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Este trabalho estuda a ilha de calor no espaço da região metropolitana do
Rio de Janeiro (RMRJ) por meio da análise de séries temporais de estações
meteorológicas com dados de temperatura do ar e precipitação, da estimativa de
diferentes parâmetros com base em dados de sensoriamento remoto, nomeadamente
dos sensores TM e ETM+ a bordo, respectivamente, dos satélites Landsat-5 e 7 e da
modelagem atmosférica a partir do modelo de previsão numérica de tempo MM5.
A partir de estudos de regressão e de componentes principais com base nos dados
das estações meteorológicas, evidencia-se ascensão da curva da temperatura e
decréscimo da pluviosidade a partir da década de 50 do século XX, definindo, nas
últimas três décadas, um cenário mais quente e seco. Os dados de sensoriamento
remoto foram utilizados na classificação do uso do solo e no cálculo da temperatura
de superfície continental (TSC), do índice de vegetação NDVI e do índice de área
construída IBI para um período de 30 anos de imagens, permitindo a observação da
evolução temporal desses parâmetros entre as décadas de 80, 90 e 2000. Os
resultados mostram que as áreas urbanas correspondem àquelas mais quentes, com
especial destaque para a década de 2000, estabelecendo a RMRJ como um espaço
sensível à ocorrência e aos efeitos da ilha de calor metropolitana (ICM).
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THE HEAT ISLAND IN THE METROPOLITAN AREA OF RIO DE JANEIRO

Andrews José de Lucena
July/2012
Advisor: Otto Corrêa Rotunno Filho
José Ricardo de Almeida França
Leonardo de Faria Peres
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This work studies the heat island within the metropolitan area of Rio de
Janeiro (MARJ) through the analysis of time series of weather stations with air
temperature and rainfall data, the estimation of different parameters based on
remotely sensed data, including the TM and ETM+ sensors aboard the Landsat-5
and 7 satellites respectively and atmospheric modeling based on the numerical
weather prediction model MM5. From studies of regression and principal
components based on data from meteorological stations, it is highlighted the rise of
the temperature curve and a decrease in rainfall from the 50s of the twentieth
century, setting a more warm and dry scenario in the last three decades. The
remote sensing data were used to classify the land use of the RMRJ and also in the
calculation of land surface temperature (TSC), the vegetation index NDVI and the
ratio of built area IBI for a period of 30 years of images, allowing observation of
the temporal evolution of these parameters between the 80s, 90s and 2000s. The
results show that urban areas match those warmer, with particular emphasis on the
2000s, providing full support for MARJ to be considered as an area sensitive to the
occurrence and effects of the metropolitan heat island (MHI).
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO
1.1. Considerações de motivação e de contexto do estudo
Reconhece-se que há uma estreita ligação física entre a superfície e a atmosfera,
e que até mesmo pequenas alterações nas condições de superfície podem ter um efeito
pronunciado sobre o tempo e o clima. A influência do tipo de paisagem determina
alterações significativas no albedo, nos fluxos de calor latente e sensível e na
turbulência da atmosfera (PIELKE e AVISSAR, 1990).
As áreas urbanas são resultado da relação homem-natureza, responsável pela
modelação do espaço geográfico. São exemplos peculiares de paisagens transformadas,
sujeitas a diversas situações que envolvem problemas ambientais, a saber, movimentos
de massa, enchentes e inundações, poluição da água e do ar, extremos térmicos e
pluviométricos, entre outros. Esses problemas devem-se, em muitos casos, às profundas
transformações ocorridas no espaço natural original, que comprometem, em grande
parte, o funcionamento e equilíbrio do sistema ambiental físico.
Para as situações de extremos de temperatura, muitos estudos mostram que suas
causas podem estar associadas às mudanças climáticas globais ou a mudanças em escala
local (VOOGT, 2002). Na escala local, muitas alterações devem-se à paisagem
heterogênea da cidade, que altera significativamente o balanço térmico e hídrico da
superfície urbana.
Com o advento das cidades e das metrópoles como lócus da vida do homem e
como paisagem oficial do século XXI, a escala regional e local é privilegiada no campo
das pesquisas ambientais. O espaço metropolitano vivido é palco das principais e mais
visíveis mutações e problemas ambientais, onde a intensidade dos impactos ambientais
tem maior projeção. Em síntese, as cidades são, atualmente, o principal foco dos estudos
ambientais em suas múltiplas abordagens, dentre as quais o estudo do clima urbano.
As ilhas de calor são um produto do clima urbano (OKE, 1987) e uma
modalidade de mudanças climáticas, que, causadas por fatores humanos e geradas em
escala local, precisam de investigação para sua detecção e compreensão. Essa
fenomenologia ambiental urbana, a ilha de calor, está associada à mudança na cobertura
da superfície (urbana), que determina padrões bem mais complexos no balanço de
energia, e, portanto, seus resultados precisam ser incorporados aos modelos de
mudanças climáticas.
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A produção bibliