ocorrendo nas regiões norte e oeste do Paraná. 

Com o aumento de 1,8 °C na temperatura média, 

o número de gerações potenciais pode ser 

superior a 22 por ano no norte do Paraná, e 

considerando o aquecimento de 4 °C o número 

de gerações anuais pode atingir 16 nas áreas 

mais frias e elevadas do sul e chegar a 24 no 

norte/noroeste do Estado. 

Sem escala 

temporal 

COSTA, F. S. C. 

et al. 

Dinâmica 

populacional de 

Aedes aegypti (L) em 

área urbana de alta 

incidência de dengue 

3 Bairros de 

Uberlândia - MG 

Implementação de armadilhas de 

oviposição (ovitrampas) em 

peridomicilio. 

O número de armadilhas positivas no período 

chuvoso foi 6,4 vezes maior que no período 

seco. Contatou-se uma redução nas proporções 

de mosquitos adultos emergidos nos meses frios 

e secos. 

2003 a 2005 

COSTA, M. A. 

R. 

A ocorrência do 

Aedes aegypti na 

região noroeste do 

Paraná: um estudo 

sobre a epidemia da 

dengue em Paranavaí 

– 1999, na 

perspectiva da 

Geografia Médica 

Município de 

Paranavaí/PR 

Construção e análise de gráficos 

justapostos de precipitação, 

temperatura do ar e casos de 

dengue.  

Observou-se que a ocorrência das epidemias da 

dengue tem seu pico nos primeiros meses do 

ano, após um período de chuva. O índice maior 

de incidência da dengue aconteceu no mês de 

abril, após as chuvas de verão e o aumento da 

temperatura. 

1999 

COUTO, T. E.; 

LIMA, R. C.; 

ANUNCIAÇÃO, 

V. S. da. 

Expansão geográfica 

da dengue na cidade 

de Aquiduana 

Cidade de 

Aquiduana/MS 

Utilizaram-se gráficos justapostos 

e mapas de comparação entre 

chuva e casos de dengue 

Observou-se a sazonalidade dos casos de 

dengue, correspondendo, o maior número de 

casos, ao período chuvoso. 

Verão de 

2007 
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Quadro 2 - Síntese da revisão sobre os estudos de relação entre clima e dengue no Brasil (continuação)  

FEITOSA, P. et 

al 

Determinantes sócio-

ambientais que 

interferem na relação 

entre clima e doenças 

de veiculação hídrica 

(dvh) 

Brasil Efetuou-se a regressão logística 

multinominal para verificar a 

relação tipo de clima, temperatura 

e a incidência de dengue. 

As taxas de incidência de dengue aparecem 

bastante relacionadas às temperaturas médias 

acima de 18°C. Para as variáveis do tipo de 

clima, o semi-árido, foi o que apresentou as mais 

altas correlações. 

2000 

GLASSER, C. 

M.; GOMES, A. 

de C. 

Clima e sobreposição 

da distribuição de 

Aedes aegypti e 

Aedes albopictus na 

infestação do Estado 

de São Paulo 

Estado de São 

Paulo 

Criaram indicadores e utilizaram 

sobreposição de mapas das 

variáveis climáticas e 

epidemiológicas da dengue. 

Verificou-se que quanto menor a temperatura, 

mais lento foi o processo de expansão geográfica 

da população de Aedes aegypti. A influência dos 

índices pluviométricos nos padrões de expansão 

geográfica dessas espécies somente foi 

constatada para Aedes aegypti. 

1985 a 1995 

JESIEL, S. S.; 

ZILDA, de F. M.; 

IRACI, S.; 

HUDSON, M. R. 

A dengue e as chuvas 

no município de Jataí 

(GO) 

Município de 

Jataí/GO 

Compararam tabelas e gráficos de 

precipitação, número e índice de 

casos de dengue. 

Os maiores números de casos de dengue foram 

registrados nos meses de abril e maio 

respectivamente, coincidindo com o final do 

período chuvoso. O índice de casos de dengue 

em Jataí segue um padrão sazonal de verão, 

outono e inverno. 

2004 e 2005 

JESUS, E. F. R; 

CRUZ, J. E. B 

Uma abordagem 

geográfica da 

distribuição da 

dengue no espaço 

soteropolitano 

Cidade de 

Salvador/BA 

Utilizaram gráficos justapostos 

entre número de casos de dengue e 

índices de pluviosidade. 

Constatou-se uma forte correlação entre os 

números de casos da dengue e os períodos de 

maior chuva. O período de outono/inverno é o 

mais crítico, por ser o de maior número de casos 

de dengue e o período de maior precipitação.  

2000 a 2003 

JESUS, E. F. R; 

CRUZ, J. E. B. 

Salvador, um espaço 

como cenário para a 

proliferação da 

dengue 

Cidade de 

Salvador/BA 

Comparação entre gráficos de 

precipitação e número de casos de 

dengue. 

Verificou-se que os maiores números de casos 

de dengue coincidiram com os meses mais 

chuvosos, abarcando a estação de outono. 

2000 a 2003 
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Quadro 2 - Síntese da revisão sobre os estudos de relação entre clima e dengue no Brasil (continuação)  

LEITE, M. E.; 

FONSECA, D. de 

S. R.; BRAZ, C. 

K. R. 

Uso do SIG na análise 

da dengue: aplicação 

na Microrregião de 

Montes 

Claros/Bocaiúva(MG) 

Microrregião de 

Bocaiúva/Montes 

Claros/MG 

Cruzamento comparativo simples 

entre total pluviométrico mensal e 

número de casos de dengue, e a 

utilização de gráficos justapostos 

considerando as mesmas variáveis. 

Observou-se que os meses com maiores números 

de casos de dengue correspondem aos meses 

mais chuvosos, e os meses com menores 

registros da doença corresponde aos meses de 

menor precipitação pluviométrica. 

2000 a 2007 

LIMA, E. de A.; 

FIRMINO, J. L. 

da. N.; FILHO, 

M. F. G. 

A relação da previsão 

da precipitação 

pluviométrica e casos 

de dengue nos estados 

de Alagoas e Paraíba 

Nordeste do Brasil 

Estado da 

Paraíba e 

Alagoas 

Regressão linear múltipla 

utilizando como variáveis 

independentes a precipitação 

prevista no modelo regional RSM, 

o índice de oscilação sul e 

anomalias de temperatura da 

superfície do mar no Atlântico 

Norte e Sul, e como variável 

dependente foi utilizado os casos 

notificados de dengue. 

Durante períodos mais úmidos, a distribuição 

espacial da doença apresentou-se menos intensa, 

enquanto que nos períodos de seca as 

possibilidades de ocorrência aumentam. 

2000 a 2002 

MONTEIRO, E. 

S. C. et al 

Aspectos 

epidemiológicos e 

vetoriais da dengue 

na cidade de Teresina, 

Piauí – Brasil, 2002 a 

2006 

Cidade de 

Teresina/PI 

Utilizaram o coeficiente de 

correlação de Spearman para 

analisar a associação entre 

pluviosidade e temperatura, em 

relação à incidência de casos da 

doença por ano, e o IIP. 

Foi verificada uma correlação positiva forte 

entre a incidência de casos, pluviosidade e 

temperatura. 

2002 - 2006 

NETO, V. S. G; 

REBÊLO, J. M. 

M. 

Aspectos 

Epidemiológicos do 

dengue no Município 

de São Luis-MA, 

1997-2002 

Município de 

São Luiz/MA 

Utilizou-se o coeficiente de 

correlação de Pearson entre as 

variáveis climáticas (precipitação 

pluviométrica, umidade relativa e 

temperatura do ar) e a incidência 

da dengue. 

Confirmou-se uma correlação positiva para a 

precipitação, a umidade relativa e incidência de 

dengue. Foi encontrada correlação negativa entre 

a temperatura do ar e a incidência de dengue. 

1997 a 2002 
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Quadro 2 - Síntese da revisão sobre os estudos de relação entre clima e dengue no Brasil (continuação)  

OLIVEIRA, M. 

M. S. de. 

Condicionantes sócio-

ambientais urbanos da 

incidência da dengue 

na cidade de 

Londrina/PR 

Cidade de 

Londrina/PR 

Análise rítmica dos tipos de tempo 

relacionados, através de gráficos e 

tabelas, com o número de casos e 

incidência de dengue. 

Verificou-se que as altas temperaturas, a chuva 

intermitente e os ventos calmos são importantes 

fatores para o desenvolvimento e atuação do 

vetor. No final do verão de 2002 formou-se um 

estado ambiental-climático ótimo para a 

ocorrência dos casos de dengue na cidade de 

Londrina. 

1998 a 2004 

OLIVEIRA; 

M.M.S. de 

A dengue em 

Curitiba/PR: uma 

abordagem 

climatológica do 

episódio de 

março/abril - 2002 

Município de 

Curitiba/PR 

Construiu-se gráficos de análise 

rítmica para os meses de março e 

abril de 2002 e comparou com os 

gráficos de focos do Aedes aegypti. 

Verificou-se que o número de focos positivos de 

larvas do Aedes aegypti aumentaram até 15 dias 

após ter ocorrido o último dia de chuva, 

principalmente quando houve associação com o 

aumento da temperatura. 

2002 

PAULA, E. V. de Evolução espaço-

temporal da dengue e 

variação termo-

pluviométrica no 

Paraná: uma 

abordagem geográfica 

Estado do Paraná Elaborou-se uma relação linear 

sazonal entre a variação térmica, 

pluviosidade, infestação vetorial e 

número de casos de dengue. 

Cruzaram-se gráficos e mapas dos 

elementos atmosféricos estudados 

com o índice predial e a incidência 

de dengue da dengue. 

Verificou-se que há uma influencia positiva das 

altas temperaturas do ar sobre a vida dos vetores. 

A relação entre a pluviosidade e os vetores não é 

tão nítida quando se considera o total de chuva, 

todavia ao se considerar a sazonalidade da chuva 

essa relação é evidenciada. 

1993 a 2003 

PAULA, E. V. 

de. 

Dengue: uma análise 

climato-geográfica de 

sua manifestação no 

estado do Paraná 

(1993-2003) 

Estado do Paraná Utilização de regressão linear e 

comparação entre mapas, gráficos 

e tabelas, de precipitação pluvial, 

temperatura do ar, número de 

casos e incidência de dengue. 

Verificou-se uma relação entre a área de maior 

incidência da doença e a porção mais quente do 

estado. Os poucos casos autóctones de dengue 

confirmados em municípios cujo tipo climático é 

Cfb ocorreram sob condições térmicas acima da 

normalidade. Com o aumento das temperaturas e 

das chuvas no verão a infestação dos vetores é 

ampliada, a inserção do vírus da dengue, por 

meio de casos importados no Paraná, ocorre  

1993 a 2003 
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Quadro 2 - Síntese da revisão sobre os estudos de relação entre clima e dengue no Brasil (continuação)  

    geralmente na segunda metade desta estação. 

Devido principalmente ao período de incubação 

extrínseca no vetor e ao tempo em que a doença 

leva para se manifestar no homem, é na estação 

de outono que se confirma o maior número de 

casos autóctones. 

 

PEDROSO, L. 

B.; MOURA, G. 

G. 

Diagnóstico 

epidemiológico da 

dengue no município 

de Ituiutaba/MG no 

período de 2004 a 

2008 

Município de 

Ituitaba/MG 

Comparação entre tabelas e 

gráficos de precipitação, 

temperatura do ar, e número de 

casos de dengue. 

Verificou-se que período chuvoso do verão, 

sobretudo nos meses de janeiro e fevereiro, 

juntamente com as médias de temperatura 

oscilando em torno dos 25° C, foram condições 

essenciais para a reprodução da espécie em 

todos os anos do período analisado. 

2004 a 2008 

PEREIRA, P. P.; 

MARIANO, Z. 

de M. 

A dengue em Jataí-

GO no ano de 2008 

Cidade de 

Jataí/GO 

Construção de gráficos justapostos 

contendo os totais pluviométricos 

mensais e o número de casos de 

dengue. 

A estação do verão apresenta os maiores 

números de casos de dengue e os meses de 

maiores índices pluviométricos. O mês de março 

apresenta o maior total pluviométrico e também 

o maior índice de ocorrência da dengue. 

2008 

PINTO, L. R.; 

JORGE, F. V.; 

MENDONÇA F. 

Interações entre a 

evolução da dengue e 

do clima na região sul 

do Brasil 

Região Sul do 

Brasil 

Utilizou-se gráficos justapostos e 

mapas de comparação entre chuva, 

temperatura do ar e casos de 

dengue. 

Observou-se uma relação direta de fatores 

climáticos como pluviosidade e temperaturas 

mínimas, máximas e médias com os fatores de 

casos confirmados de dengue. Verificou que 

após um período de chuvas, se as temperaturas 

mantiverem-se elevadas e existir a presença do 

vetor, ocorrem condições climáticas favoráveis 

para um possível surto da dengue. 

1995 a 2004 

RIBEIRO, A. F. 

et al 

Associação entre 

incidência de dengue 

e variáveis climáticas 

Município de 

São Sebastião/ 

SP 

Utilizou-se o coeficiente de 

correlação de Spearman entre 

pluviosidade, temperatura do ar e 

número de casos de dengue. 

Não foi observada associação entre os valores de 

temperatura média mensal, pluviosidade média 

mensal e número de casos do mesmo mês de 

análise. A correlação passa a ser observada ao  

2001 a 2002 
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Quadro 2 - Síntese da revisão sobre os estudos de relação entre clima e dengue no Brasil (continuação)  

    serem considerados os valores dos fatores 

abióticos de um determinado mês. 

 

SCANDAR, S. 

A. S. 

Análise espacial da 

distribuição dos casos 

de dengue e a relação 

com fatores 

entomológicos, 

ambientais e 

socioeconômicos no 

município de São 

Jose do Rio Preto – 

SP - Brasil 

Município de 

São José do Rio 

Preto/SP 

Utilizou-se o coeficiente de 

correlação de Pearson entre a 

incidência de dengue e o IPP com 

a temperatura do ar e a 

precipitação. 

Não houve correlação significativa entre a 

incidência de dengue, a precipitação e a 

temperatura do ar, todavia houve correlação 

positiva da precipitação e da temperatura do ar 

com o IIP. 

1990 a 2005 

SERPA, L. L. N. 

et al 

Variação sazonal de 

Aedes aegypti e Aedes 

albopictus no 

município de Potim, 

São Paulo 

Município de 

Potim-SP 

Utilizou-se o coeficiente de 

correlação de Spearman entre 

pluviosidade, temperatura do ar e 

densidade de mosquitos Aedes 

aegypti e aubopctus. 

Registrou-se associação significativa com 

temperatura máxima para Ae. aegypti e  Ae.  

Albopictus e pluviosidade somente para Ae. 

albopictus. Esta espécie também registrou 

valores de associação mais altos com 

pluviosidade e temperatura máxima, do que Ae.  

aegypti.  Não foi detectada associação de 

variação da umidade relativa com a abundância 

das espécies.  

2002 a 2003 

SILVA, S. J.; 

MARIANO, Z. 

de F.; SCOPEL, 

I. 

A influência do clima 

urbano na 

proliferação do 

mosquito Aedes 

aegypti em Jataí (GO) 

na perspectiva da 

Geografia Médica 

Município de 

Jataí/GO 

Correlacionaram através de 

gráficos justapostos a precipitação 

atmosférica e o número de caos de 

dengue. 

Verificou-se que o maior número de casos da 

dengue ocorreu no final do período chuvoso. 

2004 e 2005 

 

 
 



 66 

Quadro 2 - Síntese da revisão sobre os estudos de relação entre clima e dengue no Brasil (continuação)  

SÓCRATES, S. 

de.S.; SILVA, I. 

G. da; SILVA, H. 

H. G. da. 

Associação entre a 

incidência de dengue, 

pluviosidade e 

densidade larvária de 

Aeces aegypti, no 

estado de Goiás. 

Estado de Goiás Utilizaram o coeficiente de 

correlação de Pearson para analisar 

a associação entre o índice larval, a 

pluviosidade e a incidência de 

casos. 

Verificou-se uma correlação positiva entre o IIP, 

o número de casos de a pluviosidade. 

2001 a 2005 

SOUZA, N. M. 

N.; DANTAS, R. 

T.; LIMEIRA, R. 

C. 

Influência de 

variáveis 

meteorológicas sobre 

a incidência do 

dengue, meningite, e 

pneumonia em João 

Pessoa - PB 

Município de 

João Pessoa/PB 

Fizeram análise de regressão e 

regressão linear múltipla dos 

elementos meteorológicos 

(precipitação, unidade do ar, 

temperatura do ar), para saber o 

máximo que eles explicam sobre a 

incidência da dengue. Cruzou 

gráficos de cada variável em 

estudo. 

Os meses de maior incidência de casos de 

dengue correspondem aos meses de maior 

precipitação e de temperatura do ar mais 

elevadas. As estações verão/outono concentram 

quase a totalidade do número de casos 

registrados. O aumento de 1°C na temperatura 

máxima mensal, provoca aumento de 

aproximadamente 8 casos/mês de incidência de 

dengue, ao passo que 35 mm de aumento de 

precipitação da média mensal provoca, 

aproximadamente, o aumento de 1 caso/mês. 

1992 a 2000 

SOUZA, S. S. de Correlação entre os 

casos de dengue, a 

pluviosidade e a 

densidade larvária de 

Aedes aegypti  no 

estado de Goiás, no 

período de 2001 a 

2005 

Estado de Goiás Utilizaram o coeficiente de 

correlação de Pearson para analisar 

a correlação entre índice larval, 

pluviosidade e a incidência da 

dengue. 

O estudo mostrou uma correlação positiva entre 

o IIP, número de casos de dengue e a média de 

pluviosidade. A transmissão da doença ocorreu 

em maior quantidade nos quatro primeiros meses 

de cada ano estudado, período de elevada 

pluviosidade, diminuindo substancialmente nos 

meses de junho a setembro, época de poucas 

chuvas. 

2001 a 2005 
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Quadro 2 - Síntese da revisão sobre os estudos de relação entre clima e dengue no Brasil (continuação) 

SPERANDIO, T. 

M.; PITTON, S. 

E. C. 

As alterações 

térmicas e as 

epidemias de dengue 

na cidade de 

Piracicaba-SP 

Cidade de 

Piracicaba/SP 

Utilizaram o coeficiente de 

correlação de Pearson para analisar 

a correlação entre o número de 

casos de dengue e a temperatura do 

ar. 

Verificou-se não haver correlação entre as 

médias térmicas com o número de casos de 

dengue, isto significa que não se pode afirmar, 

estatisticamente, que o aumento das 

temperaturas médias mensais não levam ao 

aumento nos casos de dengue. 

1998 a 2003 

ZEIDLER, J. D. 

et al 2008 

Vírus dengue em 

larvas de Aedes 

aegypti e sua 

dinâmica de 

infestação, Roraima, 

Brasil 

Bairro Mecejana 

da Cidade de 

Boa Vista/RR 

Utilizou-se o coeficiente de 

correlação de Pearson entre as 

variáveis precipitação e índice de 

infestação do mosquito e 

incidência da dengue no ano de 

2006.  

Observou-se que apenas 13% das armadilhas 

mostraram-se positivas no período seco e 85% 

delas tornaram-se positivas no período chuvoso. 

Também houve uma redução nas proporções de 

adultos emergidos nos meses mais frios e secos. 

novembro de 

2006 a maio 

de 2007 
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3. APORTES CLIMÁTICOS 
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3. APORTES CLIMÁTICOS
38

  

 

A atmosfera assim como a litosfera, a biosfera, a hidrosfera e a sociosfera 

constituem o arcabouço estrutural do planeta, e se fazem presentes, em contato dinâmico, na 

superfície terrestre, onde as trocas de energia e matéria são intermináveis. O clima gerido pela 

dinâmica atmosférica e pela interação desta com os outros invólucros que constituem o 

planeta é, como afirma MEDONÇA (1999: 31), “um dos importantes elementos formadores 

do ambiente planetário”. 

A sua interação com outras esferas da terra, entre os seus elementos, assim como a 

influência solar, ocasionam uma gama de climas ao longo do planeta, que se diferenciam de 

acordo com a variabilidade de seus elementos constituindo diferentes tipos de tempo 

atmosférico. Entender como se processa a diferença entre clima e tempo é essencial para a 

compreensão da dinâmica atmosférica no presente estudo.  

Nos estudos em climatologia os conceitos supracitados emergem como basilares 

para o entendimento dos fenômenos atmosféricos. Ambos mudaram de significado ao longo 

do desenvolvimento da climatologia geográfica e da meteorologia. 

Clima constitui-se como um conceito mais complexo do que o conceito de tempo 

atmosférico, pois se refere à evolução do estado atmosférico ao longo de instantes 

consecutivos abarcando um prazo mais longo que a análise do tempo.  

Ao abordar o conceito de tempo é considerado o seu estado atmosférico ou suas 

condições meteorológicas vigentes em dado lugar, referentes a certo instante, dessa forma há 

momentos pontuais e de instantaneidade, e assim, um intervalo cronológico relativamente 

curto, em geral quinze dias, quando se supõe certa estabilidade para os sistemas atmosféricos 

atuantes em um determinado lugar. 

Os conceitos de clima se constituíram acompanhando o desenvolvimento de novas 

maneiras de estudá-lo, assim como no desvendamento de sua própria complexidade. Hann 

(1882), Kôppen (1906), Sorre (1934), Milankovitch (1936), lançam os principais conceitos de 

clima no início dos estudos sistematizados em climatologia. Apesar de terem pequenas 

diferenciações em seus conceitos, em geral, estes autores definiram clima como conjunto de 

fenômenos meteorológicos que caracterizam o estado médio da atmosfera sobre um ponto da 

superfície terrestre, considerando que o estado de tempo varia, mas o clima mantém-se 

                                                 
38

 Compreende-se que este estudo servirá a outros campos científicos além da Geografia, como na Saúde 

Coletiva e na Epidemiologia, logo se fez necessário expor alguns conceitos, que mesmo básicos à climatologia, 

servirão de suporte para um melhor entendimento do trabalho sob o olhar de outras ciências.  
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constante, definição que torna implícita uma concepção dinâmica e analítica das situações 

atmosféricas. Cabe destacar que Sorre traz a tona a noção de ritmo atmosférico nos estudos 

em climatologia considerando o clima como “o ambiente atmosférico constituído pela série de 

estados da atmosfera sobre um lugar em sua sucessão habitual” (SORRE, 1951: 14). 

As concepções mais recentes seguem a noção de clima proposta pela Organização 

Meteorológica Mundial (OMM) que o aponta como “o conjunto flutuante das condições 

atmosféricas caracterizadas pelos estados de evolução do tempo no curso de um período 

suficientemente longo, para um domínio espacial determinado”. 

Em resumo Grisollet et al (1973: 63) expõe que 

 
o clima aparece como uma noção sintética complexa a respeito da qual têm sido 

propostas númerosas definições, por vezes um pouco longas. Mas se quisermos 

alcançar alguma concisão, parece que se poderia dizer que é o conjunto dos elementos 

(meteorológicos) que na sua sucessão habitual no decurso de um período 

determinado, caracterizam a atmosfera e concorrem para dar a cada ponto (lugar) na 

Terra a sua individualidade. 

 

As definições de tempo, assim como as de clima acompanharam uma evolução 

conceitual caminhando para um entendimento mais holístico e dinâmico dos sistemas 

atmosféricos, passando a considerar o ritmo climático com a sucessão dos valores menos 

ocasionais, fato mascarado quando considerado somente as médias aritméticas. Nesse sentido 

Sorre (1951) enfatiza que na ordem do desenvolvimento histórico, a idéia de clima apresenta-

se de outra forma. 

Ayoade, (2004: 2) traz uma concepção de tempo como “o estado médio da atmosfera 

numa dada porção do tempo cronológico e em determinado lugar”. O tempo meteorológico ou 

atmosférico pode ser entendido como a soma total das condições atmosféricas de um 

determinado local (chuva, vento, temperatura, etc) num determinado tempo cronológico. 

Logo se observa que enquanto o tempo meteorológico é uma condição momentânea do estado 

atmosférico, o clima é o tempo meteorológico médio, caracterizado pelas condições de tempo 

dentro de um período de no mínimo 30 anos.  

Entender como ocorrem as interações geradoras de clima e tempo distintos, fornece 

subsídios para melhores planejamentos econômicos e sociais, assim como informações 

basilares para diversos estudos que estejam vinculados ao clima. Este é dividido basicamente 

por elementos e fatores, sendo a precipitação e a temperatura do ar importantes elementos 

climáticos e de grande influência na vida humana, podendo acarretar impactos negativos ou 

positivos em várias dimensões incluindo a saúde. A precipitação e a temperatura do ar são 

constituintes essenciais para a definição do clima de uma região. O estudo dos elementos 
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climáticos torna-se de suma importância na gestão do território, e para o entendimento da 

espacialização de doenças com vinculação climática, como a dengue. 

Nesse sentido este capítulo traz em seu bojo uma análise da precipitação 

pluviométrica e da temperatura do ar na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 

enfatizando o comportamento desses elementos climáticos entre os anos de 2001 a 2009, 

subsidiando informações necessárias para se compreender a influência dos elementos 

atmosféricos na propagação da dengue. Também apresenta os principais sistemas 

atmosféricos atuantes na RMF, sistemas esses, basilares para a compreensão dos elementos 

climáticos em estudo.  

 

3.1 Características climáticas da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) 

 

A característica climática da RMF é representada pela sazonalidade da precipitação 

e por elevadas temperaturas o ano todo. A sua localização territorial e latitudinal próximo ao 

Equador (paralelos de 3º a 4º Sul), portanto inserida na zona climática equatorial, favorece 

uma intensa insolação o ano todo, proporcionando elevadas temperaturas com fracas 

amplitudes térmicas (atributos de climas tropicais quentes), e a atuação de diferentes sistemas 

atmosféricos estabelecendo a sazonalidade da precipitação. Ressalta-se que a RMF se 

encontra próximo ao oceano sofrendo influência marítima e conseqüentemente temperaturas 

mais amenas do que outras regiões do interior do Estado.  

A localização geográfica da RMF permite que esta seja influenciada pelas massas de 

ar equatoriais e tropicais, que associado à configuração geográfica, altitude e forma de relevo, 

maritimidade/continentalidade e extensão territorial, definem o clima da região como tropical 

equatorial com até 6 meses secos, de acordo com Mendonça e Danni-Oliveira (2007) que 

definiram cinco principais tipos climáticos do país e seus diferentes subtipos (Figura 06).  Os 

mesmos autores afirmam que, 

 
na porção norte do Brasil, nas proximidades da linha do Equador, encontram-se o 

anticiclone dos Açores, no hemisfério Norte, e o anticiclone do Atlântico, também 

chamado de Santa Helena, no hemisfério Sul, produtores das MEAN – massa 

equatorial do Atlântico norte (associa aos alíseos de NE) e MEAS – massa equatorial 

do Atlântico sul (associada aos alíseos de SE), respectivamente (2007: 139).  

 

Estas duas massas de ar atuam no Nordeste do país, atingindo a RMF pelas linhas de 

instabilidade e ondas de calor.  
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Figura 06 – Domínios climáticos do Brasil e principais 

subtipos. Fonte: Mendonça e Danii-Oliveira, 2007. 

 

A altitude do relevo e a latitude da RMF constituem-se nos dois principais fatores 

geográficos (estáticos) da caracterização climática desta região. O adensamento urbano, a 

distribuição de terras, águas e vegetação da superfície associam-se a estes fatores na definição 

climática da RMF. A baixa altimetria (Figura 07) favorece a entrada dos sistemas 

atmosféricos provenientes do oceano. As serras de Maranguape e Pacatuba constituem 

barreiras topográficas capazes de gerar chuvas orográficas apenas em contatos com nuvens de 

baixa altitude. As atividades humanas que, sobretudo a partir de meados do século XX, 

ocasionaram profundas mudanças na paisagem da região metropolitana através do 

desmatamento, agricultura, urbanização e industrialização repercutiram diretamente na 

configuração climática em escalas local. Estudos como o de Xavier (1996), Maia et al (1996), 

Pétalas (2000) comprovam um aumento da temperatura do ar em Fortaleza desde a década de 

70.  O estudo de Moura (2008) identificou ilhas de calor em Fortaleza com valores superiores 

a 5ºC, em partes da cidade onde se verifica um maior adensamento urbano e intenso fluxo de 

pessoas e veículos.   
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Figura 07 – Cartograma Hipisométrico 

 

Segundo Brandão (1998: 25), a temperatura média anual nas áreas litorâneas fica 

entre 26º C e 27º C com máximas situando-se entre 31º C e 32º C. A média anual das áreas 

serranas, como as serras de Maranguape, Aratanha/Pacatuba, tornam-se mais amenas e 

decaem para 25º C, atingindo valores em torno de 22º C. Nas áreas interiores, a média atinge 

o patamar de 28º C, enquanto a média das máximas fica em torno de 33º C a 34º C. 

Zanella (2005: 172) afirma que as chuvas se concentram, principalmente nos meses 

de fevereiro/março/abril/maio, denominado quadra chuvosa, quando o Estado fica sob a 

influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema atmosférico 

causador de precipitação. Os Vórtices Ciclônicos de Ar Superior (VCAS), as Linhas de 

Instabilidade, os Complexos Convectivos de Mesoescala (CCMs), as Ondas de Leste e as 

Frentes de Brisa muitas vezes associados a ZCIT, intensificam as chuvas na quadra chuvosa, e 

podem gerar precipitação nos demais meses.  

A quantidade de precipitação também é influenciada pela atuação dos fenômenos El 

Niño 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. Eles também 
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interagem com as circulações de meso escala e com as de micro escala causada 

principalmente pelas características do relevo. 

Considerando a tipologia climática proposta por Xavier (1998 e 2001) e adotada pela 

FUNCEME (2001) na definição das áreas pluviometricamente homogêneas no estado do 

Ceará, na qual categoriza os anos em muito chuvoso, chuvoso, habitual ou normal, seco e 

muito seco, de acordo com o total de precipitação da quadra chuvosa (fevereiro, março, abril e 

maio), e utilizando-se da técnica dos “Quantis” (para avaliar a ocorrência de anos chuvosos e 

secos), a Região Metropolitana de Fortaleza abarca três regiões pluviometricamente 

homogêneas (Figura 08). São elas: 

 Região do Litoral 3 (Litoral de Fortaleza) compreende os municípios de Aquiraz, 

Caucaia, Cascavel, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Horizonte, Itaitinga, Maranguape, 

Maracanaú, Pacatuba, Pacajus e Pindoretama e possuem os seguintes limites de 

precipitação: ano muito seco (limite inferior 0mm e superior de 762,7mm), ano seco 

(762,7mm e 921,8mm), ano normal (921,8mm e 1311,0mm), ano chuvoso (1311,0mm  

e  1612,3mm) e ano muito chuvoso (superior a 1612,3mm).  

 Região do Litoral 2 (Litoral de Pecém) abrange o município de São Gonçalo do 

Amarante com precipitações de 0 a 520,4 mm para os anos muito secos, de 520,5 a 

641,5 mm para anos secos, com 641,6 a 861,5 mm para anos normais, de 861,6 a 

1.157,6 mm para anos chuvosos e acima de 1.157,7 mm para os anos muito chuvosos.  

 Região Maciço de Baturité abarca o município de Guaiúba com os limites de 

precipitação de 0 a 588,4 mm para anos muito secos, 588,5 a 690,0 mm para anos 

secos, 690,1 a 911,7 mm para anos normais, 911,8 a 1.241,9 mm para anos chuvosos, 

e acima de 1.242,0 mm para anos muito chuvosos. 

Cabe salientar que ainda não existe uma classificação de base genética para o Ceará, 

nem mesmo para a RMF. Moura (2006) através de seu ante-projeto de pesquisa propôs um 

estudo de setorização climática de base genética para o Estado a partir da  análise rítmica dos 

padrões pluviométricos, porém, esse estudo não chegou a ser executado. 
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Figura 08 – Regiões Pluviometricamente Homogêneas do Ceará.  

Fonte: Adaptado da FUNCEME, 2009. 

 

3.2 Principais Sistemas Atmosféricos atuantes na RMF  

 

Os sistemas atmosféricos são componentes da atmosfera que agem na definição dos 

tipos de tempo e clima junto com os fatores climáticos (latitude, relevo, continentalidade, 

correntes marinhas, vegetação e as grandes cidades). Eles proporcionam uma dinâmica que 

interage com todos os elementos que compõem a atmosfera. Associada à variação sazonal do 

balanço de radiação e aos fatores geográficos, a atuação dos sistemas atmosféricos, ao longo 

do ano, possibilita a compreensão da formação dos climas do Brasil a partir de sua gênese 

(MENDONÇA, DANNI-OLIVEIRA, 2007: 140).  

Ferreira e Mello (2005), baseados nos estudos de Uvo e Berndtsson (1996) e Ramos 

et al (1994), apontaram sete sistemas atmosféricos atuantes na Região Nordeste: a Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT), os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCANs), 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. Todos estes por sua vez são 

influenciados principalmente pela Temperatura da Superfície do Mar (TSM) dos oceanos 

Atlântico e Pacífico, assim como pelo El Niño e La Niña.  

Os sistemas atmosféricos citados acima são descritos de forma suscita a seguir, 

exceto as Frentes Frias, por considerarmos que sua atuação não alcança a RMF. Salienta-se 
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que não é nossa intenção detalhar cada sistema atmosférico mencionado, todavia sua 

explicação nesse estudo parte da necessidade de entendê-los para compreender de forma 

holística como se processa o clima na RMF e sua relação com a dengue.  

 Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) – é uma banda de nuvens formada pela 

convergência de ventos alísios do hemisfério Norte e Sul em baixos níveis (próximo a 

superfície), na região de fronteira entre os hemisférios. O choque entre os alísios faz 

com que o ar quente e úmido ascenda, carregando umidade do oceano para os altos 

níveis da atmosfera e provocando a formação de nuvens (principalmente do tipo 

cumuliformes). A ZCIT atua na RMF principalmente nos meses de 

fevereiro/março/abril/maio, sendo o principal sistema atmosférico causador de 

precipitação na região em estudo. Normalmente ela migra sazonalmente de sua 

posição mais ao norte, aproximadamente 14ºN em agosto-outubro para posições mais 

ao sul, aproximadamente 2 a 4ºS entre fevereiro e abril. (FERREIRA E MELLO, 

2005: 19). 

 Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCANs) – são um conjunto de nuvens que se 

formam sob o oceano Atlântico na alta troposfera, normalmente acima de 9.000m 

(300hPa), principalmente entre os meses de novembro e março, mas podendo atuar em 

outros meses do ano . Observado pelas imagens de satélite, assemelham-se a um 

círculo girando no sentido horário. Na sua periferia há formação de nuvens causadoras 

de chuva e no centro há movimentos de ar de cima para baixo (subsidência), 

aumentando a pressão e inibindo a formação de nuvens. Eles provocam alterações no 

tempo e, dependendo de sua intensidade, causam sérios problemas locais e regionais.  

 Linhas de Instabilidade (LI) – é um conjunto de nuvens, normalmente do tipo cumulus 

e cumunibus, organizadas em forma de linha e causadoras de chuva. Se formam 

devido a grande quantidade de radiação solar que incide na região tropical formando 

nuvens e gerando chuvas por convecção. Elas atuam principalmente em fevereiro e 

março, podendo se associar as ZCIT. 

 Complexos Convectivos de Mesoescala (CCMs) – são aglomerados de nuvens que se 

formam devido à condições locais favoráveis (temperatura, relevo, pressão, etc) e 

provocam chuvas fortes e de curta duração. Normalmente as chuvas associadas a este 

fenômeno meteorológico ocorrem de forma isolada (FERREIRA E MELLO, 2005: 

22). De acordo com Souza et al, (1998: 2) “as primeiras células convectivas começam 

a se formar, geralmente, no início da noite, sua atividade máxima se dá normalmente 
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de madrugada e nas primeiras horas do dia e possuem um ciclo de vida entre 10 e 20 

horas”. Podem estar associados a eventos pluviais concentrados geradores de 

impactos, principalmente nas cidades, como no evento de 24/04/1997 onde o posto da 

FUNCEME registrou 270 mm em 13 horas, correspondendo a 79% da precipitação 

mensal do mês de abril.  

 Sistemas de brisa (Brisa Marinha e Terrestre) - são ventos locais ocasionados pelo 

aquecimento e resfriamento diferenciais entre a terra e a água e podem contribuir para 

a movimentação de nuvens. O aquecimento diferenciado entre continente e oceano 

promove fluxos de energia diferentes para a atmosfera, causando gradientes de pressão 

em determinados níveis acima da superfície, os quais impulsionam o movimento. Este 

movimento gera divergência e convergência em diferentes pontos, o que faz com que 

se estabeleça uma célula de circulação. Isso é mais bem verificado na zona litorânea 

onde, durante o dia o aquecimento solo costeiro é maior que a água, assim, o ar sobre 

o continente se aquece e se expande mais rapidamente do que o ar sobre a água, 

conseqüentemente o ar (menos denso) logo acima do solo é forçado a subir pelo ar frio 

(mais denso) que vem das camadas mais próximas à água para substituí-lo, gerando a 

brisa marinha. A noite ocorre o processo contrário, a terra perde calor mais 

rapidamente que a água, se resfriando mais rapidamente e assim invertendo a 

gradiente de pressão ocasionando a brisa terrestre.  

 Ondas de Leste - se formam na área de influência dos Ventos Alísios, ocorrendo na 

faixa tropical do globo terrestre. Deslocam-se de Leste para Oeste, ou seja, da costa 

africana à costa brasileira, onde provocam chuvas. 

 

3.3 A influência do El Niño, La Niña e Dipolo do Atlântico no clima da RMF 

 

 

El Niño e La Niña são fenômenos atmosféricos de impactos globais que afetam os 

climas brasileiros, particularmente no nordeste do Brasil influenciam na precipitação. Ambos 

referem-se às variações na temperatura da superfície do oceano pacífico com caráter mais 

intenso e abrangente. Os episódios podem ser considerados muito fracos, fracos, moderados e 

fortes dependendo do valor da temperatura da água do mar, a extensão e o período de atuação 

(ARAGÃO, 1990).  

Para um melhor entendimento considerou-se a RMF dentro de um contexto maior, 

estando essa inserida na Região Nordeste do Brasil, optou-se por abordar a ação do El Niño e 

La Niña nessa região nacional.  



 78 

Em condições normais, os ventos superficiais sobre o equador tem o sentido leste-

oeste (ventos alísios), carregando água quente superficial para oeste, ocasionando uma grande 

diferença de temperatura entre as águas do Pacífico leste e oeste. Em contrapartida as águas 

frias e profundas, a leste, são direcionadas para a superfície (ressurgência). Na costa da 

Indonésia, esse processo provoca o aquecimento do ar atmosférico mais próximo da superfície 

das águas oceânicas, tornando-o quente e úmido, gerando a ascensão do ar devido à baixa 

pressão atmosférica, propiciando a formação de nuvens e de chuva (Figura 9a). Sobre águas 

frias do Oceano Pacífico oeste ocorre a subsidência do ar devido a alta pressão atmosférica 

impedindo a formação de nuvens e de precipitação. Todo esse processo caracteriza a Célula 

de Circulação Equatorial de Walker. 

Quando se tem o El Niño (aquecimento anormal das águas superficiais e sub-

superficiais do oceano Pacífico central, próximo a linha do Equador), ocorre o 

enfraquecimento dos ventos de leste, podendo inverter o sentido, e o transporte de água 

quente no sentido leste-oeste decresce, conseqüentemente o acúmulo de água quente no 

Pacífico oeste diminui, assim como a ressurgência das águas frias no Pacífico leste. A Célula 

de Walker se parte em duas na região do oceano Pacífico central e enfraquece podendo 

desaparecer em eventos fortes de El Niño (Figura 9b). “O ar que em condições normais, sobe 

no pacífico oeste e desce no Pacífico leste, passa a subir no Pacífico central e descer no 

Pacífico oeste e norte da América do Sul, diminuindo as chuvas nessas regiões” (BERLATO e 

FONTANA, 2003: 24).  

Em situações de La Niña, ocorre uma intensificação das condições normais do 

oceano Pacífico, ou seja, têm-se um maior aquecimento das águas no Pacífico oeste, gerando 

ventos de sentido leste-oeste mais fortes, fortalecendo a Célula de Walker, aumentando o 

transporte de águas quentes para oeste e ressurgência das águas frias a leste.  

Em relação à região Nordeste brasileira o El Niño e La Niña influenciam 

principalmente na precipitação pluvial, ocasionando estiagem e chuva respectivamente.  

Nos períodos de El Niño há uma mudança na posição do ramo ascendente da Célula 

de Walker. Em condições normais, a ascensão do ar ocorria no oceano Pacífico Equatorial 

Oeste, enquanto que na atuação do El Niño essa ascensão ocorre mais a leste do oceano 

Pacífico equatorial, ocasionando a bipartição da célula de Walker e conseqüentemente a 

formação de dois ramos descendentes de ar, um que compreende a região da Indonésia e outro 

a região do Nordeste Brasileiro e parte da Amazônia. O ar descendente vem dos altos níveis 

da troposfera e funciona como uma barreira inibindo a formação de nuvens, e a entrada de 

sistemas atmosféricos causadores de precipitação. Quando o El Niño atua no período da 
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quadra chuvosa do Estado do Ceará, ele impede a entrada da ZCIT sob o Estado, diminuindo 

significativamente a precipitação.  

 

 

Figura 09a e 09b – Condição oceânica e atmosférica do Oceano Pacífico. Fonte: CPTEC, 2010. 

 

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, a entrada de sistemas atmosféricos. Ressalta-se que tanto o El Niño como a La Niña 

não são responsáveis exclusivos pela ausência ou não de precipitação no Nordeste Brasileiro, 

haja vista a influência da Temperatura da Superfície do Mar do Oceano Atlântico Norte e Sul, 

assim como da atuação dos sistemas atmosféricos atuantes.  

Outro grande fenômeno oceânico-atmosférico que influencia a precipitação na 

Região Nordeste, particularmente na RMF, é o Dipolo do Atlântico.  De acordo com Aragão 

(1998: 841) o Dipolo do Atlântico  

 
é uma mudança anômala da temperatura da água do mar do Oceano Atlântico 

Tropical. Esse fenômeno muda a circulação meridional da atmosfera (Hadley) e 

inibe ou aumenta a formação de nuvens sobre o Nordeste do Brasil e alguns países 

da África, diminuindo ou aumentando a precipitação. 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. 

 

Dessa forma, as flutuações interanuais de precipitação no Nordeste brasileiro vão 

depender em grande escala da temperatura dos oceanos Pacífico (com a atuação ou não do El 

Niño e La Niña) e Atlântico (com Dipolo positivo ou negativo). 
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Os estudos de Aragão (1996, 1998), Moura et al (2000) e Ferreira et al (2004), 

verificaram que a influência concomitante dos oceanos Pacífico e Atlântico no Nordeste 

brasileiro ocorrem de dois modos principais: os anos de La Niña e Dipolo Negativo (Atlântico 

Sul quente e Atlântico Norte frio) correspondem a anos com excesso de chuva; já os anos com 

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 RMF, principalmente na 

quadra chuvosa, influenciando diretamente na posição da ZCIT. Nobre e Shukla (1996) 

apontam que tal padrão de anomalias de TSM possibilita a ocorrência de gradientes 

meridionais de anomalias de TSM, influenciando bastante na posição latitudinal da ZCIT, e 

conseqüentemente alterando a distribuição sazonal de precipitação pluviométrica sobre o 

Atlântico Equatorial, parte norte do Nordeste do Brasil, até a parte central da Amazônia. Cabe 

salientar que pode ocorrer a atuação dos fenômenos vinculados ao oceano Pacífico e Atlântico 

com conseqüências inversas, ou seja, enquanto um oceano gera condições favoráveis à 

precipitação na RMF, o outro oceano gera condições desfavoráveis. Nesses casos as 

condições favoráveis ou não à precipitação estarão vinculadas à intensidade de atuação de 

cada fenômeno. 

 

3.4 Análise da precipitação pluviométrica 

 

Com base na análise de imagens de satélite fornecidas pela FUNCEME e INMET, 

de dados de temperatura da superfície do mar cedidas pelo Centro de Precisão de Tempo e 

Estudos Climáticos (CPTEC) e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para os 

anos de 2001 a 2009 e nos estudos de Xavier (2001), Berlato e Fontana (2003), Ferreira e 

Mello (2005), Zanella (2005 e 2006), Mendonça e Danni-Oliveira (2007), foram estabelecidas 

os meses onde normalmente ocorrem a atuação dos sistemas atmosféricos (Quadro 03) e os 

anos onde ocorreram a predominância dos eventos de El Niño, La Niña, assim como do 

Dipolo do Atlântico (Quadro 04).  

O primeiro semestre, particularmente os meses de fevereiro, março, abril e maio são 

onde se concentram os maiores números de sistemas atmosféricos, em especial a ZCIT, 

principal sistema causador de precipitação na RMF. É também nesse período onde são 

registrados os maiores totais pluviométricos. Infelizmente o estudo não pôde analisar as 

imagens de satélite de cada dia para verificar os sistemas atmosféricos atuantes na quadra 
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chuvosa de cada ano, o que impossibilita uma análise desses sistemas com os fenômenos de 

grande escala vinculados a temperatura da superfície do mar do Pacífico e Atlântico (El Niño, 

La Niña e Dipolo do Atlântico), todavia este procedimento não interfere no cerne do trabalho, 

haja vista que a análise supracitada somente traria uma compreensão mais abrangente, através 

da análise rítmica, das causas da chuva na RMF. 

No período de 2001 a 2009 verifica-se uma maior atuação do El Niño, onde em sete 

destes anos configurou-se o fenômeno, sendo cinco anos de El Niño fraco e dois anos de El 

Niño moderado. Em relação à La Niña, foram registrados um ano de La Niña fraca, dois anos 

de La Niña moderada e dois anos de La Niña forte (Quadro 04). Três anos apresentaram a 

atuação da La Niña e El Niño, na quadra chuvosa.   

Referente ao Dipolo do Atlântico, somente um ano ocorreu neutralidade, cinco anos 

apresentaram Dipolo negativo e cinco anos apresentaram Dipolo positivo, sendo que dois 

anos tiveram Dipolo negativo e positivo na quadra chuvosa.  

Vale ressaltar 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.  

 

Quadro 03 – Meses de atuação dos sistemas atmosféricos atuantes na RMF 

Sist. atm. / mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

ZCIT             

Frentes Frias             

VCAS             

LI             

CCM             

Ondas de Leste             

Sist. de Brisas             

Legenda:  Atuação intensa 

  Atuação amena 

  Atuam de forma irregular 

  Não apresenta atuação predominante 
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Quadro 04 - Anos de atuação dos fenômenos oceânico-atmosféricos 

Anos  El Niño - La Niña – Ano neutro Dipolo do Atlântico 

2001 La Niña moderada Neutro 

2002 El Niño moderado Negativo (favorável) 

2003 El Niño moderado Negativo (favorável) 

2004 El Niño fraco Positivo (desfavorável) 

2005 El Niño fraco Positivo (desfavorável) 

2006 

La Ninã fraca no inicio da quadra chuvosa. No 

final da quadra chuvosa se configurou El Niño 

fraco 

Positivo  

(desfavorável) 

2007 

La Niña forte no início da quadra chuvosa. No 

final da quadra chuvosa se configurou El Niño 

fraco. 

Positivo no início da quadra 

chuvosa; no final da quadra 

chuvosa se configuro negativo.  

2008 La Niña forte 

Negativo no início da quadra 

chuvosa; no final da quadra 

chuvosa se configurou positivo. 

2009 

El Niño fraco no início da quadra chuvosa. No 

final da quadra chuvosa se configurou La Niña 

moderada.  Negativo (favorável) 

 

Com base nos limites inferior e superior definidos para cada região 

pluviometricamente homogênea contidos no sistema de classificação pluviométrico elaborado 

por Xavier (1998 e 2001), foi possível delimitar, dentro do período de 2001 a 2009, os anos 

muito chuvosos, chuvosos, normais/habituais, secos e muito secos, para cada município da 

RMF dentro de suas respectivas regiões pluviometricamente homogêneas (Quadro 5), e cruzá-

los com os anos de El Niño, La Niña e Dipolos do Atlântico.     

Nos quadros 4 e 5 pode-se observar a relação existente entre os sistemas oceânico-

atmosféricos de meso-escala e a quantidade de precipitação na quadra chuvosa, todavia outros 

fatores em escala maior também influenciam na quantidade de precipitação, fazendo com que 

a atuação e conseqüências do El Niño, La Niña e Dipolo do Atlântico sejam minimizadas ou 

não se evidenciem de forma tão nítida.  

Em 2001 a configuração de La Ninã moderada e Dipolo do Atlântico neutro 

formaram condições de mesoescala favoráveis a precipitação, todavia excetuando-se os postos 

pluviométricos mais próximos do litoral, os restantes apresentaram uma tipologia climática de 

ano normal a muito seco, com 12 postos marcando tipologias de seco a muito seco (Quadro 

05). 

Nos anos de 2002 e 2003 apesar de ter ocorrido El Niño, o Dipolo do Atlântico 

estava favorável à precipitação, ocasionando maior quantidade de chuva do que no ano de 

2001, onde se configurou La Niña e Dipolo neutro. Os anos de 2004 e 2005 apresentaram as 

menores precipitações dentro da série estudada. Nesses anos a RMF estava sobre a influencia 
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de El Niño e Dipolo do Atlântico positivo, configurando-se condições desfavoráveis a 

precipitação (Quadro 04). Em 2006, a atuação da La Niña no início da quadra chuvosa 

garantiu maiores precipitações que as dos dois anos anteriores. No ano de 2007 ocorreu a 

atuação da La Niña com o Dipolo positivo no início da quadra chuvosa e El Niño com Dipolo 

negativo no final da quadra chuvosa, o que explica a baixa precipitação na maioria dos postos 

pluviométricos estudados.  

Para 2008, a atuação do Dipolo negativo associado a La Niña garantiu a precipitação 

no início da quadra chuvosa, entretanto a constituição de Dipolo positivo na maior parte do 

período chuvoso inibiu as chuvas nessa região, devido ao deslocamento da ZCIT para o norte 

da linha do equador, gerando um comportamento temporal da precipitação típico do Estado. 

No ano de 2009, apesar de no início da quadra chuvosa se configurar El Niño, o Dipolo 

negativo garantiu o deslocamento da ZCIT para o sul da linha do equador favorecendo a 

ocorrência chuvas na RMF, fato este intensificado com a atuação da La Niña no final da 

quadra chuvosa. 

No quadro 05 é possível perceber uma variabilidade espacial entre os postos 

pluviométricos a cada ano, isso é uma característica da região semi-árida brasileira, onde se 

percebe diferenças pluviométricas significativas entre os postos, sendo os postos mais 

próximos do oceano os que apresentam maiores totais pluviométricos, devido aos sistemas 

atmosféricos causadores de chuva atuantes no litoral, como as linhas de instabilidade, os 

sistemas de brisas e as ondas de leste.  

O regime pluviométrico mensal das chuvas no período estudado foi sempre o 

mesmo, com as chuvas concentrando-se no primeiro semestre, e os maiores totais 

pluviométricos na quadra chuvosa, com os anos muitos chuvosos, como o de 2009, tendo 

significativas precipitações também nos meses de junho e julho, prolongando o período 

chuvoso. 

Observando os totais anuais de chuva de cada posto pluviométrico para o período 

estudado, notou-se uma variação pluviométrica, entre os postos de maior e menor total de 

precipitação, de 1419 mm para o ano mais chuvoso (2009) sendo a maior concentração no 

posto Cascavel-Cascavel (2533 mm) e a menor no posto Caucaia-Bom Princípio (1114 mm), 

enquanto que o ano mais seco (2005) teve uma variação de 651mm, registrando o maior total 

de precipitação no posto Fortaleza – Pici (1095 mm) e o menor no posto Maranguape-

Comunidade Lemos (444 mm). A maior variação ocorreu no ano de 2003 (1530,8mm), o 

segundo ano mais chuvoso, sendo que os postos com maior e menor registro do total anual de 

precipitação foram respectivamente os postos de Caucaia-Caucaia (2277,6 mm) e Cascavel-



 84 

Cristais (746,8 mm). A menor variação corresponde ao ano mais seco. Esse comportamento 

se repetiu ao analisar-se a quadra chuvosa. Quando observado somente a quadra chuvosa, o 

ano de 2009 apresentou uma variação de 705,4mm entre os postos com maior e menor 

registro do total de precipitação, enquanto o de 2005 teve uma variação de 477 mm entre os 

postos. 

 
Quadro 05 – Total de precipitação na quadra chuvosa e classificação chuvosa 

Postos/Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Aquiraz - Aquiraz 1229,8 1214,9 1449,3 957,2 697,4 1195,6 1028,1 1182,6 1620,4 

Cascavel - Cascavel 842,7 1239 1504,4 838 642,5 1252,9 1099,3 1002 2041 

Cascavel - Cristais 493,8 599 602,4 447,7 548,4 716,7 623,8 593,2 1046,5 

Caucaia - Bom Princípio 428 495 784,4 490 648 837,2 577 648 915 

Caucaia - Caucaia 1122,5 1063 1862,8 948,4 757,4 949,6 976,4 1053,9 1530,6 

Chorozinho - Chorozinho 509 838 820 634 701 794 609,6 631,2 1233 

Eusébio - Eusébio 1259 1166 1572 1037 752 1285 1153 962 1539 

Fortaleza - Água Fria 1149,7 1219,8 1664,1 1109,4 631,8 1135,4 1134,2 1010 1530,4 

Fortaleza - Pici 920,8 1034,7 1654,5 952,7 880 1082,5 1022,9 1038,3 1569,1 

Horizonte 756,6 964,6 980,9 613,1 449,1 789,5 627,9 825,5 1522,7 

Itaitinga 887 997 1125 749 722 1064 827 884 1693 

Maracanaú - Maracanaú 651,4 938,2 1313,2 856 569,6 895,2 863,4 996,2 1541,5 

Maranguape - Comunidade Lemos 415 684 753 444 403 800 591 460 950 

Maranguape - Jubaia 492,5 1042,2 845,7 766,4 607,5 872,4 652 705,1 1017,9 

Maranguape - Lagoa Juvenal 430,3 776,1 753,3 561,5 549,7 687 542 654,5 1127 

Maranguape  - Tanques 539,8 801 901 641,8 612 898 653 879 1096 

Pacajus - Pacajus 731,2 905,1 1055,9 548,4 492,4 955,4 690,9 795,9 1492,7 

Pacajus - Itaipaba 709,6 909 985,4 542,6 593,2 816,8 736,4 780 1203 

Pindoretama - Pindoretama 969 1110 1296 781 825 1249 906 1050 1865 

São Gonçalo - São Gonçalo 638,1 720,2 1267,9 567 509,6 889,4 817,1 735,4 1434,8 
 

 

Legenda:   Muito seco   Seco   Normal/habitual   Chuvoso   Muito chuvoso 

Fonte de dados: FUNCEME 

 

Relativo às tendências, a maioria dos postos apresentaram tendência de aumento de 

chuvas, sendo exceção apenas 3 postos que não apresentaram variação significativa. As 

chuvas mostram-se com tendência crescente na RMF, considerando os anos analisados 

(Quadro 06). Cabe ressaltar que essas tendências não permitem afirmar que ocorreu 

tendências similares em anos anteriores ou que ocorrerá tendências similares nos anos 

seguintes, visto o dinamismo atmosférico e o período temporal curto na análise, todavia elas 

permitem uma visualização genérica do comportamento pluvial dentro dos anos analisados, 

permitindo mensurar estatisticamente a evolução da chuva dentro do período.   

O que concerne à média climatológica, a figura 10 apresenta a média climatológica 

organizada de forma crescente para cada posto pluviométrico da RMF. A variabilidade 

espacial é marcada com valores oscilando entre 1673,2 mm no posto Eusébio – Eusébio e 
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787,7 mm no posto Maranguape - Comunidade Lemos, tendo uma variação espacial de 

885,5mm para os extremos. 

 
Quadro 06 - Tendências de cada posto pluviométrico para os anos de 2001 a 2009 

Postos Tendência  Tendência 

RMF Linear Polinomial 

Aquiraz - Aquiraz + + 

Cascavel - Cascavel + + 

Cascavel - Cristais + + 

Caucaia - Bom Princípio + + 

Caucaia - Caucaia x - 

Chorozinho - Chorozinho + + 

Eusébio - Eusébio x x 

Fortaleza - Água Fria x x 

Fortaleza - Pici + + 

Horizonte - Horizonte + + 

Itaitinga - Itaitinga + + 

Maracanaú - Maracanaú + + 

Maranguape - Comunidade Lemos + + 

Maranguape - Jubaia + + 

Maranguape - Lagoa Juvenal + + 

Maranguape - Tanques + + 

Pacajus - Pacajus + + 

Pacajus - Itaipaba + + 

Pindoretama - Pindoretama + + 

São Gonçalo do Amarante- São 

Gonçalo do Amarante + + 

( + ) Tedência a aumento   

( - ) Tendência a redução   

( x ) Variação não Significativa   

Fonte de dados: FUNCEME    

 

Os municípios de Eusébio, Fortaleza, Aquiraz, Cascavel e a porção noroeste e norte 

de Caucaia apresentaram médias pluviométricas superiores a 1500 mm. Pindoretama, 

Itaitinga, Pacajus, São Gonçalo do Amarante, Horizonte, Maracanaú e o setor sudoeste de 

Maranguape apresentaram médias entre 1000 e 1500 mm, enquanto que os municípios de 

Cascavel, Chorozinho, parte sul de Caucaia e a porção sul de Maranguape apresentaram 

média climatológica inferior a 1000 mm. Cascavel, devido a sua extensão latitudinal, foi o 

município com maior variação espacial de precipitação da média climatológica (689 mm). 

Na figura 11 constam às isoietas referentes à média climatológica. Observa-se que as 

chuvas se apresentam heterogêneas espacialmente, com valores de aproximadamente 950 mm 

ao sul da RMF. No litoral leste se estendendo até Fortaleza têm-se valores superiores a 1400 

mm. Na porção litorânea verifica-se uma média maior de precipitação, haja vista a 
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proximidade com o oceano, favorecendo a atuação de sistemas atmosféricas atuantes neste 

setor (frentes de brisas, linhas de instabilidade e ondas de leste). 

 

Média climatológica da RMF entre os anos de 2001 a 2009

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

M
é
d
ia

 c
lim

a
to

ló
g
ic

a

precipitação (mm)

Maranguape - Comunidade Lemos

Cascavel - Cristais

Caucaia - Bom Princípio

Chorozinho - Chorozinho

Maranguape - Lagoa Juvenal

Maranguape - Jubaia

Pacajus - Itaipaba

Maranguape  - Tanques

São Gonçalo - São Gonçalo

Horizonte - Horizonte

Pacajus - Pacajus

Maracanaú - Maracanaú

Itaitinga - Itaitinga

Pindoretama - Pindoretama

Cascavel - Cascavel

Caucaia - Caucaia

Fortaleza - Pici

Aquiraz - Aquiraz

Fortaleza - Água Fria

Eusébio - Eusébio

 
Figura 10 – Gráfico da Média Climatológica dos Postos Pluviométricos da RMF 

 

Nota-se uma área com concentração de precipitação localizada a sudeste do 

Município de Fortaleza e ao sul de Eusébio. Esses setores com maior pluviosidade justificam-

se pela posição geográfica favorecida da área, recebendo os sistemas atmosféricos oriundos 

do oceano. Neles observam-se uma variação significativa de chuvas (isoietas mais próximas), 

tendo o posto de Eusébio como o limite de chuvas com a média de 1450 mm anuais e o 

extremo da área onde ocorre mais precipitação no sentido litoral-continente. A configuração 

plana do relevo permite que os sistemas atmosféricos vindos do oceano, adentrem o 

continente gerando chuvas ao sul de Eusébio e leste-sudeste de Fortaleza. Na porção leste de 

Fortaleza, verificam-se os maiores totais de precipitação para o referido município, onde 

diminui gradativamente ao se afastar do litoral no sentido continente. O estudo de Xavier 

(2001), calculando as normais pluviométricas em termos das médias de chuva para a quadra 

chuvosa entre os anos de 1964 a 1996, utilizando-se de 93 postos pluviométricos do Estado, 

verificou que as maiores normais para e região pluviometricamente homogênea Litoral de 

Fortaleza estavam nos postos de Fortaleza e Aquiraz, haja vista que o posto do município de 

Eusébio ainda não estava em funcionamento. O que mostra que a concentração de chuva 

nesse setor é uma característica pluviométrica da RMF. De forma geral as chuvas se 

concentraram principalmente nos litorais de Aquiraz, Eusébio, Fortaleza e litoral leste de 

Caucaia. 

A quadra chuvosa representa 74, 68% das precipitações para o período em estudo o 

que evidencia a concentração de chuvas nesses quatro meses, cujo mês de abril apresentou o 

total pluviométrico mais elevado para toda a série e o mês de outubro o menor. 
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A característica basilar da precipitação na RMF entre os anos de 2001 a 2009 refere-

se ao ritmo sazonal de chuva caracterizado por período seco no inverno e concentração de 

chuva no verão/outono resultado dos mecanismos de circulação atmosférica geradores de 

chuva no Nordeste. Estes mecanismos regionais garantem um comportamento anual similar 

da precipitação para a região. Observando os dados pluviométricos, verificou-se em cada ano 

um crescimento gradativo da precipitação a partir do mês de fevereiro (com raras exceções 

como o mês de janeiro do ano de 2004), tendo seu pico no mês de abril e decrescendo nos 

meses de maio e junho. Todavia o regime pluviométrico é bastante variável, podendo ocorrer 

anos de chuvas excessivas, como o ano de 2009, e anos com chuvas escassas como o de 2005. 

Barão de Studart em sua obra “Climatologia epidemias e endemias do Ceará”, ao comparar as 

chuvas de Fortaleza, Quixeramobim e Quixadá dos anos de 1894 a 1898, observou essa 

irregularidade espacial e temporal das chuvas. Conforme Studart (1909: 16), “de umas e 

outras se vê como as chuvas variam de um para outro ano e no mesmo ano de uma para outra 

localidade”.  

 
Figura 11 – Isoietas da média climatológica da precipitação pluvial – 2001 a 2009 

 

Através do mapeamento dos dados de chuva da RMF para a quadra chuvosa e para o 

ano correspondente (Figuras 12 a 29) pode-se observar que a espacialização segue um padrão 

de comportamento. Verifica-se uma predominância de maiores valores de precipitação na 

faixa litorânea da RMF, diminuindo os totais pluviométricos à medida que se afasta do litoral. 

Sendo na porção leste do litoral da RMF onde se verificam os maiores registros de 

precipitação devido à repercussão de sistemas causadores de precipitação provenientes de 
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sistemas atuantes na faixa litorânea dos estados nordestinos a sudeste do Ceará, sejam 

associados com a ZCIT ou não. 

No ano de 2001 a quadra chuvosa representou 77, 62% das precipitações, com mês 

de abril sendo o mais chuvoso e o mês de outubro o mais seco. Apresentou média 

pluviométrica de 758,59 mm na quadra chuvosa registrando maior precipitação no posto 

Eusébio-Eusébio (1259mm) e menor precipitação no posto Maranguape – Comunidade 

Lemos (415mm), tendo uma diferença de 844mm entre os extremos. Para o referido ano, as 

chuvas tiveram picos de concentração no município de Eusébio, abarcando o setor noroeste de 

Aquiraz (Figuras 12 e 13). Doze postos pluviométricos apresentaram chuvas abaixo da 

normal, quatro apresentaram chuva acima da normal e quatro registraram pluviometria 

habitual (Quadro 05). Os postos que apresentaram registros inferiores ao normal localizam-se 

mais ao interior do continente do que os postos que apresentaram normalidade e chuvas acima 

do normal, exceto o posto de São Gonçalo do Amarante, que mesmo fazendo parte da região 

pluviometricamente homogênea Litoral 2 (Litoral de Pecém) apresentou chuvas abaixo do 

normal, mostrando um padrão de espacialização da chuva bem condizente com os da média 

climatológica.   

Para toda a RMF, no ano de 2002, a espacialização das chuvas ocorreu de forma 

mais homogênea que o ano de 2001. A concentração pluviométrica na quadra chuvosa 

também foi abaixo da de 2001, correspondendo a 67,26% do total de precipitação do ano, 

apesar de nesse ano as chuvas terem sido maiores que a do ano anterior, mostrando que as 

chuvas de 2002 foram mais homogêneas temporo-espacialmente (Figuras 14 e 15). Como 

consequência, os postos pluviométricos também apresentaram certa homogeneidade, se 

comparada ao ano anterior. Quatro postos registraram totais pluviométricos abaixo da normal, 

sete apresentaram-se acima do habitual e onze tiveram normalidade em seus registros (Quadro 

05). As maiores precipitações da quadra chuvosa foram verificadas no posto Cascavel – 

Cascavel (1239mm) e a menor no posto Caucaia - Bom Princípio (495mm), possuindo uma 

diferença de 744mm entre os postos. O posto com mais chuvas foi o posto de Eusébio – 

Eusébio com 1868,1 mm e o de menor total de chuva permaneceu o posto da quadra chuvosa 

com 748 mm, possuindo 1120,1 mm de diferença pluviométrica entre esses dois postos. Os 

meses mais e menos chuvosos foram abril e setembro respectivamente.  

O ano de 2003 teve no posto de Caucaia – Caucaia o maior total pluviométrico 

(2277,6 mm), enquanto o menor foi o posto Cascavel – Cristais (746, 8mm), registrando uma 

diferença de 1530,8 mm entre os postos supracitados, sendo o mês de maio e outubro o mais e 

menos chuvoso respectivamente. Na quadra chuvosa os postos com maiores totais 
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pluviométricos registrados foram os mesmos referentes ao ano, com 1262,8 mm para o de 

maior registro e 602,4 mm para o de menor, tendo uma diferença de 660,4 mm. As chuvas 

nesse período corresponderam a 80,1% do total anual. De 2001 a 2003 os totais anuais da 

quadra chuvosa foram crescentes, sendo o mês de maio e outubro o mais e menos chuvoso 

respectivamente. Em 2003 foram verificados quatro postos abaixo do habitual, cinco postos 

com totais pluviométricos habituais e onze postos acima da normal (Quadro 05). Ao contrário 

dos anos anteriores que tiveram concentração de chuva em Eusébio, os totais de chuva do ano 

de 2003 foram no município de Caucaia, abarcando a porção nordeste deste município. Os 

meses de fevereiro a maio apresentaram uma distribuição pluviométrica similar a anual, 

logicamente com totais pluviométricos menores. As chuvas foram maiores por quase todo o 

litoral da RMF, indo desde o extremo leste de Cascavel até o nordeste de Caucaia, 

ultrapassando a isoieta de 1600 mm anuais, enquanto que a porção mais continental marcou 

entre 900 a 1200 mm anuais (Figuras 16 e 17). 

A menor concentração de chuva na quadra chuvosa foi no ano de 2004 (54,25%). 

Registraram-se significativas precipitações no mês de janeiro, junho e julho, prolongando o 

período chuvoso entre esses meses, caracterizando, assim, um ano atípico.  O maior total 

pluviométrico mensal ocorreu em janeiro, não correspondendo a nenhum mês da quadra 

chuvosa, e o mês menos chuvoso foi outubro. Este foi o único ano dentro da série analisada 

que o mês de maior precipitação não correspondeu a quadra chuvosa. Ao se analisar os postos 

pluviométricos, observou-se uma diferença de 706,4 mm entre o posto de maior (Fortaleza – 

Água Fria com 1109,4 mm) e menor precipitação (Maranguape – Comunidade Lemos com 

444 mm) referente ao período chuvoso. Considerando o total de precipitação anual dos postos 

onde foram identificados os extremos de totais pluviométricos observou-se uma diferença de 

1232,7 mm entre o posto Fortaleza – Água Fria (2048,7mm) e o posto Maranguape – 

Comunidade Lemos (816mm).  Apesar de as chuvas terem se distribuído como maior 

equivalência entre os meses do primeiro semestre, se comparada aos anos anteriores, esse ano 

apresentou muitos postos com precipitação abaixo da normal (13 postos). Isso se deve ao 

método utilizado, visto que ele considera somente os quatro meses da quadra chuvosa para 

caracterizar o ano como muito seco, seco, normal, chuvoso ou muito chuvoso. As 

precipitações registradas em sete postos enquadram-se como normais e nenhum posto 

apresentou precipitação acima do habitual, encerrando a tendência crescente de chuva que 

durou de 2001 a 2003. As chuvas, tanto considerando sua espacialização na quadra chuvosa 

como no total anual, tiveram maior concentração no litoral da região leste de Cascavel se 
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estendendo até o oeste do litoral de Fortaleza, com picos de chuva no município de Eusébio 

(Figuras 18 e 19).  

O ano de 2005 concentrou 79,68% de chuvas na quadra chuvosa, tendo maio como 

mês mais chuvoso, sendo o mês de outubro desse ano o único mês de toda a série estudada 

que não se registrou nenhuma precipitação. Este ano apresentou menores totais 

pluviométricos de toda a série estudada, com dezoitos postos apresentando chuvas abaixo do 

normal e dois com chuvas habituais. Na quadra chuvosa observou-se uma diferença de 477 

mm entre o posto com mais chuvas (Posto Fortaleza-Pici com 880 mm) e o posto com o 

menor registro (Posto Maranguape – Comunidade Lemos com 403 mm). Referente aos totais 

pluviométricos anuais teve-se uma amplitude pluviométrica de 651 mm entre os postos de 

maior registro (Posto Fortaleza - Pici com 1095 mm) e o posto com o menor (Posto 

Maranguape – Comunidade Lemos com 444 mm), com picos de chuva em Pindoretama e 

Fortaleza, marcando isoietas acima de 800 mm na quadra chuvosa e 950 mm anuais (Figura 

20 e 21). 

No ano de 2006 verificou-se uma concentração pluviométrica de 82% na quadra 

chuvosa, tendo como mês mais e menos chuvoso respectivamente Abril e Novembro.  Seis 

postos apresentaram totais de chuva acima da normal, dez postos com chuvas habituais e 

quatro com totais de chuvas abaixo do normal. As amplitudes pluviométricas registradas entre 

os postos com maior e menor registro para a quadra chuvosa correspondem a 565 mm entre os 

postos Cascavel - Cascavel (1252,9 mm) e Maranguape – Lagoa do Juvenal (687 mm). A 

amplitude pluviométrica anual foi de 693,1 mm entre os postos de Aquiraz – Aquiraz (1500,6 

m) e Cascavel – Cristais (807 mm). O comportamento espacial da chuva foi bem similar ao 

ano de 2005, se concentrando no litoral leste da RMF, marcando os maiores limiares de chuva 

no município de Eusébio, e diminuindo a medida que adentra ao continente e a oeste da zona 

litorânea (Figuras 22 e 23). 

Em 2007 ocorreu a maior concentração de chuva na quadra chuvosa da série 

estudada (91,98%). A diferença de precipitação entre os postos na quadra chuvosa marcou 

para os extremos 611 mm sendo o posto Eusébio – Eusébio o de maior precipitação (1153 

mm) e o posto Maranguape – Lagoa do Juvenal o de menor (542 mm). Referente ao total 

anual verificou-se uma diferença de 753,5 mm entre o posto de maior registro de precipitação 

(Eusébio – Eusébio com 1414 mm) e o posto de menor registro (Cascavel – Cristais com 

660,5 mm). O mês menos chuvoso foi outubro e o maior abril. Dez postos apresentaram 

registros abaixo do habitual, oito apresentaram totais de chuva normal e dois tiveram acima 

do habitual, conseqüência da menor quantidade de chuva se comparado com os anos 
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adjacentes.  As chuvas na quadra chuvosa como a anual tiveram uma espacialização similar, 

haja vista a significativa concentração de chuva entre os meses de fevereiro e maio. A 

precipitação teve maior concentração no extremo leste da RMF, abarcando o litoral de 

Cascavel, apesar de nesse município ter o posto com menor total de precipitação na quadra 

chuvosa, ressalta-se que este posto se localiza no extremo oeste do município. Cascavel, 

devido a sua área latitudinal ser a mais extensa adentrando o continente, é onde se verifica as 

maiores diferenças de chuva intra-municipal. Isoietas acima de 1200 mm anuais marcaram o 

município de Fortaleza e Eusébio, diminuindo à medida que se afasta do litoral (Figuras 24 e 

25).   

A precipitação anual volta a subir em 2008, todavia não apresenta um total 

significativamente acima do total de chuva do ano anterior. Apresenta oitos postos com 

chuvas abaixo do habitual, dez postos com total normal de chuvas e dois postos acima do 

habitual.  Os meses mais e menos chuvosos são abril e setembro respectivamente, 

concentrando 79,2% entre fevereiro e maio. Os postos com Aquiraz – Aquiraz (1182,6 mm) e 

Maranguape – Comunidade Lemos (460 mm) marcam os totais de precipitação encontrados 

na quadra chuvosa, tendo uma diferença de 722,6 mm, enquanto que o total de chuva anual 

tem os limites correspondendo aos mesmos postos (1563,5 mm a maior e 604 a menor) com a 

diferença de 959,5mm. As chuvas tiverem uma maior distribuição ao longo da faixa litorânea 

se comparada com os anos anteriores, o município de Aquiraz concentrou signicativa 

precipitação anual marcando para seu litoral isoietas acima de 1450 mm anuais (Figuras 26 e 

27). 

Para o ano de 2009 o posto Cascavel – Cascavel teve o maior registro de 

precipitação anual (2533 mm) enquanto o menor foi no posto Caucaia – Bom Princípio (1114 

mm), apresentando, uma diferença de 1419 mm entre os extremos. Na quadra chuvosa os 

postos Aquiraz – Aquiraz (1620,4 mm) e Caucaia – Bom Principio (915 mm) apresentaram os 

limites pluviométricos tendo uma diferença de precipitação de 705,4 mm. A quadra chuvosa 

concentrou 75,17% da precipitação sendo os meses de abril e novembro os de maior e menor 

precipitação respectivamente. Este ano foi o ano com o maior total de precipitação entre os 

anos estudados. Não apresentou nenhum posto com totais de chuva abaixo do normal, cinco 

postos com chuvas habituais e quinze com chuvas acima do normal. Assim como no ano 

anterior, o litoral do município de Aquiraz teve as maiores precipitações. Em termos 

proporcionais e comparando com os anos anteriores, as chuvas que são maiores no litoral, 

adentraram o continente abarcando a área continental adjacente ao litoral, mostrando que em 
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Figura 12 – Distribuição da precipitação 

da quadra chuvosa de 2001 

 

Figura 13 – Distribuição da precipitação 

no ano de 2001 
 

Figura 16 – Distribuição da precipitação 

da quadra chuvosa de 2003 

 

Figura 17 – Distribuição da precipitação 

no ano de 2003 

 

anos chuvosos, como o de 2009, as chuvas, que em situações normais ou de seca são mais 

significativas no litoral, tem uma homogeneidade espacial maior. (Figuras 28 e 29).  
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Figura 14 – Distribuição da precipitação 

da quadra chuvosa de 2002 

 

Figura 15 – Distribuição da precipitação 

no ano de 2002 
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Figura 18 – Distribuição da precipitação 

da quadra chuvosa de 2004 

Figura 19 – Distribuição da precipitação 

no ano de 2004 

 

Figura 20 – Distribuição da precipitação 

da quadra chuvosa de 2005 

 

Figura 21 – Distribuição da precipitação 

no ano de 2005 

 

Figura 22 – Distribuição da precipitação 

da quadra chuvosa de 2006 

 

Figura 23 – Distribuição da precipitação 

no ano de 2006 
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Figura 24 – Distribuição da precipitação 

da quadra chuvosa de 2007 

 

Figura 25 – Distribuição da precipitação 

no ano de 2007 

 

Figura 26 – Distribuição da precipitação 

da quadra chuvosa de 2008 

 

Figura 27 – Distribuição da precipitação 

no ano de 2008 

 

Figura 28 – Distribuição da precipitação 

da quadra chuvosa de 2009 

 

Figura 29 – Distribuição da precipitação 

no ano de 2009 
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3.5 Análise da temperatura do ar 

 

Com base em estimativas mensais de temperatura do ar, foi possível espacializar os 

valores térmicos, gerando isotermas para a RMF. CARGNELUTTO FILHO et al (2006) 

descrevem que a temperatura média do ar pode ser estimada por meio de coordenadas 

geográficas e que a altitude e a latitude exercem influência sobre essa temperatura. Nesse 

sentido, conhecendo a latitude, longitude e altitude dos postos pluviométricos foi possível 

estimar a temperatura mensal para cada posto, possibilitando a espacialização e a análise das 

mesmas, tornando possível a identificação das regiões termicamente diferentes na RMF
39

.  

Como as estimativas são mensais, não foi possível uma comparação entre os anos, 

impossibilitando a identificação do ano mais quente. Entretanto, para essa comparação 

utilizaram-se os dados de temperatura do ar da estação meteorológica do Campus do Pici, que 

foi feita para o município de Fortaleza, apresentado e discutido no item 5.2 desse estudo.  

A variação de altitude entre os pontos de estimativa apresentou um papel secundário, 

haja vista as baixas altitudes dos pontos selecionados. O ponto de maior altitude foi o Posto 

Maranguape - Jubaia com 190 metros. Esse ponto teve as menores temperaturas entre todos os 

pontos para os meses de junho a dezembro.  

Foram verificadas variações de temperatura do ar na ordem de 1,3 ºC (julho e 

novembro) até 3,2 ºC (abril), entre os pontos verificados. As maiores temperaturas ocorreram 

nos meses de dezembro e janeiro (28 e 28,1 ºC respectivamente) e as menores nos meses de 

junho e julho (25,4 e 24 °C respectivamente). A diferença térmica mensal entre os pontos no 

mês de dezembro foi de 1,5 °C sendo a maior temperatura estimada no posto Cascavel - 

Cristais (28 ºC) e a menor no posto Maranguape - Jubaia (26,5 ºC). Para o mês de janeiro 

verificou-se uma diferença de 2,5 ºC entre o ponto com maior temperatura do ar estimada 

(Posto Cascavel - Cristais com 28,1 ºC) e o posto com menor temperatura do ar (Maranguape 

– Jubaia com 26,7 ºC). Junho e julho tiveram uma diferença térmica de 1,2 e 1,3 °C 

respectivamente. A maior temperatura no mês de junho foi verificada nos postos Caucaia –

Caucaia e Fortaleza – Água Fria ambos com 26,6°C, e a menor no posto Maranguape – Jubaia 

com 25,4 °C. No mês de julho a maior temperatura foi estimada no posto Cascavel – Cristais 

(26,2 °C) e a menor no posto Maranguape – Jubaia (25 °C)  

                                                 
39

 Estudo é ciente que os dados referentes a temperatura do ar são estimativas, podendo os mesmos não 

coincidirem de forma assertiva com a realidade, todavia, como a região é carente de dados referentes a 

temperatura do ar, esta foi a maneira mais viável encontrada para se trabalhar com essa variável do estudo.  
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O Posto Cascavel – Cristais foi o ponto onde se verificou o número de meses com os 

valores mais elevados de temperatura do ar (11 meses). Enquanto o posto Maranguape – 

Jubaia apresentou em todos os meses as menores temperaturas.   

A figura 30 apresenta as flutuações de temperatura do ar ao longo dos meses para os 

pontos correspondentes aos postos pluviométricos. Nota-se um padrão de comportamento da 

temperatura ao longo do ano, onde ela decresce no primeiro semestre, tendo as menores 

temperaturas em julho, no segundo semestre a temperatura do ar se eleva alcançando em seu 

ápice no mês de dezembro.  
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Figura 30 – Gráfico das flutuações de temperatura ao longo dos meses 

 

Analisando os mapas de isotermas para a RMF (Figuras 31 e 32) na estação chuvosa 

e fora dela
40

, verifica-se que há o predomínio de menores médias de temperatura na porção 

central da RMF.  

Na quadra chuvosa as maiores médias de temperaturas do ar foram verificadas no 

litoral da RMF englobando boa parte do território dos municípios litorâneos e adentrando o 

                                                 
40

 Ressalta-se que com base nas estimativas de temperatura do ar, também elaborou-se mapas de temperatura do 

ar para o 1º e 2º semestre, todavia esses mapas se assemelhavam com os da espacialização da temperatura do ar 

na quadra chuvosa e fora dela respectivamente. Dessa forma, optamos por apresentar somente os dois mapas 

aqui mencionados por considerarmos representativos dentro do universo de análise.  
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município de Cascavel registrando temperaturas acima de 27 °C. As menores temperaturas 

concentraram-se nos municípios de Maracanaú, com temperaturas entre 24 e 25 °C, seguidos 

de Pacatuba, Maranguape e setor sudeste de Caucaia, com temperaturas entre 25 e 26,5 °C, 

sendo proporcionadas pela influência das serras de Maranguape e Pacatuba, que agem como 

barlavento para as nuvens de baixa altitude proporcionando precipitações orográficas, assim 

como ventos adiabáticos.  

Fora da estação chuvosa
41

 as maiores temperaturas (acima de 27 °C) foram 

verificadas na porção sul de Cascavel e em um pequeno setor a sudoeste de São Gonçalo do 

Amarante. As menores médias de temperatura do ar (entre 25 e 26,5 °C) tiveram uma 

espacialização mais abrangente na quadra chuvosa,  influenciados pelo relevo local e pelas 

precipitações entre os meses de fevereiro a maio, todavia neste período foi estimado as 

maiores temperaturas do ar (a partir de 27 °C) na maior parte do litoral.  

Comparando os dois mapas, foi observado que as temperaturas mais elevadas 

tiveram uma expressão maior sob o território da RMF na estação chuvosa, período que 

corresponde ao verão, caracterizado por temperaturas mais elevadas e maiores precipitações 

pluviométricas. A maior diferença térmica na quadra chuvosa deve-se a influência da 

precipitação e do relevo local, caracterizado por enclaves úmidos (Maciços Residuais) como a 

Serra de Maranguape e de Pacatuba. Fora da quadra chuvosa verifica-se uma maior 

homogeneidade da temperatura do ar, onde na maior parte do território da RMF predomina 

médias de temperatura de 26,5 °C.  

    

 

 
 

 

 

                                                 
41

 Os meses fora da quadra chuvosa vão de junho a janeiro.  

Figura 31 - Espacialização da 

temperatura do ar na quadra chuvosa  
Figura 32 – Espacialização da 

temperatura do ar fora da estação 

chuvosa 

chuvosa 
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4. EVOLUÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DA DENGUE E DE SEU VETOR NA RMF 

(2001 À 2009) 

 

 

De acordo com os dados da Secretária de Saúde do Estado, no Ceará, no período de 

2001 a 2009 foram confirmados 182.387 casos de dengue. Destes, 117.793 foram na RMF, 

representando 64,58% do total de casos do Estado para o período. 

Os anos com maiores números de casos de dengue na RMF foram 2008, com 36.120 

casos e uma incidência
42

 de 326,4, seguido de 2006, com 17.837 casos e incidência de 413,9, 

e o ano de 2001, com 15.300 casos e uma incidência de 310,2. Essas são as três epidemias do 

período analisado, correspondendo a 81%, 69,8% e 59,7% do total de casos do Ceará 

respectivamente. O ano de 2004 apresentou o menor número de casos (665) e a menor 

incidência (7,9), seguido do ano de 2009 com 4.179 casos e uma incidência de 13,4.  

A figura 33 apresenta a evolução da dengue na RMF e no Ceará. Nela observa-se 

que a RMF acompanha a evolução dos casos de dengue do Estado, todavia, ao analisar o 

número de casos da doença de forma individual
43

 em cada município da RMF, notou-se que, 

exceto para Fortaleza, Horizonte e Eusébio, esse comportamento, em algum dos anos em 

estudo, não vai seguir o padrão da RMF e do Ceará, o que caracteriza uma dinâmica própria 

da doença em cada um deles.  

Fortaleza é o município com o maior número de casos de dengue, com 104.577 

casos para o período analisado, correspondendo 88,77% do total de casos da RMF, o que 

influencia no padrão de evolução do número de casos de dengue na RMF e no Ceará. Sua 

incidência apresenta uma média de 488,9 entre os anos de 2001 a 2009, tendo a menor 

incidência
44

 em 2004 com 25,3 e a maior na epidemia de 2008 com 1368,2. O município de 

Pindoretama registrou o menor número de casos da doença (229), seguido de Eusébio (297), 

Itaitinga (331), Chorozinho (323) e Aquiraz (342).  

Somente nos anos de 2004 e 2009 não foram registrados casos de dengue em alguns 

municípios da RMF. Chorozinho, Eusébio, Guaiúba, Pindoretama e São Gonçalo do 

Amarante não apresentaram casos no ano de 2004 e no ano de 2009 a ausência de casos 

ocorreu nos municípios de Chorozinho, Itaitinga e Pindoretama.  

                                                 
42

 A incidência indica o número de pessoas acometidas pela doença para cada 100.000 habitantes dentro de um 

determinado período de tempo. 
43

 O número de casos anuais de dengue de cada município encontra-se no apêndice D. 
44

 A incidência anual de dengue para cada município encontra-se no apêndice E. 
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Figura 33 – Gráfico do total de casos de dengue de 2001 a 2009. 

Fonte de Dados: SESA 

 

A figura 34 apresenta o gráfico da predominância do tipo viral da dengue 

circundante em cada ano para o Ceará. Como a RMF concentra mais da metade do número de 

casos do Estado, resolveu-se generalizar as informações pertinentes a circulação viral no 

Ceará para a RMF. Portanto no ano de 2001 nota-se a atuação dos vírus do tipo 1 e 2, com 

predominância do vírus do tipo 2. Nos anos de 2002 e 2003 têm-se a presença dos tipos virais 

1, 2 e 3, onde no ano de 2002 observa-se a preeminência do tipo 1 e em 2003 do tipo 3. No 

ano de 2004 foi identificado somente a atuação do tipo 1 . De 2006 a 2008, houve a atuação 

dos vírus do tipo 2 e 3, com predominância do tipo 2 em 2006, e do tipo 3 em 2007 e 2008. 

No ano de 2009 identificou-se somente o tipo 2.  

 

 
Figura 34 – Gráfico do percentual de isolamento para dengue por sorotipo viral, Ceará, 2001 a 2009. 

Fonte: Adaptado do Boletim Epidemiológico da Dengue – SESA – 01/04/2011. 
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Cruzando as informações relativas ao número de casos por ano, a incidência de 

dengue e a predominância do tipo viral, nota-se que o pouco número de casos registrados e a 

baixa incidência em 2004 e 2009 justificam-se, em parte, pelo pico epidêmico do ano anterior 

adjacente. O número de casos em 2003, ocasionados pelo vírus do tipo 3, proporcionou uma 

imunização da população para esse vírus no ano seguinte, onde só foi identificado a presença 

desse tipo de vírus. O pico epidêmico de 2008, ocasionado em grande parte pelo vírus do tipo 

2, gerou um significativo número de pessoas imunizadas a esse tipo viral, o que fez com que o 

ano de 2009, com a circulação apenas do tipo 2, tivesse um número reduzido de pessoas 

acometidas pela doença.  

No período de 2001 a 2009 o primeiro semestre concentra 74,4% dos casos de 

dengue, sendo os meses de abril, maio e junho, os de maiores números de casos
45

 (Figura 35). 

O mês de maio registrou maior quantidade de casos da doença, e a partir desse mês os casos 

vão diminuindo, findando com dezembro como o mês com menores registros.  

 

 
Figura 35 - Casos mensais de dengue entre os anos de 2001 a 2009 na RMF.  

Fonte de dados: SESA 

 

No ano de 2001, ocorreu a primeira epidemia de dengue do século XXI na RMF. 

Com 15.300 casos representando 59,7% de casos do Estado, ocorreram casos de dengue em 

                                                 
45

 As análises mensais de incidência de dengue não puderam ser realizadas, devido à inexistência de dados 

mensais de incidência.  
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todos os municípios da RMF, com maior número em Fortaleza. O Primeiro semestre 

concentrou 80,8% dos casos, destes 70,1% ocorreram na quadra chuvosa (Figura 36)
46

. O mês 

de maio apresentou a maior quantidade de casos para todos os municípios exceto para 

Chorozinho e São Gonçalo do Amarante que tiveram os maiores números em abril. De 

setembro a dezembro foram registrados os menores números de casos. A incidência de 

dengue foi maior nos municípios de Fortaleza, Pacajús, Itaitinga, Horizonte e Pindoretama, 

ultrapassando 300 casos por 100.000 habitantes (Figura 37), com destaque para Horizonte 

onde se verificou a maior incidência com 862,9, a menor ocorreu em Guaiúba com 89,3. A 

infestação de Aedes aegypti foi acima de 1 em todos os municípios da RMF com exceção de 

Pindoretama e Horizonte (Figura 38). Estes dois municípios por apresentarem pequena 

população, tiveram alta incidência de dengue, apesar de um baixo índice de infestação do 

mosquito e de um reduzido número de casos se comparado com os outros municípios.  

O ano de 2002 apresentou uma quantidade significativamente menor de casos 

(5.907) do que o ano anterior. Entretanto, sem uma diferença alarmante, Chorozinho, 

Cascavel, Pacatuba e Guaiúba registraram maior quantidade de casos que no ano de 2001. A 

circulação dos vírus tipo 1, 2 e 3, com destaque para os tipos 1 e 3, não foram suficientes para 

causar uma epidemia, haja vista a imunização de grande parte da população devido a 

epidemia de 2001. A quadra chuvosa concentrou 79,5% de casos dos 70,2% do primeiro 

semestre. Todos os municípios apresentaram casos de dengue, com concentração de casos no 

primeiro semestre, em especial na quadra chuvosa, exceto São Gonçalo do Amarante que 

registrou mais casos no segundo semestre (Figura 39). Esse município apresentou 21 casos de 

dengue, desses, 16 foram registrados no segundo semestre, sendo 11 casos no mês de julho. 

Os meses de fevereiro e março registraram a maior quantidade de casos na RMF com 1.021 e 

1.148 respectivamente, e dezembro teve o menor número de casos confirmando 161.  O 

município de Fortaleza, apresentando a maior quantidade de casos, foi o único município que 

registrou acima de 500 casos. Esse fato se repete em todos os anos, devido a sua superioridade 

populacional, concentrando 70,2% da população de sua região metropolitana, reforçando a 

propagação da dengue em seus limites, visto que há uma relação direta entre a densidade 

demográfica e a propagação da dengue. Pacatuba apresentou a maior incidência do ano com 

                                                 
46

 Os gráficos de pizza presentes nos mapas deste capítulo correspondem a duas informações distintas. A metade 

superior do gráfico de pizza, que corresponde as cores vermelho-escuro e vermelho-claro, indicam a 

porcentagem de casos no primeiro e segundo semestre respectivamente, enquanto a parte inferior do gráfico, 

correspondente as cores azul-escuro e azul-claro, indicam a porcentagem de casos dentro e fora da quadra 

chuvosa concomitantemente. Dessa forma, apesar do gráfico em pizza apresentar informações aparentemente 

conjuntas elas devem ser interpretadas de forma distinta, evidenciadas pela variação de intensidade das cores 

vermelha e azul. Optou-se por apresentar os dados dessa forma, visto a capacidade de síntese que este tipo de 

gráfico proporciona.   
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425,4. Oito municípios tiveram incidência abaixo de 100, e seis municípios apresentaram 

entre 101 a 300 (Figura 40). As maiores infestações foram em São Gonçalo do Amarante, 

Caucaia e Maranguape, os outro municípios registraram infestações abaixo de 3 (Figura 41). 

A quantidade de casos volta a subir em 2003 registrando um total de 10.953 e 

incidência 179.7. O primeiro semestre concentrou 88,3% dos casos, destes 78% ocorreram na 

quadra chuvosa, cujos meses apresentaram o maior número de casos com destaque para maio 

com 2.900. No mês de dezembro verificou-se a menor quantidade de casos (13).  Fortaleza 

teve 9.012 casos e uma incidência de 399.4, sendo o município que apresentou os maiores 

valores para essas variáveis. São Gonçalo do Amarante apresentou uma incidência de 29,3 e 

11 casos de dengue, sendo o município com menores valores, apesar de apresentar o maior IIP 

da RMF. Isso pode ter ocorrido pela baixa circulação dos vírus da dengue naquele município.  

Fortaleza e Maracanaú apresentaram mais de 500 casos. Caucaia, Maranguape, Pacajús e 

Cascavel tiveram entre 101 e 300 casos. Os outros municípios tiveram até 100 casos (Figura 

42). São Gonçalo do Amarante, Itaitinga, Eusébio, Pindoretama e Pacajús foram os 

municípios onde a incidência não ultrapassou 100 casos por 100.000 habitantes (Figura 43). 

Os municípios da porção oeste da RMF apresentaram infestação acima de 1 com destaque 

para São Gonçalo do Amarante que teve uma infestação de 3.6 (Figura 44). Apesar da RMF 

ter registrado mais casos de dengue do que no ano anterior, Cascavel, Pacatuba e São Gonçalo 

do Amarante tiveram menos casos que no ano de 2002.  

Com a circulação apenas do vírus tipo 3, o ano de 2004 apresentou a menor 

quantidade de casos de dengue entre os anos analisados. Essa redução de casos verificou-se 

em todo o Brasil como mostra o boletim da semana 14 / 2005 divulgado pela SVS – 

Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde. Segundo esse boletim, em 2004 

foram notificados 112.918 casos, o que representa uma redução de 67,4% quando comparado 

ao ano de 2003. O Acre foi o único estado a registrar crescimento da doença nesse período. A 

região Nordeste apresentou o maior índice de redução da doença, 81,46%. Nesse contexto a 

RMF apresentou 665 casos, uma redução de 94% em relação ao ano anterior, com 83% dos 

casos no primeiro semestre, sendo 73% na quadra chuvosa, com destaque para fevereiro com 

252 casos. Dezembro foi o mês com menos casos, sendo Fortaleza o único município que 

registrou casos esse mês (11 casos). Fortaleza concentrou 90% dos casos da RMF, sendo o 

único município a registrar acima de 100 casos. Chorozinho, Pindoretama, São Gonçalo do 

Amarante, Guaiúba e Eusébio, não apresentaram casos de dengue nesse ano (Figura 45). 

Itaitinga foi o único município dos que se verificaram casos de dengue, que não apresentou 

casos no primeiro semestre, tendo registrado apenas um caso em setembro. Houve incidência 
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acima de 100 somente em Fortaleza e o IIP não ultrapassou 3 em nenhum dos municípios 

(Figuras 46 e 47). 

No ano de 2005 foram confirmados 14.365 casos de dengue, representando um 

aumento de 95.4%. O número de casos no primeiro semestre foi de 4.049, representando 

apenas 28% do total de casos. Dos anos estudados, 2005 foi o que apresentou, em todos os 

municípios, mais casos de dengue no segundo semestre do que no primeiro, com exceção de 

Maracanaú que registrou no primeiro semestre 272 casos e no segundo 207 (Figura 48). O 

mês com maior número de casos foi julho com 4.112 casos, já janeiro teve a menor 

quantidade de casos com 53. Eusébio, Itaitinga, Pindoretama e Guaiúba não registraram 

nenhum caso de dengue na quadra chuvosa. Caucaia e Fortaleza foram os municípios que 

apresentaram maior quantidade de casos com 616 e 11.776, para uma incidência de 202,7 e 

485,8 respectivamente. Sete municípios tiveram incidência acima de 300, sendo as maiores 

registradas em Chorozinho e Horizonte, com 544,65 e 514,9 respectivamente. As menores 

incidências foram verificadas em Pindoretama, Eusébio, Aquiraz e Maranguape. Somente 

Chorozinho apresentou um IIP acima de 3, enquanto Eusébio, Aquiraz, Pindoretama, São 

Gonçalo do Amarante, Horizonte e Cascavel tiveram IIP inferior a 1, entretanto esses três 

últimos municípios apresentaram incidências acima de 300 casos por 100.000 habitantes 

(Figura 49 e 50). 

O ano de 2006 registrou 17.837 casos, dos quais 10.975 ocorreram no primeiro 

semestre, correspondendo a 61,5% dos casos, destes 57% ocorreram na quadra chuvosa.  O 

mês de junho teve a maior quantidade de casos, com 4.329 seguido do mês de maio com 

4.060 casos. Dezembro apresentou a menor quantidade de casos, 103. Todos os municípios 

tiveram casos confirmados de dengue, com Fortaleza e Cascavel apresentando os maiores 

números, com 15.865 e 420 casos respectivamente. Sete municípios tiveram abaixo de 101 

casos, com destaque para Chorozinho e Aquiraz, com os menores números tiveram apenas 12 

e 18 casos. Chorozinho foi o único município deste ano que teve maior quantidade de casos 

no segundo semestre, registrando 9 casos (Figura 51). Quatro municípios apresentaram IIP 

abaixo de 1 e os maiores IIPs foram em Caucaia, Pacatuba e Chorozinho. Destes somente 

Pacatuba apresentou uma incidência acima de 300 (Figuras 52 e 53). São Gonçalo do 

Amarante, Caucaia, Maranguape, Aquiraz, Pacajus e Chorozinho apresentaram as menores 

incidências e a maior foi em Guaiúba com 990,7. 

Em 2007 todos os municípios tiveram casos de dengue. Foram confirmados 12.467 

casos, com 5.841 na quadra chuvosa sendo o mês de maio o de maior quantidade, com 2.258, 

e o mês de janeiro o de menor em número, com 268. No primeiro semestre foram 
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confirmados 8.094 correspondendo a 65% do total de casos. Todavia os municípios de São 

Gonçalo do Amarante, Caucaia e Guaiúba apresentaram o maior número de casos no segundo 

semestre. Fortaleza e Maracanaú tiveram a maior quantidade de casos, 11.447 e 350 

respectivamente. O menor número de casos verificou-se em Itaitinga e Pindoretama, ambos 

com 3 casos (Figura 54). As incidências foram maiores que 300 somente em Fortaleza, com 

470,8 e Pacatuba, com 378,6 (Figura 55). O IIP foi maior que 3 somente em Chorozinho 

(Figura 56). Nesse município houve apenas 29 casos de dengue, e uma incidência 109,1. Essa 

relação de poucos casos de dengue, incidência e IIP elevados; ocorreu devido ao reduzido 

número de habitantes no município e a uma baixa circulação viral, apesar de uma alta 

infestação de Aedes aegypti. Esse fato evidencia a nítida relação entre a densidade 

demográfica e a propagação da dengue, onde se verifica uma relação direta entre as duas. O 

comportamento da dengue em Fortaleza também exemplifica o supracitado, onde se verifica 

uma alta densidade populacional, favorecendo a propagação da dengue mesmo que o IIP seja 

inferior ao de Chorozinho.  

No ano de 2008, ocorreu a maior quantidade de casos de dengue do período 

estudado, confirmando 36.120 casos, com maior número em Fortaleza, apresentando 33.845 

casos e uma incidência de 1368.2, sendo a maior epidemia deste município entre os anos 

estudados. Fortaleza concentrou 93,7% dos casos da RMF, evidenciando que nem todos os 

municípios tiveram epidemia de dengue neste ano. A maior quantidade de casos em todos os 

municípios ocorreu no primeiro semestre, representando ao todo 94,4% dos casos da RMF, 

com 80,6% ocorrendo na quadra chuvosa. O mês de abril concentrou a maioria dos casos 

exceto em Pindoretama que apresentou a maior quantidade de casos em maio. O mês com 

menos casos foi dezembro, registrando 137 casos dos quais 134 foram em Fortaleza e 3 em 

São Gonçalo do Amarante. Somente Fortaleza e Caucaia apresentaram acima de 500 casos. 

São Gonçalo do Amarante, Maracanaú e Cascavel tiveram acima de 100 casos (Figura 57). A 

menor quantidade de casos ocorreu em Pindoretama com 12 casos. Incidências acima de 300 

foram verificadas em São Gonçalo do Amarante, Fortaleza e Cascavel (Figura 58). Apenas 

Pacatuba apresentou IIP acima de 3 (Figura 59). O município de São Gonçalo do Amarante, 

apesar de ter tido uma alta incidência de casos de dengue, apresentou um IIP abaixo de 1, 

mostrando que houve uma intensa circulação do vírus entre os mosquitos vetores da dengue, e 

devido a sua pequena população em relação ao outros municípios como Caucaia, Fortaleza e 

Maracanaú, apresentou menor número de casos. 

O ano de 2009 foi o segundo menor em número de casos de dengue, confirmando 

4.179 casos, todos ocasionados pelos vírus do tipo 2. No primeiro semestre ouve 88,4% dos 
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casos, com maior concentração na quadra chuvosa, onde o mês de março teve a maior 

quantidade, 1.602 casos, ao contrário do mês de agosto que apresentou a menor quantidade, 

com 61 casos, sendo 60 em Fortaleza. Nos meses de julho e dezembro Fortaleza concentra a 

grande maioria de casos; e em setembro, outubro e novembro somente nesse município 

confirmaram-se casos de dengue. Os municípios de Chorozinho, Guaiúba, Itaitinga e 

Pindoretama não tiveram casos de dengue em 2009 e o restante dos municípios, com exceção 

de Fortaleza, tiveram menos de 100 casos (Figura 60). Excluindo Fortaleza, que concentrou 

99% dos casos, Maracanaú foi o município que apresentou a maior quantidade de casos, 12. 

Somente em Fortaleza verificou-se incidência acima de 100 e nenhum município apresentou 

IIP acima de 3 (Figuras 61 e 62). Chorozinho e Guaiúba, apesar de apresentarem IIP de estado 

de alerta, não confirmaram nenhum caso de dengue, evidenciando a baixa ou ausência de 

circulação do vírus da dengue nesses municípios.   

 

 

 

 



 107 

 
Figura 36 - Casos de dengue em 2001 

 

 
 Figura 37– Incidência de dengue em 2001 Figura 38 – Índice de Infestação Predial em 2001 
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Figura 39 - Casos de dengue em 2002 

 

 
Figura 41 – Índice de Infestação Predial em 2002 Figura 40 – Incidência de dengue em 2002 
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Figura 42 - Casos de dengue em 2003 

 

 
Figura 43 – Incidência de dengue em 2003 Figura 44 – Índice de Infestação Predial em 2003 
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Figura 45 - Casos de dengue em 2004 

 

 
Figura 46 – Incidência de dengue em 2004 Figura 47 – Índice de Infestação Predial em 2004 
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Figura 48 - Casos de dengue em 2005 

 

 
Figura 49 – Incidência de dengue em 2005 Figura 50 – Índice de Infestação Predial em 2005 
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Figura 51 - Casos de dengue em 2006 

 

 
Figura 52 – Incidência de dengue em 2006 Figura 53 – Índice de Infestação Predial em 2006 
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Figura 54 - Casos de dengue em 2007 

 

 
 Figura 55 – Incidência de dengue em 2007 Figura 56 – Índice de Infestação Predial em 2007 
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Figura 57 - Casos de dengue em 2008 

 

 
Figura 58 – Incidência de dengue em 2008 Figura 59 – Índice de Infestação Predial em 2008 
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Figura 60 - Casos de dengue em 2009 

 

 
 

 
Figura 61 – Incidência de dengue em 2009 Figura 62 – Índice de Infestação Predial em 2009 
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5. RELAÇÃO CLIMA E DENGUE
47

 

  

5.1 – As chuvas e a dengue na RMF
48

 

A quadra chuvosa concentra 55,86% dos casos de dengue, fora dela, os meses de 

junho e julho apresentam os maiores números de casos, superiores aos meses de fevereiro e 

março. As precipitações menos intensas e mais esparsas, que caracterizam os meses de junho 

e julho; e a influencia da propagação da doença e de seu vetor nos dois meses anteriores, 

contribuem para o número elevado de casos. 

Apesar de La Niña moderada e Dipolo do Atlântico neutro, houve baixas 

precipitações na maioria dos postos pluviométricos estudados, mesmo assim, as poucas e 

concentradas precipitações corroboraram para uma epidemia de dengue em 2001. A epidemia 

ocasionada pelos sorotipos 1 e 2, se concentrou principalmente no primeiro semestre do ano, 

acompanhando o perfil pluviométrico com uma diferença de um mês entre o mês mais 

chuvoso e o mês com maior quantidade de casos. Os picos de casos de dengue no mês de 

maio corresponderam à diminuição significativa das precipitações nesse mês, visto que os 

maiores totais pluviométricos foram nos meses de março e abril. Verifica-se para esse ano um 

padrão de comportamento da dengue similar em todos os municípios. As figuras 63 e 64
49

 

apresentam o ocorrido no município de Horizonte. Nele verificou-se uma clara relação entre a 

precipitação e os casos de dengue, assim como com o IIP. Os meses de janeiro a agosto 

apresentam IIP crescentes, tendo a maior infestação em agosto. Apesar de no mês de maio o 

IIP continuar crescendo, o número de casos de dengue e as precipitações decrescem. Isso 

ocorre devido à condição de progressão reprodutiva do mosquito que em maior quantidade se 

multiplica até atingir um ápice populacional, mesmo com as condições ambientais sendo cada 

vez mais desfavoráveis, e decresce devido tanto ao número exacerbado de mosquitos como 

pela deterioração das condições de reprodução. Não foi observado influência da variação 

térmica mensal nas variáveis epidemiológicas. As temperaturas médias mensais foram 

                                                 
47

 Na relação entre as variáveis climáticas e epidemiológicas em um mesmo município, comparando-as com 

meses e anos diferentes, preferiu-se utilizar o número de casos de dengue ao invés da incidência devido à 

confiabilidade da variável „número de casos‟ ser maior. A população, utilizada no cálculo de incidência, salvo os 

anos de senso demográfico, era obtida por estimativa, o que não assegura uma exatidão dos dados. Todavia nas 

análises de comparação entre municípios diferentes utilizou-se também a incidência.  
48

 Não se enfatizou a relação entre a temperatura do ar e as variáveis epidemiológicas da dengue neste 

subcapítulo, devido à ausência de dados mensais de temperatura a cada ano para todos os municípios, exceto 

Fortaleza. Para este as análises das variáveis incluiu a temperatura do ar e foi abordada no subcapítulo 5.2. 
49

 A respeito das figuras 63 a 82, as escalas verticais dos gráficos não foram expostas de forma padronizada 

devido às diferenças pluviométricas e de número de casos de dengue entre os anos de entre os municípios, o que 

inviabilizava uma análise mais precisa da relação entre as duas variáveis supracitadas se o fizéssemos.  
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propícias à proliferação da dengue ao longo do ano, fato este que vai se repetir para todos os 

anos em estudo. 
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Figura 63 – Precipitação e casos de dengue no município de Horizonte em 2001 
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Figura 64 – Índice de Infestação Predial no município de Horizonte em 2001 

 

Em 2002 o maior número de casos entre os municípios de Cascavel, Chorozinho, 

Guaiúba e Pacatuba, em comparação com o ano anterior, foram apenas de 23, 17, 4, 17 casos 

respectivamente, não podendo verificar a influência da precipitação ou temperatura do ar para 

a elevação da quantidade de casos de 2002. Apesar do total pluviométrico deste ano ter sido 

maior que o do ano anterior, apenas nos municípios supracitados ocorreu aumento de casos de 

dengue. Essa relação se coloca pela dinâmica peculiar da doença em cada município, onde 

apesar de em alguns anos e entre alguns municípios se verificar um padrão de comportamento 

da dengue, ocorre especificidades, haja vista que nesse padrão há generalizações. São 

Gonçalo do Amarante teve mais registros de casos de dengue no segundo semestre, 

principalmente no mês de julho. De acordo com as figuras 65 e 66 a evolução no número de 

casos de dengue não corresponde à evolução da precipitação e do IIP. Este último, apesar de 

apresentar um decréscimo contínuo até novembro, registrou as maiores infestações no 

primeiro semestre. Quando se têm pequenas quantidades de casos de dengue nos municípios, 

observa-se uma aleatoriedade temporal dos casos, não existindo, geralmente, uma ligação 

com a sazonalidade da precipitação e podendo ou não haver relação com o IIP, o que vai 

depender de outros fatores, como a circulação do vírus.   
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Figura 65 – Precipitação e casos de dengue no município de São Gonçalo do Amarante em 2002 
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Figura 66 – Índice de Infestação Predial no município de São Gonçalo do Amarante em 2002 

 

Os outros municípios apresentam um comportamento similar ao exposto nas Figuras 

67 e 68 para o município Cascavel no ano de 2002, onde se observou que os dois picos de 

casos de dengue ocorreram nos meses posteriores aos meses janeiro e abril, que registraram 

totais pluviométricos maiores que os meses adjacentes. O IIP acompanha a quadra chuvosa 

tendo sua maior infestação entre os meses de março e maio, decrescendo em seguida, para ter 

um aumento no final de outubro até dezembro, quando se verifica precipitações nos postos 

pluviométricos de Caucaia, Cascavel-Cristais, Eusébio, Maracanaú, Pacajús e Pindoretama.  
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Figura 67 – Precipitação e casos de dengue no município de Cascavel em 2002 
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Figura 68 – Índice de Infestação Predial no município de Cascavel em 2002 

 

No ano de 2003 se observou significativas diferenças de precipitação ao longo da 

RMF. Postos pluviométricos marcaram tipologia climática de muito chuvoso, assim como 

houve postos com valores que demonstravam um ano muito seco. Uma significativa variação 

espacial na incidência de dengue também foi observada para o mesmo ano, todavia não se 

encontrou nenhum padrão de relação entre a tipologia climática e a incidência de dengue, 

apesar de 69% dos casos de dengue terem ocorrido na quadra chuvosa. A quadra chuvosa 

apresentou a partir de março uma diminuição dos totais pluviométricos, e no mesmo período 

verifica-se um aumento do número de casos de dengue para Fortaleza, mostrando uma relação 

inversa entre a quantidade de casos e o total de chuva. Entretanto ressalta-se que no período 

da quadra chuvosa, grandes quantidades de chuva podem ser prejudiciais a proliferação do 

Aedes aegypti e da dengue. O maior número de casos de dengue em maio é favorecido pela 

diminuição da precipitação que teve seu pico nos meses de março e abril. A quantidade 

crescente de chuva de janeiro a abril resulta na criação de ambientes propícios ao aumento da 

infestação pelo vetor da dengue até o ponto que essa quantidade não extermine os criadouros 

do mosquito, o que favoreceria a diminuição na quantidade de casos. Nos outros municípios 

as maiores quantidades de casos de dengue vão variar entre os meses de fevereiro a maio. O 

IIP apresentou seus maiores valores na 1ª e 2ª LIAs, correspondendo aos meses do primeiro 

semestre, acompanhando os casos de dengue e as chuvas do primeiro semestre. Em São 

Gonçalo do Amarante foi verificado o maior IIP, entretanto, apresentou somente 11 casos de 

dengue no ano, todos no primeiro semestre, onde também foi verificado os maiores índices de 

infestação do mosquito. Os casos de dengue em Aquiraz acompanham uma evolução similar 

aos outros municípios, variando apenas em número de casos e os meses de maior caso dentro 

da quadra chuvosa. Na figura 69, para Aquiraz, observa-se uma concentração de casos no 

primeiro semestre com picos em maio e junho quando as chuvas da quadra chuvosa começam 

a diminuir. O IIP do município, ilustrado na figura 70, acompanha a sazonalidade da 
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precipitação, com seu maior valor na 2ª LIA compreendendo a diminuição das chuvas da 

quadra chuvosa.  
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Figura 69– Precipitação e casos de dengue no município de Aquiraz em 2003 
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Figura 70 – Índice de Infestação Predial no município de Aquiraz em 2003 

 

A pequena quantidade de casos em 2004 pode ter sido favorecida pelas baixas 

precipitações ocorridas na RMF, ocasionadas pela configuração do El Niño e pela 

positividade do Dipolo do Atlântico. Nenhum dos postos pluviométricos analisados registrou 

precipitações suficientes para classificar o ano como chuvoso ou muito chuvoso. O que se 

verificou foram tipologias climáticas de ano normal a muito seco. Logicamente, outros fatores 

além da precipitação estão envolvidos no processo de propagação da doença, todavia, a 

ausência de chuvas no ano pode ter diminuído as chances de ambientes propícios ao 

desenvolvimento das larvas de Aedes aegypti. Mesmo com baixas precipitações a maior 

quantidade de casos de dengue foi verificada no primeiro semestre em particular na quadra 

chuvosa, entretanto, ao contrário dos anos anteriores, os maiores números de casos ocorreram 

em janeiro e fevereiro, com 119 e 252 respectivamente, perfil ocasionado principalmente pelo 

maior número de casos em Fortaleza. As chuvas para esse ano também foram maiores nesses 

dois meses, com total de precipitação além do normal para o mês de janeiro, sendo o mês com 

maior precipitação do ano, declinando em fevereiro e voltando a subir no mês posterior. Os 

baixos IIPs verificados exprimem uma fragilidade no ciclo reprodutivo do mosquito neste 
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ano. Os IIPs mais elevados foram verificados na 1ª e 2ª LIAs, abarcando o primeiro semestre. 

As figuras 71 e 72 exprimem o que ocorreu em Aquiraz em 2004, que apresentou uma 

tipologia climática de total pluviométrico normal. Nas figuras podemos observar que os meses 

de fevereiro e abril apresentam maiores números de casos que seus meses anteriores ao 

mesmo tempo em que as precipitações desses meses anteriores são maiores que fevereiro e 

abril. Nos meses de junho a agosto ocorreram precipitações, todavia não foram registrados 

números de casos. O IIP apresenta declino entre as LIAs, seus maiores valores se verificam no 

primeiro semestre.   
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Figura 71- Precipitação e casos de dengue no município de Aquiraz em 2004 
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Figura 72 – Índice de Infestação Predial no município de Aquiraz em 2004 

 

Com as condições atmosféricas de mesoescala similares ao ano de 2004, no ano de 

2005 foi registrado um total de precipitação inferior ao ano anterior, sendo o ano mais seco da 

série estudada, todavia verificou-se um aumento de 95,4% no número de casos de dengue, 

ocasionados pelos vírus tipo 1 e 3. A maior quantidade de casos no segundo semestre, 

representando 72% dos mesmos, retrata um comportamento atípico do perfil epidemiológico 

da doença. Julho, agosto e setembro tiveram o maior número de casos, e as precipitações 

concentraram-se na quadra chuvosa se estendendo até junho. O ano de 2005 foi um ano de 

poucas chuvas, com 18 postos pluviométricos, dos 20 observados, marcando uma tipologia de 

ano seco a muito seco. Este ano, mais que em 2004, concentrou 79,5% de sua precipitação na 

quadra chuvosa, demarcando, mesmo com poucas chuvas, uma concentração significativa 
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nesse período. De forma geral, o regime temporal da precipitação teve um comportamento 

típico em todos os municípios. Observa-se o aumento do IIP na 3ª LIA, que abrande desde o 

final de maio até julho, já na 4ª LIA nota-se uma pequena diminuição do IIP. Neste ano a IIP 

teve baixa variação entre as LIAs, o que retrata um perfil temporal atípico do mosquito não 

seguindo a sazonalidade dos outros anos estudados. Levanta-se a possibilidade de, em termos 

de precipitação, pelo ano de 2004 se configurar como um ano de tipologia climática normal, e 

2005 se configurar um ano seco, ter ocorrido o aumento no armazenamento de água por parte 

da população, durante principalmente o final do primeiro semestre, devido à diminuição das já 

poucas chuvas ocorridas na quadra chuvosa, gerando ambientes propícios a procriação do 

Aedes aegypit e favorecendo a circulação viral, que para esse ano foi bem mais significativa 

para o vírus tipo 3
50

. A temperatura do ar não pode se colocada em questão devido à ausência 

de dados, todavia no sub-capítulo 5.3 ela é abordada para a cidade Fortaleza, visto a 

existência de dados para esse município. As figuras 73 e 74 apontam o ocorrido para 

Maranguape. Nelas observamos a ausência de casos nos quatro primeiros meses, indo 

aumentar no final da quadra chuvosa alcançando a maior quantidade no segundo semestre, 

quando se verificam os maiores números de casos. O IIP apresenta maiores valores na 3ª LIA 

compreendendo o final do primeiro semestre e início do segundo, quando se observa um 

aumento significativo no número de casos de dengue.  
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Figura 73 - Precipitação e casos de dengue no município de Maranguape em 2005 

                                                 
50

 Ressalta-se que a pesquisa trabalha com dados agregados, logo não é intenção do estudo justificar o 

comportamento da dengue pela chuva ou por outro elemento climático, todavia cabe-se nesse quadro apontar 

possibilidades, que mesmo não verificáveis, traz à tona a dimensão complexa do que é a epidemiologia da 

dengue.   
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Figura 74 – Índice de Infestação Predial no município de Maranguape em 2005 

 

Em 2006, apesar do Dipolo do Atlântico estar desfavorável as chuvas, a atuação da 

La Niña no início da quadra chuvosa garantiu maiores precipitações que as dos dois anos 

anteriores, caracterizando um ano normal a chuvoso. Verifica-se também um aumento de 20% 

dos casos de dengue em relação a 2005, ocasionado pelos vírus do tipo 2 e principalmente do 

tipo 3, com a maioria dos casos acorrendo no primeiro semestre, em particular na quadra 

chuvosa. A maior quantidade de casos em maio e junho acompanha o início da diminuição 

das precipitações que teve seu pico em abril, perfil obtido quando se inclui Fortaleza no total 

de casos. Desconsiderando Fortaleza no total de casos, abril e maio concentram a maior 

quantidade de casos, acompanhando o regime pluviométrico. O mês de dezembro teve a 

menor quantidade de casos, seguindo o padrão da maioria dos anos. Nesse mês registrou-se 

precipitações em 9 dos 20 postos pluviométricos analisados da RMF, típico de sistemas 

atmosféricos com pouca abrangência espacial como os CCMs. As figuras 75 e 76, para 

Cascavel, mostram um aumento de casos de dengue na quadra chuvosa acompanhando a 

evolução das precipitações, e do IIP. Esse comportamento ocorre em todos os municípios da 

RMF, exceto em Fortaleza onde se verifica o adiantamento de um mês no maior número de 

casos se comparado com os outros municípios.  
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Figura 75 - Precipitação e casos de dengue no município de Cascavel em 2006 

 



 125 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

01/01 a 11/03 12/03 a 13/05 14/05 a 08/04 09/07 a 19/08 10/07 a 31/12

PERÍODO DE CADA LIA

II
P

IIP

 
Figura 76 – Índice de Infestação Predial no município de Cascavel em 2006 

 

Em 2007, verificou-se uma variedade de condições de mesoescala da atmosfera, 

iniciando a quadra chuvosa com La Niña forte e Dipolo do Atlântico positivo, e no final da 

quadra chuvosa configura-se o El Niño fraco com Dipolo do Atlântico negativo. Observou-se 

também um comportamento pluviométrico bastante diferenciado espacialmente, com postos 

marcando uma tipologia de ano muito seco até chuvoso. Todavia, temporalmente, verifica-se 

um comportamento pluviométrico característico da série estudada com os maiores totais 

pluviométricos se concentrando na quadra chuvosa, com totais mensais de chuva crescentes 

até o mês de abril, decrescendo em maio e junho. O comportamento da dengue na maioria dos 

municípios acompanhou a quadra chuvosa, todavia nem sempre correspondendo ao mês mais 

chuvoso. As figuras 77 e 78 apresentam o que ocorreu em Maracanaú, onde se observa uma 

quantidade crescente de casos a partir do início da quadra chuvosa, entrando em declínio no 

mês de maio quando as chuvas diminuem gradativamente, ocorrendo o mesmo para o IIP. 

Esse comportamento predominou entre os municípios sendo exceção Chorozinho e Caucaia. 

Neles verificou-se um comportamento mensal de casos de dengue similar, tendo o maior 

número de casos em julho e não correspondendo o maior número de caos com o IIP mais 

elevado, como mostram as figuras 79 e 80 para Caucaia.  
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Figura 77 - Precipitação e casos de dengue no município de Maracanaú em 2007 
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Figura 78 – Índice de Infestação Predial no município de Maracanaú em 2007 
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Figura 79 - Precipitação e casos de dengue no município de Caucaia em 2007 

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

02/01 a 13/03 05/03 a 25/05 14/05 a 02/08 16/07 a 21/09 24/09 a 17/12

PERÍODO DE CADA LIA

II
P

IIP

 
Figura 80 – Índice de Infestação Predial no município de Caucaia em 2007 

 

A grande quantidade de casos ocorrida no primeiro semestre de 2008, ocasionadas 

pelos sorotipos 2 e 3, principalmente na quadra chuvosa, seguiu o comportamento 

pluviométrico do ano, onde apesar da irregular distribuição espacial das chuvas, com postos 

marcando tipologia chuvosa a muito seco, teve um comportamento temporal habitual, com a 

concentração de chuvas no primeiro semestre e os maiores volumes na quadra chuvosa. A 

maior quantidade de casos em abril, assim como a evolução da infestação por Aedes aegypti, 

na maioria dos municípios condiz com as crescentes chuvas de fevereiro e março com picos 

pluviométricos em abril, como mostra a figura 81 e 82 para o município de Caucaia. 
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Figura 81 - Precipitação e casos de dengue no município de Caucaia em 2008 
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Figura 82 – Índice de Infestação Predial no município de Caucaia em 2008 

 

No ano de 2009, teve a maior quantidade de chuvas dos anos em estudo, ocasionado 

pela configuração do Dipolo negativo garantindo o deslocamento da ZCIT para o sul da linha 

do equador e a atuação da La Niña no final da quadra chuvosa. O oposto ocorre com os casos 

de dengue, onde se verificou o segundo ano com menor quantidade de casos, superando 

apenas o ano de 2004. A ausência de casos nesse ano é uma característica dos anos que 

sucederam anos epidêmicos e que não há introdução de um novo sorotipo da dengue. Nesse 

ano o único vírus que causou dengue foi o sorotipo 2. A grande concentração de casos em 

Fortaleza evidencia a baixa circulação do vírus entre os outros municípios. Mesmo com a 

redução de casos em 88,5% se comparado ao ano anterior, o comportamento temporal da 

dengue foi similar a 2008, evidenciando uma sazonalidade dos casos, com o maior número no 

primeiro semestre, principalmente na quadra chuvosa, acompanhando a infestação do Aedes 

aegypti e o regime pluviométrico
51

.  

De forma geral observa-se que em anos de grandes quantidades de chuva e 

homogeneidade espacial da precipitação na quadra chuvosa, a maior quantidade de casos de 

dengue ocorreu entre um a dois meses depois dos grandes totais pluviométricos, o que não se 

                                                 
51

 Uma visualização do comportamento temporal da dengue no ano de 2009 é demonstrado para Fortaleza em 

forma de gráfico na figura 88. 
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verifica em anos com poucas precipitações onde a maior quantidade de casos de dengue 

ocorreu tanto no mês com maior total pluviométricos como em outros meses que tiveram 

precipitação ou que sucedeu em até 2 meses os picos de chuva.  

Nos anos em que ocorreram poucos casos de dengue, observou-se uma aleatoriedade 

espaço-temporal de seus casos, e aparentemente uma menor relação com os elementos 

atmosféricos. Já em anos de epidemia, nota-se uma relação mensal mais nítida entre número 

de casos e precipitação, assim como uma maior similaridade temporal no comportamento da 

dengue entre os municípios.  

 

5.2 Correlação entre os dados 

 

Foram realizadas correlações mensais pareadas para cada ano e correlações com o 

adiantamento de um mês no número de casos de dengue. Por exemplo, correlacionou-se o 

número de casos de fevereiro de 2001 com o total pluviométrico do mês de janeiro do mesmo 

ano. Da mesma forma se procedeu com as correlações entre temperatura do ar e número de 

casos de dengue. Não se realizou correlações com o IIP, visto que o mesmo não apresenta 

uma continuidade dos dados, assim como não apresenta um padrão fixo de tempo dos seus 

dados, impedindo uma equivalência mensal com os das demais variáveis.  

No ano de 2001 (Quadro 07) para as correlações entre os casos de dengue e a 

precipitação, observa-se a existência de apenas um resultado significativamente estatístico 

(lembrando que o nível de significância adotado na pesquisa é de 0,05) para o município de 

Pacajús, marcando uma correlação muito forte de 0,899 para a correlação com o adiantamento 

de um mês no número de casos de dengue, indicando forte relação positiva da chuva com a 

dengue nesse município. Relativo às correlações entre número de casos de dengue e 

temperatura do ar foi observado que apenas o município de Maracanaú, na correlação sem o 

adiantamento de um mês, apresentou resultado estatisticamente significativo marcando -0,732 

(correlação alta) para um nível de significância de 0,007. A correlação com um mês de 

adiantamento observou-se resultados significativos para os municípios e Aquiraz, Eusébio, 

Horizonte, Pindoretama, Caucaia e Maranguape, todos marcando correlações altas com 

valores negativos. Nota-se que as correlações para esse ano se tornaram mais evidentes e 

estatisticamente significativas quando realizado a adiantamento de um mês no número de 

casos de dengue. 

 Para o ano de 2002 (Quadro 07) nas correlações entre precipitação e número de 

casos de dengue nota-se o maior número de resultados significativamente estatísticos nos 
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cálculos com um mês de adiantamento no número de casos de dengue. Enquanto na 

correlação sem o adiantamento seis municípios apresentaram resultados significativos, na 

correlação com adiantamento nove municípios apresentaram resultados significativos 

estatisticamente. Todas as correlações foram positivas e apresentaram variações de moderada 

a muito alta. Referente às correlações do número de casos com a temperatura do ar, observa-

se, assim como no ano de 2001, a maior quantidade de resultados significativos nas 

correlações com o adiantamento de um mês, com 4 resultados significativos, enquanto as 

correlações sem o adiantamento tiveram 2 resultados significativos estatisticamente. Todas 

elas foram negativas variando entre correlações moderadas a muito alta. 

Nas correlações entre precipitação e número de casos de dengue no ano de 2003 o 

maior número de resultados significativos estatisticamente ocorreu nos cálculos sem o 

adiantamento de um mês nos números de casos, totalizando nove municípios com correlações 

positivas significativas, enquanto que com o adiantamento de um mês se observa cinco 

municípios, todos demarcando correlações moderadas a muito altas. O oposto ocorre com a 

correlação entre o número de casos de dengue e a temperatura do ar, onde se verifica a maior 

quantidade de resultados estatisticamente significativos nas correlações com um mês de 

adiantamento no número de casos, totalizando 7 municípios, enquanto apenas 2 municípios 

apresentaram correlações significativas nos cálculos sem o adiantamento de um mês na 

quantidade de casos, todos negativos, variando entre correlações altas e muito altas. 

No ano de 2004 houve apenas um resultado significativo, foi para o município de 

Fortaleza, que apresentou um nível de significância de 0 e uma correlação muito alta (0,874) 

com o adiantamento de um mês nos casos de dengue. A correlação dos casos de dengue com a 

temperatura foi significativa somente para Maracanaú para os dois tipos de correlação 

(Quadro 07). Verificou-se um maior resultado (-0,804) na correlação com adiantamento, 

enquanto que a sem adiantamento marcou -0,785, sendo os níveis de significância iguais 

(0,003). Para os municípios de Chorozinho, Pindoretama, São Gonçalo do Amarante e 

Guaiúba não se efetuou correlações devido à ausência de casos de dengue, sendo preenchido 

no quadro 07 pela simbologia „s/c‟.  

O ano de 2005 apresentou correlações significativas entre os casos de dengue e a 

precipitação somente para as correlações com adiantamento de um mês no número de casos. 

Verificaram-se apenas os municípios de Horizonte e Guaiúba com resultados significativos, 

apresentando -0,631 e -0,632 respectivamente. Ao contrário do que se verificam para os 

outros anos, os valores negativos das correlações acima são devido a uma excepcionalidade 

da dengue dentro do período analisado, onde o maior número de casos de dengue ocorreu nos 
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meses de julho, agosto e setembro, meses com poucas chuvas. Em Horizonte e Guaiúba os 

casos de dengue começaram a surgir nos meses de junho e julho respectivamente. O mês de 

junho findou o término das chuvas nesse ano. A concentração de chuvas no mês de maio pode 

ter contribuído para o aumento da infestação do Aedes aegypti nos meses de junho e julho. 

Horizonte e Guaiúba tiveram respectivamente um IIP 0, 80 e 3,06 para os meses de junho e 

julho, meses estes com os maiores IIPs do ano. Ressalta-se que o ano de 2005 foi um ano 

muito seco na classificação de Xavier (1998 e 2001), o que pode ter provocado a dinâmica 

diferenciada do Aedes aegypti, com o aumento dos reservatórios de água o mosquito pode ter 

se proliferado com maior facilidade. Também se observou a maior quantidade de casos nos 

meses de maior IIP, correspondendo aos primeiros meses que sucedem o término do período 

chuvoso. Esse fato verifica-se principalmente em meio rural onde ocorre armazenamento de 

água na estação seca (RODHAIN e ROSEN, 1997; HALSTEAD, 1997; GLUBER, 2002). As 

correlações entre a temperatura do ar e os casos de dengue tiveram maiores valores 

significativos na correlação sem o adiantamento de um mês e seguem o padrão nos anos 

anteriores marcando correlações negativas que variam de moderada a muito alta (Quadro 07). 

Os anos de 2006 a 2009 apresentaram semelhanças em suas correlações. O número 

de correlações significativas entre casos de dengue e precipitação desses anos foram maiores 

nas correlações sem defasagem de um mês no número de casos, todas elas apresentando 

correlações positivas variando de moderada a muito alta. O maior número de correlações 

estatisticamente significativas entre temperatura do ar e casos de dengue variou a cada ano 

entre as correlações sem e com adiantamento de um mês nos casos de dengue. O ano de 2006 

teve 6 municípios com resultados significativos para as correlações sem adiantamento de um 

mês, enquanto que as correlações com o adiantamento de um mês tiveram 5 municípios com 

correlações significativas estatisticamente. Os anos de 2007 teve 4 municípios com resultados 

significativos tanto nas correlações com defasagem de um mês como nas sem a defasagem. O 

ano de 2008 apresentou 6 municípios com resultados significativos estatisticamente para os 

dois tipos de correlação, entretanto com 2 municípios diferentes em cada tipo de correlação. 

Todos os resultados tiveram valores negativos variando de correlações moderadas a muito 

fortes (Quadro 07). 

Para o ano de 2009 verificou-se 4 municípios com correlações significativas 

estatisticamente sem o adiantamento de um mês na quantidade de casos, e 2 municípios com 

correlações significativas com o adiantamento de um mês, todas com valores positivos e 

variando de moderada a muito alta. Nas correlações entre temperatura do ar e casos de 

dengue, apenas duas correlações significativas foram verificadas, ambas com o adiantamento 
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de um mês na quantidade de casos de dengue, demarcando correlação alta com valores 

negativos (Quadro 07). 

De forma geral observa-se que as correlações entre número de casos de dengue e 

temperatura do ar, tiveram resultados negativos indicando uma relação inversamente 

proporcional. Entretanto, destaca-se que essa relação é fortemente influenciada pela 

precipitação, visto que, apesar das baixas amplitudes térmicas, as temperaturas mais altas se 

concentram entre os meses de novembro e fevereiro (com médias máximas alcançando 

28.8ºC), compreendendo o período de menores chuvas (novembro e dezembro) e início da 

quadra chuvosa (fevereiro). As mais baixas temperaturas variam entre abril a agosto, sendo os 

meses de junho e julho os mais frios (com médias mínimas entre 25, 4 e 26,8 °C), e o período 

onde as chuvas decrescem e cessam como é mais bem detalhado no capítulo 4. Dessa forma 

apesar das altas e baixas temperaturas ao longo do ano, suas variações mensais não são tão 

importantes no processo de infestação do Aedes aegypti e na propagação da dengue se 

considerar ela associada à precipitação. Isso por que a temperatura média do ar apresenta 

baixas amplitudes térmicas mensais, sendo as médias térmicas mensais mínimas e máximas 

ótimas para a proliferação do vetor da dengue, logo a precipitação torna-se o diferencial na 

dinâmica climática com a doença.  

A maior quantidade de correlações estatisticamente significativas verificou-se nas 

correlações entre a precipitação e os casos de dengue, nas correlações sem o adiantamento de 

um mês no número de casos de dengue. Já as correlações entre a temperatura do ar e os casos 

de dengue apresentaram mais resultados significativos com o adiantamento de um mês nos 

casos de dengue. O ano de 2008 foi o ano que apresentou o maior número de municípios (12) 

com correlações significativas entre casos de dengue e precipitação. Enquanto que em 2003 

verificou-se a maior quantidade de municípios (7) com correlação significativa entre os casos 

de dengue e a temperatura do ar.  

A variação de municípios que apresentaram correlações estatisticamente 

significativas a cada ano, nas correlações sem e com adiantamento de um mês nos casos de 

dengue, evidenciam a dinâmica inexata de dias que se criaram as circunstâncias favoráveis à 

propagação da doença até a confirmação de casos da mesma. Adotamos o adiantamento de 30 

dias, como verificado no estudo de Lima (2003), entretanto esse número de dias pode ser 

maior ou menor, sendo impossível delimitar uma faixa de tempo precisa, devido à 

complexidade causal da doença.  

Não foi encontrado nenhum padrão de comportamento da dengue ao relacionar os 

anos com mais correlações significativas e sua tipologia climática. A ausência de um padrão 
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de comportamento se deve a influência de outras variáveis na propagação da dengue, e que 

não constam nesse estudo. Entretanto pode-se observar a influência da precipitação e da 

temperatura no processo de propagação da doença.  

 

Quadro 07 – Correlações entre as variáveis climáticas e epidemiológicas 

  

PRECIPITAÇÃO X CASOS TEMPERATURA X CASOS 

Sem 
adiantamento 

Com 
adiantamento 

Sem 
adiantamento 

Com 
adiantamento 

Ano de 2001 n. sig. Correl. n. sig. Correl. n. sig. Correl. n. sig. Correl. 

Aquiraz  0,54 0,568 0,776 -0,097 0,29 -0,627 0,035 -0,638 

Chorozinho 0,213 0,388 0,908 0,04 0,687 0,13 0,721 -0,122 

Cascavel 0,78 0,09 0,175 0,44 0,732 -0,111 0,173 -0,443 

Eusébio 0,927 0,03 0,787 -0,092 0,42 -0,593 0,002 -0,822 

Fortaleza 0,319 0,315 0,92 -0,035 0,252 -0,359 0,068 -0,569 

Horizonte 0,277 0,342 0,618 0,17 0,216 -0,386 0,043 -0,617 

Itaitinga 0,974 -0,01 0,532 0,212 0,256 0,356 0,871 0,056 

Pacajus 0,309 0,321 0 0,899 0,438 -0,248 0,071 -0,564 

Pindoretama 0,784 0,89 0,914 -0,037 0,163 -0,43 0,014 -0,712 

Caucaia 0,491 0,221 0,972 0,012 0,098 -0,5 0,026 -0,664 

São Gonçalo 0,145 0,447 0,432 0,264 0,415 0,26 0,798 -0,088 

Guaiúba  0,514 -0,209 0,273 -0,282 0,146 -0,35 0,356 -0,236 

Maracanaú  0,101 0,496 0,645 0,157 0,007 -0,732 0,258 -0,373 

Maranguape  0,948 -0,021 0,327 -0,326 0,057 -0,563 0,033 -0,642 

Pacatuba  0,596 -0,17 0,377 -0,296 0,255 0,375 0,391 0,288 

Ano de 2002 n. sig. Correl. n. sig. Correl. n. sig. Correl. n. sig. Correl. 

Aquiraz  0,396 0,27 0,276 0,361 0,132 -0,46 0,001 -0,863 

Chorozinho 0,303 0,325 0,001 0,86 0,759 -0,099 0,385 -0,285 

Cascavel 0,035 0,609 0,083 0,546 0,26 -0,353 0,011 -0,728 

Eusébio 0,046 0,593 0,03 0,652 0,703 -0,123 0,595 -0,181 

Fortaleza 0,067 0,544 0,002 0,819 0,383 -0,277 0,058 -0,586 

Horizonte 0,019 0,661 0 0,913 0,649 0,147 0,756 -0,106 

Itaitinga 0,865 0,055 0,082 0,546 0,618 0,16 0,991 0,004 

Pacajus 0,539 0,197 0,022 0,676 0,797 -0,083 0,218 -0,404 

Pindoretama 0,018 0,667 0,085 0,542 0,29 -0,333 0,012 -0,724 

Caucaia 0,002 0,789 0,006 0,763 0,208 0,392 0,994 0,003 

São Gonçalo 0,607 -0,166 0,473 -0,242 0,02 -0,656 0,727 -0,119 

Guaiúba  0,467 0,232 0,264 0,281 0,162 0,339 0,666 0,11 

Maracanaú  0,47 0,231 0,003 0,797 0,183 -0,412 0,011 -0,728 

Maranguape  0,227 0,377 0,401 0,282 0,008 0,725 0,11 0,508 

Pacatuba  0,039 0,599 0,002 0,813 0,116 0,478 0,872 0,055 

Ano de 2003 n. sig. Correl. n. sig. Correl. n. sig. Correl. n. sig. Correl. 

Aquiraz  0,96 0,502 0,672 0,144 0,26 -0,353 0,002 -0,829 

Chorozinho 0,997 0,009 0,253 -0,377 0 -0,855 0,004 -0,787 

Cascavel 0,22 0,651 0,443 0,258 0,192 -0,405 0,064 -0,576 

Eusébio 0,003 0,774 0,393 0,292 0,274 -0,344 0,018 -0,692 

Fortaleza 0,017 0,672 0,418 0,272 0,023 -0,646 0,029 -0,653 

Horizonte 0,015 0,679 0,299 0,345 0,389 -0,274 0,252 -0,378 

Itaitinga 0,665 0,14 0,734 -0,116 0,062 -0,554 0,003 -0,801 

Pacajus 0,049 0,578 0,02 0,684 0,739 0,108 0,691 -0,136 

Pindoretama 0,1 0,497 0,612 0,172 0,275 -0,343 0,022 -0,676 

Caucaia 0 0,945 0,016 0,701 0,865 -0,055 0,16 -0,455 
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São Gonçalo 0,201 0,398 0,903 0,042 0,089 -0,512 0,278 -0,359 

Guaiúba  0,003 0,775 0,004 0,767 0,408 0,203 0,714 -0,094 

Maracanaú  0,015 0,678 0 0,932 0,078 -0,527 0,003 -0,801 

Maranguape  0,004 0,768 0,001 0,851 0,541 0,196 0,643 -0,158 

Pacatuba  0,013 0,688 0,001 0,849 0,533 0,2 0,713 -0,126 

Ano de 2004 n. sig. Correl. n. sig. Correl. n. sig. Correl. n. sig. Correl. 

Aquiraz  0,76 0,502 0,258 0,373 0,819 0,74 0,594 -0,181 

Chorozinho s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c 

Cascavel 0,654 0,145 0,825 0,076 0,659 -0,142 0,255 -0,375 

Eusébio s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c 

Fortaleza 0,302 0,325 0 0,874 0,679 -0,134 0,94 -0,026 

Horizonte 0,762 0,098 0,528 -0,214 0,598 -0,17 0,724 -0,121 

Itaitinga -0,189 0,556 0,437 -0,262 1 0 0,716 0,124 

Pacajus 0,742 0,106 0,582 0,187 0,627 -0,156 0,21 -0,41 

Pindoretama s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c 

Caucaia 0,264 0,35 0,405 0,28 0,843 -0,064 0,641 -0,159 

São Gonçalo s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c 

Guaiúba  s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c 

Maracanaú  0,081 0,523 0,173 0,442 0,003 -0,785 0,003 -0,804 

Maranguape  0,082 0,521 0,808 0,083 0,918 -0,033 0,677 -0,142 

Pacatuba  0,599 -0,169 0,78 0,095 0,59 -0,173 0,376 -0,297 

Ano de 2005 n. sig. Correl. n. sig. Correl. n. sig. Correl. n. sig. Correl. 

Aquiraz  0,403 0,266 0,476 -0,241 0,001 -0,818 0,016 -0,704 

Chorozinho 0,395 -0,271 0,164 0,451 0 -0,714 0,458 -0,25 

Cascavel 0,155 -0,437 0,09 -0,534 0,182 -0,413 0,939 0,026 

Eusébio 0,179 -0,416 0,051 -0,6 0,245 -0,364 0,818 0,079 

Fortaleza 0,489 -0,222 0,067 -0,571 0 -0,877 0,052 -0,598 

Horizonte 0,082 -0,521 0,037 -0,631 0,05 -0,575 0,96 -0,017 

Itaitinga 0,077 -0,529 0,071 -0,564 0,288 0,334 0,096 0,527 

Pacajus 0,138 -0,454 0,061 -0,582 0,094 -0,505 1 0 

Pindoretama 0,225 -0,379 0,191 -0,427 0,744 0,105 0,096 0,526 

Caucaia 0,111 0,484 0,714 -0,125 0,005 -0,75 0,006 -0,77 

São Gonçalo 0,371 -0,284 0,196 -0,422 0,03 -0,625 0,507 -0,224 

Guaiúba  0,144 -0,448 0,014 -0,632 0,657 0,105 0,071 0,456 

Maracanaú  0,401 0,267 0,415 -0,274 0,408 -0,263 0,638 0,16 

Maranguape  0,234 -0,337 0,174 -0,441 0,007 -0,729 0,56 -0,198 

Pacatuba  0,098 -0,499 0,126 -0,49 0,734 0,11 0,338 0,32 

Ano de 2006 n. sig. Correl. n. sig. Correl. n. sig. Correl. n. sig. Correl. 

Aquiraz  0,25 0,36 0,79 0,091 0,07 -0,54 0,347 -0,314 

Chorozinho 0,468 -0,232 0,238 -0,388 0,008 -0,726 0,417 -0,273 

Cascavel 0 0,902 0,047 0,608 0,261 -0,352 0,051 -0,599 

Eusébio 0,076 -0,53 0,435 -0,263 0,003 -0,772 0,157 -0,457 

Fortaleza 0,18 0,415 0,572 -0,192 0,001 -0,847 0,017 -0,696 

Horizonte 0 0,883 0,014 0,71 0,516 -0,208 0,103 -0,518 

Itaitinga 0,139 0,453 0,272 0,364 0,479 0,227 0,981 0,008 

Pacajus 0,049 0,578 0,722 0,121 0,027 -0,634 0,014 -0,71 

Pindoretama 0,001 0,824 0 0,872 0,584 -0,176 0,312 -0,336 

Caucaia 0,029 0,627 0,713 0,126 0,016 -0,675 0 -0,886 

São Gonçalo 0,007 0,729 0,26 0,372 0,46 -0,236 0,384 -0,292 

Guaiúba  0 0,861 0,009 0,635 0,325 -0,226 0,039 -0,495 

Maracanaú  0,005 0,755 0,501 0,227 0,028 -0,63 0,471 -0,243 

Maranguape  0,078 0,528 0,884 -0,05 0,004 -0,763 0,01 -0,738 
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Pacatuba  0,069 0,541 0,383 0,292 0,603 -0,167 0,281 -0,357 

Ano de 2007 n. sig. Correl. n. sig. Correl. n. sig. Correl. n. sig. Correl. 

Aquiraz  0,208 0,392 0,786 -0,093 0,216 -0,385 0,011 -0,73 

Chorozinho 0,902 0,04 0,365 -0,303 0,033 -0,616 0,011 -0,729 

Cascavel 0,038 0,604 0,784 -0,94 0,058 -0,56 0,131 -0,485 

Eusébio 0,003 0,784 0,45 0,254 0,551 -0,192 0,683 -0,139 

Fortaleza 0,274 0,344 0,514 -0,221 0,908 0,037 0,141 -0,474 

Horizonte 0,003 0,784 0,252 0,378 0,098 -0,5 0,031 -0,647 

Itaitinga 0,043 0,591 0,953 -0,02 0,166 -0,427 0,019 -0,691 

Pacajus 0,905 -0,039 0,499 -0,228 0,032 -0,619 0,032 -0,644 

Pindoretama 0,001 0,83 0,109 0,51 0,727 -0,113 0,642 -0,158 

Caucaia 0,362 -0,289 0,096 -0,526 0,001 -0,838 0,093 -0,531 

São Gonçalo 0,217 -0,384 0,17 -0,445 0,888 0,046 0,199 0,42 

Guaiúba  0,209 -0,542 0,067 -0,713 0,82 -0,056 0,657 -0,118 

Maracanaú  0,362 0,289 0,518 -0,219 0,007 -0,733 0,267 -0,367 

Maranguape  0,162 -0,431 0,242 -0,385 0,41 -0,262 0,102 -0,519 

Pacatuba  0,045 0,586 0,713 0,125 0,324 -0,312 0,12 -0,496 

Ano de 2008 n. sig. Correl. n. sig. Correl. n. sig. Correl. n. sig. Correl. 

Aquiraz  0 0,935 0,071 0,593 0,816 -0,075 0,408 -0,278 

Chorozinho 0,072 0,537 0,974 0,011 0,051 -0,575 0,003 -0,799 

Cascavel 0,004 0,763 0,401 0,282 0,355 -0,293 0,091 -0,533 

Eusébio 0 0,902 0,95 0,528 0,411 -0,262 0,269 -0,365 

Fortaleza 0,791 0,002 0,387 0,29 0,027 -0,634 0,8 -0,55 

Horizonte 0 0,957 0,184 0,432 0,452 -0,24 0,218 -0,404 

Itaitinga 0,001 0,837 0,458 0,25 0,381 -0,278 0,168 -0,447 

Pacajus 0,002 0,787 0,391 0,288 0,155 -0,438 0,008 -0,752 

Pindoretama 0,023 0,649 0,27 0,421 0,635 -0,153 0,282 -0,357 

Caucaia 0 0,921 0,008 0,749 0,564 -0,185 0,189 -0,428 

São Gonçalo 0,075 0,532 0 0,921 0,446 0,243 0,69 -0,136 

Guaiúba  0,007 0,733 0,002 0,822 0,829 -0,051 0,146 -0,357 

Maracanaú  0 0,876 0,211 0,41 0,001 -0,814 0,036 -0,634 

Maranguape  0,006 0,737 0,545 0,205 0,15 -0,442 0,054 -0,594 

Pacatuba  0 0,91 0,317 0,333 0,269 0,347 0,236 -0,39 

Ano de 2009 n. sig. Correl. n. sig. Correl. n. sig. Correl. n. sig. Correl. 

Aquiraz  0,674 0,136 0,873 -0,055 0,314 -0,318 0,025 -0,667 

Chorozinho s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c 

Cascavel 0,032 0,619 0,108 0,512 0,768 0,095 0,925 0,032 

Eusébio 0,031 0,62 0,574 0,191 0,544 -0,195 0,777 -0,097 

Fortaleza 0,006 0,738 0 0,872 0,379 -0,28 0,21 -0,41 

Horizonte 0,013 693 0,353 0,31 0,517 -0,208 0,733 -0,117 

Itaitinga s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c 

Pacajus 0,163 0,43 0,142 0,472 0,762 -0,098 0,589 -0,184 

Pindoretama s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c 

Caucaia 0,085 0,518 0,237 0,389 0,842 -0,065 0,92 -0,035 

São Gonçalo 0,988 -0,005 0,729 0,118 0,14 0,0452 0,146 0,469 

Guaiúba  s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c 

Maracanaú  0,065 0,548 0,023 0,672 0,146 -0,447 0,03 -0,651 

Maranguape  0,463 0,234 0,83 0,074 0,948 0,021 0,333 -0,543 

Pacatuba  0,477 -0,228 0,194 -0,424 0,923 0,032 0,514 -0,221 
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5.3 Influência climática no município de Fortaleza 

 

Visando um detalhamento da influência climática sobre a dengue elaborou-se uma 

caracterização e análise mais detalhada para Fortaleza, onde por meio dos dados mensais das 

variáveis envolvidas foi possível a construção de gráficos detalhando as variáveis em estudo 

para os anos de 2001 a 2009.  

O município de Fortaleza localiza-se na faixa central da zona litorânea do Estado do 

Ceará. Insere-se entre as coordenadas geográficas 3°45‟47‟‟ S e 38° 37‟35‟‟ W e possui uma 

área de 313,14 km². O município é composto por 118 bairros divididos em 6 regiões 

administrativas e possui uma população de 2.505.552 habitantes, representando quase 30% da 

população do Estado. (IBGE, 2009).  

A respeito da caracterização pluviométrica para os anos analisados observou-se que 

as chuvas seguiram um padrão de comportamento, não havendo tendência significativa em 

relação ao aumento ou diminuição da chuva na série investigada, todavia ocorre uma 

concentração de chuvas no primeiro semestre do ano, o que é considerado habitual do Estado 

(Figura 83). Os meses que apresentaram mais dias de chuva foram fevereiro (157), março 

(191), abril (194) e maio (147) e os meses com maiores totais pluviométricos foram março 

(2966,5mm), abril (3604 mm), maio (2034 mm) e junho (1482,7 mm). 
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Figura 83 – Total de precipitação mensal entre os anos de 2001 a 2009  

com base nas dados da Estação Meteorológica do Pici. 

Fonte de dados – FUNCEME. 

 

Considerando a tipologia climática proposta por XAVIER (2001), e adotada pela 

FUNCEME na definição das áreas pluviometricamente homogêneas no Estado do Ceará, na 

qual categoriza os anos em muito chuvoso (superior a 1.355,6 mm), chuvoso (1.121,6 a 

11355,5mm), habitual ou normal (798,3 a 1.121,5mm), seco (625,4 a 798,2mm) e muito seco 

(0 a 625,3mm), de acordo com o total de precipitação da quadra chuvosa (fevereiro, março, 
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abril e maio), verifica-se que para Fortaleza, não houve nenhum ano seco ou muito seco. Isso 

ocorre porque Fortaleza raramente apresentara uma tipologia de ano seco ou muito seco visto 

que ela se localiza na zona litorânea sofrendo ações mais freqüentes e intensas de sistemas 

atmosféricos causadores de chuva e atuantes no litoral como é o caso das ondas de leste, das 

brisas marinhas e das linhas de instabilidade, ao contrário dos municípios que se localizam no 

interior do continente.  

Uma análise comparativa das temperaturas mínima, máxima e média mensais entre 

2001 e 2009 revela que Fortaleza apresentou baixa amplitude térmica mensal entre os anos, 

ou seja, os mesmos meses não apresentam grande amplitude térmica de um ano para outro, 

significando que Fortaleza, para o período em estudo, teve temperaturas aproximadas no 

mesmo período do mês a cada ano52. As temperaturas intra-mensais também não apresentam 

grandes amplitudes, o que favorece a utilização de médias mensais. Entretanto, verifica-se 

uma significativa amplitude dio-noturna, com diferenças que vão de 8 a 11,6 °C entre a 

mínima (com temperaturas mínimas que variam de 19,4 a 23,4 ºC) e máxima absolutas (com 

temperaturas máximas entre 31,2 e 33,8 °C). A figura 84, elaborada a partir dos dados da 

estação meteorológica do Pici, mostra os meses de junho, julho e agosto como os mais frios e 

outubro, novembro e dezembro como os mais quentes. Todavia, a diferença da temperatura 

média entre o mês mais quente (dezembro) e mais frio (junho) é de apenas 1,6°C. Para a 

temperatura mínima a diferença é de 2,2 ºC e para a máxima é de 0,4 °C, comprovando a 

pequena diferença supracitada. De forma geral, baseadas em literaturas expostas no 

subcapítulo 2.2 dessa pesquisa, Fortaleza apresentou temperaturas favoráveis à propagação da 

dengue. Entretanto, não foi possível, através de uma análise mensal da temperatura, traçar 

nitidamente a relação das variações térmicas com a infestação do Aedes aegypti e os casos de 

dengue. 
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Figura 84 – Gráfico das temperaturas mínima, média e máxima entre os anos de 2001 a 2009 

                                                 
52

 Ver apêndice F. 
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Os anos de 2003 e 2009 tiveram temperaturas do ar similares aos anos adjacentes e 

foram muito chuvosos na classificação de XAVIER (2001). Nos outros anos verificou-se uma 

tipologia climática habitual, todavia os anos de 2001, 2005, 2006, 2007 e 2008 apresentaram 

casos de dengue maiores do que o ano de 2003 e 2009. Isso se justifica pela possibilidade de 

ter ocorrido uma baixa circulação do vírus e/ou uma significativa parcela da população estar 

imune ao tipo de vírus circundante, as políticas de prevenção e os planos de controle terem 

sido mais eficientes, assim como a intensidade e a frequência das chuvas pode ter prejudicado 

a reprodução e proliferação dos mosquitos, visto a redução dos intervalos de água parada.  

Na análise mensal dos totais de casos de dengue de 2001 a 2009 (Figura 85) 

constatou-se que os meses onde ocorreram maiores números de casos de dengue em Fortaleza 

foram os meses de abril, maio, junho e julho, não coincidindo com a temporada completa da 

quadra chuvosa, fato corroborado pelo período de defasagem entre as chuvas e os casos de 

dengue, que nesse estudo adotou-se como sendo de 1 mês. Com exceção de fevereiro, os 

outros 3 meses da quadra chuvosa apresentaram o maior número de casos em algum dos anos, 

seguidos de janeiro, junho e julho (Quadro 08).  

 

 
Figura 85 - Casos mensais de dengue entre os anos de 2001 a 2009 em Fortaleza.  

Fonte de dados: SESA 
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Quadro 08 – Meses com maior e menor número de casos de dengue em cada ano 

Ano Mês com maior n° de casos Mês com menor n° de casos 

2001 Maio Dezembro 

2002 Março Dezembro 

2003 Maio Dezembro 

2004 Janeiro Dezembro 

2005 Julho Janeiro 

2006 Junho Dezembro 

2007 Maio Janeiro 

2008 Abril Dezembro 

2009 Março Outubro 

 

A ausência de uma relação de correspondência mensal entre os maiores números de 

casos e os meses com mais dias de chuva, assim como entre os números de casos e os meses 

onde houve os maiores índices pluviométricos (março, abril, maio e junho), se justifica ao 

considerarmos o processo de circulação do vírus onde se inclui o período de incubação do 

vetor, e o intervalo de dias entre um repasto de sangue infectado até o mosquito estar apto a 

transmitir o vírus, além do tempo de aparecimento dos sintomas e do diagnóstico laboratorial 

totalizando uma defasagem de aproximadamente 1 mês como é comentado de maneira mais 

detalhada no subcapítulo 2.2.  

O total de casos de dengue na quadra chuvosa em Fortaleza corresponde a 55,45%. 

Esse aumento na quantidade de casos na quadra chuvosa é favorecido pela precipitação mais 

abundante que ocorre nesses meses, propiciando o acumulo de água em reservatórios, 

beneficiando o desenvolvimento do mosquito, assim como pelo aumento da umidade do ar, 

formando condições climáticas favoráveis à proliferação do vetor. Vale ressaltar que há casos 

em que os surtos de dengue ocorrem durante a estação seca, isso porque o Aedes aegypti 

prolifera-se abundantemente em reservatórios, o que pode ter ocorrido no ano de 2005, 

quando o maior número de casos ocorreu no 2º semestre do ano.  

A seguir são apresentadas algumas características das variáveis climáticas e 

epidemiológicas da dengue, em cada ano para Fortaleza, buscando elementos que fomentem a 

relação entre as variáveis em estudo ilustrados nas figuras 86
53

 a 89.  

 A circulação do vírus do tipo 1 e 2 no ano de 2001 favoreceu a um elevado número de 

casos em Fortaleza, apesar de ter sido o ano com menor total pluviométrico e com menor 

dias de chuva da série estudada. As temperaturas médias para 2001 permaneceram entre 

                                                 
53

 Observa-se na figura 86 que a umidade relativa acompanha quase que perfeitamente a precipitação, o que 

indica que apesar de não ser possível obter os dados de umidade dos outros municípios, os dados de precipitação 

podem suprir essa falta visto que as características climáticas de Fortaleza são bastante similares ao de toda a 

RMF, exceto nos locais que possuem elevadas altitudes.   
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26 e 27 °C, portanto favoráveis à proliferação do vetor. O IIP se mostrou elevado na maior 

parte do ano, com a 1ª LIA se estendendo de 2 de janeiro a 2 de maio, marcando 8,38 e a 

2ª LIA marcando 9,27, abarcando os meses de maio a agosto. No restante dos meses a 

LIA também permaneceu alta, marcando 3,8, configurando um ano com risco de surto 

epidêmico. Verificou-se que o maior número de casos para esse ano ocorreu no primeiro 

semestre, principalmente na quadra chuvosa, período com elevada infestação do Aedes 

aegypti e com temperaturas e precipitação ótimas para sua proliferação.  

 Os 4.807 casos de dengue em 2002 seguiram o regime pluviométrico com a maior 

quantidade de casos em março. O regime pluviométrico do ano caracterizou-se como 

habitual, com chuvas concentrando-se no primeiro semestre, principalmente na quadra 

chuvosa cujo mês de abril teve o maior total pluviométrico, 499 mm. Janeiro apresentou 

significativas precipitações tendo um total pluviométrico maior que fevereiro. Essa 

significativa quantidade de chuvas no primeiro mês do ano, seguido de uma diminuição 

no mês seguinte, pode ter favorecido a aumento de casos de dengue em março, assim 

como uma estabilidade alta na infestação, com a 1ª LIA marcando 3 e a 2ª marcando 3,8, 

compreendendo um primeiro semestre com riso de surto. A correlação estatisticamente 

significativa com o adiantamento de um mês dos casos de dengue evidencia a influência 

da precipitação com defasagem de um mês no número de casos. Nas figuras 83 a 86 nota-

se que apesar do número de casos de 2002 ter sido menor que o de 2001, tal ano, assim 

como no ano anterior, segue o regime pluviométrico, o mesmo é verificado para o IIP. A 

menor quantidade de casos de dengue de 2002 em relação a 2001 é típica de anos que 

sucedem anos epidêmicos, e que não apresentam uma circulação eficiente de um sorotipo 

diferente do ano anterior.  

 Em 2003 a quadra chuvosa apresentou a partir de março uma diminuição dos totais 

pluviométricos, no mesmo período verifica-se um aumento do número de casos de dengue 

com maio sendo o mês com mais casos (2.873), mostrando uma relação inversa entre a 

quantidade de casos e o total de chuva entre os meses de março a maio. As LIAs do ano 

acompanharam a variação pluviométrica tendo o maior valor na 1ª LIA marcando 3.31 e 

diminuindo na 2ª LIA com 1.85. Considerando a dinâmica entre as três variáveis, percebe-

se uma relação inversa entre os casos de dengue com o IIP e a precipitação. Como outros 

fatores envolvem a dinâmica da doença podemos apenas apresentar algumas possíveis 

possibilidades para esse comportamento, como: a partir do aumento da quantidade de 

casos pode ter ocorrido um maior número de mosquitos infectados, maior contato dos 

vetores com os hospedeiros, erro nos levantamentos de IIP ou de número de casos, e/ou a 



 140 

introdução de um novo sorotipo. As temperaturas mensais permaneceram sem variações 

significativas até setembro, quando a temperatura mínima se eleva atingindo a casa dos 25 

ºC. Obtiveram-se correlações negativas estatisticamente significativas entre a temperatura 

e os casos de dengue, indicando uma relação inversamente proporcional, todavia essa 

relação pode ter sido mascarada pela precipitação, e outros fatores favorecedores à 

propagação da dengue. 

 O ano de 2004 teve a menor quantidade de casos de dengue, com a menor taxa de 

incidência. A temperatura do ar e a precipitação não apresentaram uma anormalidade para 

esse ano, mostrando que a variação significativa na quantidade de casos da doença em 

anos com totais pluviométricos e médias térmicas similares é uma característica da 

dinâmica da doença, que leva em conta outros fatores além dos climáticos. Apesar de ter 

ocorrido poucos casos em 2004, o maior número deles se concentrou no primeiro semestre 

do ano, principalmente no mês de fevereiro. Janeiro de 2004 apresentou uma temperatura 

média de 27,2 °C e uma precipitação além da normal para o mês (319,6 mm), maior 

inclusive do que a precipitação do mês de fevereiro (207,7 mm), o que pode ter favorecido 

o aumento de casos nesse último mês. O resultado de 0.874 (muito alta) para um nível de 

significância de 0 na correlação com adiantamento de um mês nos casos de dengue 

evidencia a relação da precipitação com o número de casos do mês seguinte. O IIP desse 

ano segue um comportamento da precipitação, registrando o maior valor na 2ª LIA, cujo 

período abarca o mês de maior total pluviométrico.  

 O ano de 2005 em Fortaleza reflete o ocorrido na RMF, onde se registram a maior 

quantidade de casos no segundo semestre do ano, particularmente nos meses de julho a 

setembro. Com uma tipologia climática de ano habitual as precipitações concentraram-se 

no primeiro semestre com o seu maior total mensal em maio. Já os meses com mais casos 

de dengue foram julho e agosto acompanhando o IIP. Nesse ano verificou-se que tanto os 

casos de dengue e a infestação por Aedes aegypti foram maiores no início do segundo 

semestre, quando já havia quase uma ausência de chuvas e as temperaturas eram as mais 

baixas do ano marcando em torno de 26 a 27 ºC. Na correlação sem o adiantamento de um 

mês na quantidade de casos e na temperatura do ar houve um resultado estatisticamente 

significativo de -0,877, configurando-se em uma correlação muito alta, e indicando uma 

relação inversamente proporcional entre os casos de dengue e a temperatura do ar.  

 Em 2006 a maior quantidade de casos de dengue e o maior IIP ocorreram em junho (mês 

com as menores temperaturas), sucedendo o mês de maio, onde houve a maior 

concentração pluviométrica. Apesar de Fortaleza não ter apresentado correlações 
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significativas entre a precipitação e os casos de dengue, observa-se que a elevação do 

número de casos se inicia em fevereiro com um significativo aumento em maio, 

sucedendo o mês de abril, que foi o segundo mês mais chuvoso, tendo seu ápice em junho 

e decrescendo gradativamente até dezembro, com junho, julho e agosto confirmando 

9.114 casos dos 15.865 ocorridos no ano.  

 Para 2007 a evolução dos casos de dengue assemelha-se ao de 2006, com um aumento 

gradativo em fevereiro com a maior quantidade de casos em maio, decrescendo 

gradativamente até novembro e dezembro quando se registraram os menores números de 

casos. O IIP acompanha as precipitações marcando seu maior valor na 2ª LIA que se 

inicia no mês de maior precipitação.  

 Nos anos de 2008 e 2009 observa-se uma relação direta entre a precipitação e o número de 

casos de dengue. O mesmo ocorre com o IIP, onde se tem um pico de chuva em abril de 

2008, ocasionando o aumento do IIP no mesmo mês e nos dois meses seguintes. Isso 

também é verificado para o mês de maio de 2009, onde o IIP acompanha a pluviosidade. 

As poucas variações mensais da temperatura parecem não exercer nenhuma influência 

sobre a propagação do mosquito e do número de casos de dengue, entretanto ressalta-se 

que o perfil de temperatura observado em Fortaleza é uma característica favorecedora da 

proliferação do Aedes aegypti. O IIP é maior no primeiro semestre, atingindo seu pico 

inicial nos meses de maior total pluviométrico, a diferença exorbitante de casos de dengue 

entre os dois anos evidenciados se justifica pelo maior infestação do Aedes aegypit no ano 

de 2008, apesar de esse ano ter tido um total pluviométrico bastante inferior ao de 2009, 

refletindo a possibilidade de que o excesso de chuvas em 2009 teria prejudicado a 

proliferação do mosquito, pela inundação de seus criadouros. Outro fato em evidência é a 

própria evolução epidemiológica da doença, onde comumente o ano seguinte a uma 

epidemia apresenta poucos casos da doença, visto que uma parcela significativa da 

população está imune ao vírus do ano anterior. Caso haja a introdução de um novo tipo 

viral em que a população não esteja imunizada no ano posterior ao da epidemia pode 

ocorrer o aumento na quantidade de casos e se configurar uma nova situação epidêmica. 
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Figura 86 – Precipitação e Umidade Relativa do Ar em Fortaleza de 2001 a 2009 
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Figura 87 - Temperatura mínima, média e máxima em Fortaleza de 2001 a 2009 

Figura 88 - Casos mensais de dengue em Fortaleza de 2001 a 2009 
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Figura 89 - IIP em Fortaleza de 2001 a 2009 
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A análise das variáveis epidemiológicas por região administrativa, permitiu verificar 

que a Regional 5 destaca-se como a região administrativa onde se obteve a maior quantidade 

de casos de dengue dentro dos anos analisados. Apesar de ser constituída por apenas 18 

bairros, é a que concentra o maior número de habitantes, 540.769, segundo a Secretária 

Municipal de Planejamento e Orçamento. Essa regional apresentou entre os anos de 2005 e 

2007 os maiores números de casos da doença. Pode-se afirmar que a alta densidade 

populacional favorece a disseminação do vírus, isso foi observado também nos trabalhos de 

CORDEIRO et al (2008) para Pernambuco e no estudo de DE SIMONE et al (2004) para o 

Estado do Rio de Janeiro.  

Os dados mostram que a quantidade de casos de dengue nem sempre terão uma 

relação direta com a incidência quando comparadas as regionais, como se observa no ano de 

2006 e 2007 onde a SER V apresentou os maiores números de casos, todavia as maiores 

incidências foram na SER III. Essa anormalidade para os anos de 2006 e 2007 pode ser 

explicada pelo fato da população da SER III (398.382 mil habitantes) ser menor do que a 

população da SER V (530.175 mil habitantes), logo o número de pessoas infectadas 

proporcionalmente é maior na SER III para esses dois anos. No restante dos anos os maiores 

números de casos de dengue foram nas mesmas regionais que apresentaram maiores 

incidências. 

A figura 90 mostra que a linha de tendência para cada Regional é crescente no que 

concerne a quantidade de casos de dengue, verificando assim um aumento no número de 

casos para os anos analisados. Nas Regionais (SER) III, V e VI se observou incidências 

crescentes mais significativas. As SER V e VI também se destacam como as regionais onde 

apresentaram a maior quantidade de casos de dengue entre o período em análise, tendo 

respectivamente 20.631 e 20.141 casos. A série temporal estudada não apresentou tendência 

significativa de chuvas, mostrando que o aumento da incidência foi pouco influenciado pela 

chuva considerando a série histórica, todavia ao mensurar o número de casos de dengue nota-

se uma sazonalidade, concentrando-se o maior número de casos no primeiro semestre do ano. 
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Figura 90 – Incidência de dengue por Regional e suas respectivas linhas de tendência de 2001 a 2009 

 

Analisando os casos de dengue e a incidência da mesma para cada regional nota-se 

que as regionais que precisam de mais atenção são as regionais 5 e 6 por apresentarem os 

números de casos mais elevados assim como as taxas de incidência mais significativas e 

crescentes ao longo do anos em análise. 

Mesmo durante os períodos de chuvas, a incidência de dengue não aumenta quando o 

controle do vetor permanece ativo. O estudo de Pontes et al (2000), aponta que as epidemias 

dos anos de 1986, 1989, 1994 e 1998, ocorreram após um relaxamento no monitoramento 

vetorial. 

Uma das causas que levam ao aumento na quantidade de casos é o aumento no 

número de vetores, ocorrendo principalmente devido à precariedade do saneamento básico, 

incluindo sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos 

sólidos, problemas que se tornam mais relevantes no período chuvoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 146 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A busca de dados que avaliássemos de “boa qualidade” para o estudo nos fez reduzir a 

pesquisa, que antes correspondia a todo o Estado do Ceará, para a Região Metropolitana de 

Fortaleza, e limitássemos a série temporal investigada entre os anos de 2001 a 2009. Além 

dessa área de análise e dessa série temporal, a confiabilidade dos dados ficava comprometida, 

visto a ausência ou inacessibilidade de dados relacionados às unidades espaciais (municípios) 

e a não coincidência entre as unidades temporais e espaciais. O Estado do Ceará carece de 

informações mais sólidas relativas às variáveis atmosféricas, a exemplo das falhas 

encontradas nos postos pluviométricos e o mau funcionamento das Plataformas de Coletas de 

Dados e estações meteorológicas. 

Através da revisão bibliográfica pode-se notar a carência de estudos envolvendo a 

temática para a região nordeste do Brasil, contrariamente essa é a região que apresenta 

condições climáticas mais favoráveis à proliferação da dengue.  

Ao se observar a espacialidade da incidência da dengue na RMF, fica evidenciada 

sua estreita relação com as áreas de maior infestação do Aedes aegypti. Apesar do estudo não 

verificar relação entre a incidência da dengue e da infestação do seu vetor com a porção mais 

quente da RMF e nem com as maiores temperaturas anuais, ressalta-se que tanto as mais 

baixas temperaturas como as mais altas são ótimas para a proliferação do mosquito, fato 

favorecido pelas baixas amplitudes térmicas mensais. Ao se traçar o perfil de transmissão da 

dengue na RMF, percebe-se que o aumento da infestação de Aedes aegypti ocorre com o 

aumento das precipitações pluviométricas, onde a maior concentração de casos se concentra 

na quadra chuvosa, podendo o aumento de casos de dengue ser verificado em até dois meses 

depois dos maiores totais pluviométricos mensais.  

Mesmo com a verificação de mais casos de dengue nos meses mais frios, 

evidenciada tanto na análise dos quadros e gráficos, como pelas correlações negativas, afirma-

se que as temperaturas mensais da RMF são favoráveis à proliferação do mosquito e da 

doença. Baseando-se na literatura exposta no capítulo 2, a temperatura do ar assume um papel 

essencial à propagação da dengue, mesmo que sua amplitude mensal seja pequena o suficiente 

para não evidenciar uma relação positiva com a dengue, acredita-se que as temperaturas mais 

elevadas na região favorecem mais a proliferação do Aedes aegypti. A relação aparentemente 

inversa da temperatura do ar com os casos de dengue ocorre devido à ação da precipitação, 

que com atuação mais incisiva temporalmente, acaba se sobressaindo em relação à 

temperatura, fato facilitado pelas baixas amplitudes térmicas mensais. Todavia uma análise a 
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nível diário, entre as mesmas variáveis, poderia trazer a tona uma relação positiva entre a 

temperatura do ar, a infestação do vetor e a propagação da doença, visto as significativas 

amplitudes térmicas dio-noturnas.  

A utilização de correlações bivariadas não se mostrou eficiente nas análises das 

relações entre clima e dengue para a RMF, visto a variabilidade temporal da doença, que 

mesmo possuindo uma sazonalidade, impede estabelecer um intervalo de tempo eficiente, 

através do adiantamento do número de casos de dengue em relação às chuvas. O estudo 

utilizou um mês de adiantamento do número de casos em relação às precipitações, todavia 

essa defasagem pode ser maior ou menor. Apesar disso foram identificados municípios com 

resultados estatisticamente significativos para correlações com e sem o adiantamento de um 

mês, fato que demonstra a complexidade da doença, onde em uma mesma região com 

características climáticas similares, pode-se encontrar perfis epidemiológicos diferenciados 

espacial e temporalmente, devido às singularidades de cada lugar, com características 

específicas dos diversos condicionantes que estão envolvidos na transmissão da dengue.  

Mesmo com a complexidade e aleatoriedade, impedindo um padrão comportamental 

da dengue, ela é previsível sazonalmente. O entendimento da variabilidade pluviométrica e do 

padrão espaço-temporal da chuva assim como do perfil térmico da atmosfera, ajudam a prever 

o comportamento da dengue. Seu comportamento, em anos chuvosos, habituais e secos, não 

possui um padrão definido, todavia observa-se um comportamento similar entre a maioria dos 

municípios dentro da RMF. A existência de perfis epidemiológicos distintos também pode 

ocorrer simultaneamente em alguns municípios, exigindo estratégias que levem em conta o 

contexto amplo em que está inserida a doença e as especificidades de cada localidade.  

O estudo das relações entre os elementos climáticos e a dengue traz uma gama de 

informações que colaboram para o entendimento da doença. Ressalta-se que estudos com esse 

tema devem ocorrer em diferentes escalas espaço-temporais visto que um perfil de 9 anos, 

assim como o recorte espacial deste estudo, não esgotam a gama de relações que podem 

ocorrer entre os elementos climáticos e o comportamentos epidemiológicos da dengue.  

Dessa forma, estudos mais aprofundados, em escalas temporais semanais e diárias 

são necessários, o que possibilitará análises mais especificas dos eventos atmosféricos e das 

condições do tempo com a dengue e seu vetor. Pesquisas assim estão sendo feitas pelo 

Laboratório de Climatologia no Departamento de Geografia da Universidade Federal do 

Paraná, sob a coordenação do professor Francisco Mendonça. Estudos envolvendo questões 

políticas, culturais e sócio-econômicas também são essenciais para o entendimento da dengue 

e sua melhor previsibilidade, haja vista que outros fatores importantes influem na dinâmica da 
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doença, como o crescimento populacional, a urbanização, a falta de saneamento, o aumento 

de viagens de longa distância, o controle ineficaz do mosquito, etc. 

Ressalta-se a necessidade tanto de estudos empírico-analíticos como humanista-

interpretativos, assim como a integração desses dois tipos em diferentes escalas espaço-

temporais, levando em conta as singularidades da cada localidade e as características 

específicas do perfil epidemiológico estudado, pois para cada localidade podem-se ter 

reguladores mais importantes que outros no processo epidêmico da dengue, com 

determinantes mais críticos a uma epidemia como, por exemplo: a interação entre os quatro 

sorotipos da doença, ou mesmo o nível de exposição prévia de uma população humana a cada 

um dos sorotipos. 

Visualiza-se a necessidade de se estabelecer períodos padrões para a realização do 

levantamento de infestação predial em diferentes municípios, proporcionando um banco de 

dados que possuam as mesmas datas de levantamento. Isso permitiria uma análise mais 

fidedigna dos dados de forma conjunta. Outro fator a ser levado em conta é a possibilidade de 

realizar levantamentos de infestação com os períodos sistematicamente definidos, como por 

exemplo, levantamentos feitos no primeiro semestre e levantamentos feitos no segundo 

semestre, ou levantamentos feitos na quadra chuvosa e fora dela, visto que hoje as LIAs são 

feitas de forma aleatória não permitindo um estudo detalhado do conjunto de dados 

municipais. Uma sugestão para favorecer futuros estudos de relações entre dengue e seus 

fatores de propagação, é uma padronização espacial e temporal dos bancos de dados da 

SESA, e da SMS com os bancos de dados da FUNCEME, do IPECE e do IBGE, estes três 

últimos já permitem uma organização de informações em uma mesma escala a nível 

municipal, e em períodos de tempo mensais e anuais. Ressalta-se que em estudos mais 

detalhados espacial e temporalmente o pesquisador encontrará dificuldades em estabelecer 

uma padronização espacial e até mesmo temporal.  

Os municípios da RMF devem direcionar trabalhos diferenciados de controle ao 

mosquito, onde as ocorrências de dengue são mais evidentes, levando em conta a qualidade 

do trabalho dos agentes de controle de vetores. Essas atividades devem preceder os períodos 

de maior intensidade pluviométrica, visando eliminar a maior quantidade de criadouros e 

orientar a população quanto aos cuidados que devem ser tomados.  

Urge a necessidade de um chamado a sociedade para o fato de que o combate a 

dengue seja feito de forma contínua. Para isso a população terá que assimilar como prática 

diária as ações de combate à doença, tão divulgadas pelos meios de informação.  
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A relação da Geografia com a Epidemiologia e Saúde Pública deve ser cada vez 

mais forte devido tanto à contribuição de uma para a outra, como para o melhor entendimento 

da dengue e de outros problemas que assolam a sociedade brasileira. 

  Foi na perspectiva de contribuir com um melhor entendimento das características 

climáticas da RMF e sua relação com a dengue, assim como para um planejamento de 

combate a doença, levando em conta os fatores climáticos, que essa pesquisa se realizou, 

oferecendo uma singela colaboração científica diante do que ainda deve-se e tem-se que se 

descobrir a respeito do clima e da dengue na RMF. O percurso desse trabalho também 

garantiu parte da formação intelectual e profissional do autor, fomentando suas inquietações 

geográficas, e apontando um horizonte de novos desafios.  
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – Levantamento bibliográfico da revisão de estudos envolvendo clima e 

dengue no Brasil entre os anos de 2000 e 2009 

 

Revistas consultadas Número de 

artigos 

encontrados 

Artigos 

selecionados 

Artigos 

descartados 

•HYGEIA – Revista Brasileira de Geografia 

Médica e da Saúde; 

4 3 1 

•Revista Brasileira de Epidemiologia; 3 0 3 

•Cadernos de Saúde Pública; 6 1 5 

•Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 

Tropical; 

6 3 3 

•Terra Livre; 0 0 0 

•Cadernos de Saúde Coletiva; 2 0 2 

•Ciência e Saúde Coletiva; 1 0 1 

•Saúde e Sociedade; 0 0 0 

•Revista de Saúde Pública 11 4 7 

•PHYSIS - Revista de Saúde Coletiva; 0 0 0 

•Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde 2 1 0 

•Ateliê Geográfico 0 0 0 

•Boletim Goiano de Geografia 0 0 0 

•MERCATOR 0 0 0 

•GeoUPS 0 0 0 

•Àgora- Revista do Departamento. de História e 

Geografia (UNISC) 

0 0 0 

•Revista de Geografia – UFPE 0 0 0 

•GeoNotas 0 0 0 

•Revista de Geociências; 0 0 0 

•RA‟ e GA – O espaço geográfico em análise 2 2 0 

•Revista Sociedade e Natureza 1 0 1 

•Revista Brasileira de Meteorologia 2 2 0 

Os simpósios, encontros e congressos 

consultados por meio de seus anais 

Número de 

artigos 

encontrados 

Artigos 

selecionados 

Artigos 

descartados 

•ENG – Encontro Nacional de Geógrafos 0 0 0 

•(XI) SBGFA – Simpósio Brasileiro de 

Geografia Física Aplicada 

1 1 0 

•(VII e VIII) SBCG - Simpósio Brasileiro de 

Climatologia Geográfica 

6 4 2 

•(III e IV) SNGS – Simpósio Nacional de 

Geografia da Saúde 

23 6 17 

Teses e dissertações 9 6 3 
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APÊNDICE B – Planilha com a seqüência de dados de precipitação 

 

Postos Pluviométricos ano/mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Aquiraz - Aquiraz  2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         

Cascavel-Cascavel 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         

Cascavel-Cristais 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         

Cascavel – Guanaces 2001                         

  2002                         

  2003   21       30 30 30 30 30 30 30 

  2004 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

  2005 14 30 30 3                 

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         

Caucaia - Bom princípio  2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         

Caucaia – Caucaia 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         
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  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         

Caucaia – Icaraí 2001                         

  2002 28 30 30 29 30 29 30 s/r s/r s/r s/r s/r 

  2003         27   30 30 s/r 30 29 30 

  2004     30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 

  2005 30 27 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 

  2006 30 27 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 

  2007 30 27 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 

  2008 30 28 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 

  2009 s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r 

Caucaia - Lagoa da Serra 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005 30 27 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 

  2006 30 27 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 

  2007 30 27 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 

  2008                         

  2009                         

Caucaia-Pintombeira 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004   28 30 29 30   30           

  2005                         

  2006   27       29 30 30 29 30 29 30 

  2007 30 28 30 29 r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s 30 

  2008 r/s r/s 31 r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s 31 

  2009 r/s r/s r/s 29 r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s 

Caucaia – Primavera 2001 r/s r/s r/s                   

  2002 30 3 16 29 30 29 r/s r/s r/s r/s r/s   

  2003 30   30 29 30 29 30 30 29 30     

  2004 30 28 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 

  2005 30 27 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 

  2006 30 27 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 

  2007 30 27 30 29 r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s 

  2008 r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s 30 

  2009 r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s 

Caucaia - Sítios Novos 2001 30 27 30 29 30 r/s r/s r/s r/s r/s r/s   

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006           20 30 30 29 30 29 30 

  2007 30 27   29 30 r/s r/s r/s r/s r/s r/s 30 

  2008 r/s r/s r/s r/s 30 r/s r/s r/s r/s r/s r/s 30 

  2009       29 r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s 

Caucaia – Tuncunduba 2001                         

  2002                         
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  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009             7 r/s r/s r/s r/s r/s 

Chorozinho 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         

Eusébio – Eusébio 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         

Eusébio - Síto Estrela Dálva 2001                         

  2002                         

  2003 30 27 30 29 30 26 30 30 29 30 29 30 

  2004 30 27 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 

  2005                         

  2006 30 27 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 

  2007 30 27 30 29 r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s 

  2008 r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s 30 

  2009 r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s 

Fortaleza - Água Fria 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         

Fortaleza –Castelão 2001 30 27 30 29 r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s 

  2002 30 27 r/s 30 29 30 r/s r/s r/s r/s r/s r/s 

  2003 30 27           30 29 30 29 30 

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007   27 30 28 r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s 30 

  2008                         

  2009 r/s r/s 29       r/s r/s r/s r/s r/s   
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Fortaleza – Funceme 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008             19 r/s r/s r/s r/s r/s 

  2009 r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s 

Fortaleza – Messejana 2001                         

  2002                         

  2003               30 29 30 29 30 

  2004                         

  2005                       29 

  2006         20 29 30 30 29 30 29 30 

  2007 30 27 30 29 r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s 

  2008                         

  2009                         

Fortaleza - Parque Ecológico do Cócó 2001 r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s 

  2002 r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s 

  2003 r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s 

  2004 r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s 

  2005 r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s 

  2006 r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s 

  2007 r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s 

  2008 r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s 

  2009 r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s 

Fortaleza – Pici 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         

Guaiúba - Guaiúba  2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007             26 r/s r/s r/s r/s 30 

  2008                         

  2009                         

Horizonte – Horizonte 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         
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  2008                         

  2009                         

Itaitinga – Itaitinga 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         

Maracanaú – Maracanaú 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         

Maranguape- Maranguape 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007               15 r/s r/s     

  2008                         

  2009                         

Maranguape - Comunidade Lemos  2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         

Maranguape – Itapebussu 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                   22 r/s   

  2008                         

  2009                         

Maranguape - Jubaia 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         
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  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         

Maranguape - Ladeira Grande 2001                         

  2002                         

  2003 30                       

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007     30 r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s 30 

  2008 r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s r/s 30 

  2009 30                       

Maranguape - Lagoa do Juvenal 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         

Maranguape - Tanques 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         

Pacajus – Itaipaba 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         

Pacajus – Pacajus 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         

Pacatuba - Pacatuba 2001                         

  2002                         

  2003                         
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  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009               23 s/r s/r s/r s/r 

Pindoretama - Pindoretama 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         

São Gonçalo - Pecém 2001                         

  2002                         

  2003 30 27 30 29 29 29 30 30 29 30 29 30 

  2004                         

  2005                         

  2006 30 27 30 29 29 29 30 30 29 30 29 30 

  2007 30 27 30 29 s/r s/r s/r s/r s/r 30 s/r 30 

  2008 s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r 

  2009 s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r 

São Gonçalo - São Gonç. do Amarante 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         

Postos fora da RMF                           

Paracuru - Paracuru 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         

Paraipaba - Paraipaba 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         
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São Luiz do Curu - São Luiz do Curu 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         

Barreira - Barreira 2001                         

  2002                         

  2003           29 30 30 29 30 29 30 

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                       s/r 

Barreira - São José 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         

Umirim - Umirim 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         

Beberibe - Beberibe 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         

  2008                         

  2009                         

Ocara - Sereno de Cima 2001                         

  2002                         

  2003                         

  2004                         

  2005                         

  2006                         

  2007                         
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  2008                         

  2009                         

Fonte de dados: FUNCEME 

 

APÊNDICE C – Postos pluviométricos selecionados e utilizados  

 

Postos Latitude Longitude Altitude (m) 

Aquiraz 9568899,597 568463,282 24 

Cascavel - Cascavel 9543091,916 585093,229 40 

Cascavel - Cristais 9504413,134 572110,681 49 

Caucaia - Bom Princípio 9563396,697 512951,502 72 

Caucaia - Centro 9585501,5 535162,4 22 

Chorozinho - Chorozinho 9524692,063 555482,815 98 

Eusébio - Eusébio 9568908,182 555510,403 32 

Fortaleza - Água Fria 9576275,263 559215,826 17 

Fortaleza - Pici 9585493,959 546266,534 29 

Horizonte  9546799,004 557346,892 74 

Itaitinga  9568382,285 553656,82 49 

Maracanaú - Maracanaú 9568917,335 540707,391 51 

Maranguape - Comunidade Lemos 9568924,457 500000 70 

Maranguape - Jubaia 9554181,089 531450,583 190 

Maranguape - Lagoa Juvenal 9556028,653 505550,194 149 

Maranguape - Tanques 9548656,521 524048,926 126 

Pacajus - Pacajus 9537586,043 559190,651 62 

Pacajus - Itaipaba 9539436,194 546243,412 95 

Pindoretama - Pindoretama 9552313,885 574001,224 35 

São Gonçalo do Amarante 9603927,389 503701,976 25 

Paracuru - Paracuru 9622349,819 496297,369 26 

Paraipaba - Paraipaba 9624190,525 481486,505 41 

São Luis do Curu - São Luis do Curu 9594711,81 470386,799 33 

Barreira - São José 9526541,864 542537,525 119 

Umirim - Umirim 9594708,625 461132,572 59 

Beberibe - Beberibe 9533866,025 598032,813 25 

Ocara - Sereno de Cima 9500749,332 542524,286 115 

 

 

APÊNDICE D – Número de casos de dengue 

 

Município/Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL  

Aquiraz 58 20 74 46 50 18 6 69 1 342 

Cascavel 109 126 108 3 303 420 49 245 2 1365 

Caucaia 404 173 466 11 616 191 137 758 7 2763 

Chorozinho 32 55 22 0 135 12 23 44 0 323 

Eusébio 94 15 31 0 24 85 5 42 1 297 

Fortaleza 13089 4807 9.012 594 11776 15.865 11.447 33.845 4.142 104577 

Guaiúba 18 35 51 0 103 214 14 57 0 492 

Horizonte 308 39 48 2 224 266 12 95 1 995 

Itaitinga 93 13 28 1 92 74 3 27 0 331 

Maracanaú 472 260 581 4 479 207 350 433 12 2798 

Maranguape 159 91 294 1 84 31 124 80 3 867 

Pacajús 125 17 30 2 164 36 29 38 4 445 

Pacatuba 228 231 174 1 148 258 249 99 5 1393 
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Pindoretama 48 4 23 0 6 133 3 12 0 229 

São Gonçalo do Amarante 63 21 11 0 161 27 16 276 1 576 

RMF 15300 5907 10953 665 14365 17837 12467 36120 4179 117793 

CEARÁ 25596 12453 18951 4017 21123 25569 25026 44508 5144 182387 

Fonte: SESA-CE 

 

APÊNDICE E – Incidência de dengue 

 

Município/anos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Aquiraz 93,1 31,5 114,1 67,9 72,1 25,4 8,9 98,0 1,4 

Cascavel 54,9 93,0 36,6 0,0 213,7 18,7 36,0 65,7 0,0 

Caucaia 155,0 64,4 168,4 3,7 202,7 60,9 43,2 231,9 2,1 

Chorozinho 570,5 650,1 548,3 14,7 1462,3 1992,1 268,3 1305,3 10,7 

Eusébio 286,0 44,3 88,8 0,0 62,4 214,1 13,1 103,9 2,4 

Fortaleza 599,4 216,5 399,4 25,3 495,8 656,4 470,8 1368,2 165,3 

Guaiúba 89,3 171,8 247,6 0,0 482,7 990,7 62,5 242,5 0,0 

Horizonte 862,9 105,3 124,5 4,8 514,9 587,8 24,7 181,0 1,8 

Itaitinga 310,0 42,5 89,8 3,1 276,9 218,0 9,6 83,4 0,0 

Maracanaú 267,1 140,9 311,2 2,1 247,1 105,4 177,4 216,7 5,9 

Maranguape 177,2 99,4 315,5 1,0 85,3 30,9 120,4 73,7 2,7 

Pacajus 275,9 36,4 62,7 4,0 316,9 67,7 52,8 65,2 6,7 

Pacatuba 425,4 422,1 310,0 1,7 243,8 414,0 378,6 141,4 7,0 

Pindoretama 312,2 25,5 143,5 0,0 35,0 758,7 17,5 66,6 0,0 

São Gonçalo do Amarante 173,5 56,9 29,3 0,0 406,9 67,0 39,7 652,3 2,3 

Fonte: SESA-CE 

 

APÊNDICE F – Temperaturas mínima, máxima e média do posto Fortaleza-Pici entre os 

anos de 2001 a 2009 

 

     Temperatura mínima      

ANO/MES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

2001 22,0 23,4 23,0 22,0 22,4 22,0 22,0 20,0 22,0 22,8 24,0 23,0 

2002 22,0 23,0 22,0 21,8 23,2 22,0 22,2 22,0 22,8 23,2 22,4 24,4 

2003 22,4 22,2 22,0 23,0 23,0 22,6 21,6 22,6 21,6 24,0 25,3 25,0 

2004 22,6 22,0 23,0 23,2 24,0 21,4 21,6 22,8 23,0 23,0 24,0 23,6 

2005 24,6 23,6 23,0 23,6 23,4 23,9 21,6 23,0 23,0 24,0 24,2 23,0 

2006 23,4 23,0 22,6 23,2 22,0 22,6 22,0 22,0 23,0 24,0 24,0 24,2 

2007 24,0 22,4 21,6 22,4 23,0 22,6 22,2 22,0 22,6 23,4 24,0 23,2 

2008 21,0 23,0 22,0 22,2 22,2 21,0 21,6 22,0 22,6 23,4 23,6 23,0 

2009 22,0 21,0 20,0 21,0 21,0 20,8 19,4 20,8 22,2 22,0 22,4 23,0 

          Temperatura média           

2001 27,3 27,6 27,2 26,2 27,5 26,6 26,6 26,3 27,0 27,5 27,7 28,0 

2002 26,5 27,5 26,9 26,8 27,0 26,2 26,3 26,8 27,0 27,4 27,6 28,2 

2003 27,6 26,9 26,4 26,8 27,1 26,4 26,8 27,2 27,7 27,9 28,0 28,3 

2004 27,2 26,8 27,4 27,7 27,6 25,8 26,2 26,8 27,2 27,2 27,7 27,8 

2005 28,2 28,1 27,9 28,1 27,2 26,5 26,6 27,0 27,1 27,5 27,9 28,2 

2006 27,9 27,7 27,4 26,8 26,9 26,5 26,6 26,9 27,5 27,7 27,5 28,1 

2007 26,7 27,1 27,2 27,4 27,5 26,9 26,9 26,8 27,0 27,2 27,7 27,6 

2008 27,0 27,8 26,6 26,2 26,7 26,6 26,7 26,7 27,4 27,7 27,8 27,9 
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2009 27,7 27,0 26,3 26,5 26,2 26,4 26,0 26,4 27,2 27,3 27,6 27,8 

          Temperatura máxima           

2001 32,0 32,6 32,0 32,6 32,0 32,0 31,2 32,0 32,0 32,0 32,5 32,2 

2002 32,0 32,4 32,0 32,0 32,0 31,0 31,2 32,0 31,4 31,8 32,4 32,0 

2003 32,6 31,6 31,5 32,0 31,6 31,5 32,0 32,0 32,0 32,0 32,8 33,0 

2004 32,5 32,0 32,5 31,8 31,6 31,0 31,4 32,4 32,4 32,0 32,0 32,0 

2005 32,4 33,0 32,8 32,6 32,0 31,0 32,0 32,2 32,0 32,0 32,0 33,0 

2006 32,6 32,0 32,0 31,6 31,6 31,5 31,4 32,2 32,0 32,2 32,0 32,2 

2007 34,2 32,0 32,5 33,6 32,2 32,4 32,0 32,0 32,4 31,8 32,2 32,0 

2008 31,3 32,2 31,8 31,6 32,0 32,0 33,0 33,6 33,0 33,0 32,2 32,6 

2009 32,2 31,8 32,0 31,7 31,2 32,0 31,8 32,4 32,0 31,8 32,2 32,2 
Fonte: Estação Meteorológica Campus do Pici 
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Apoio: 


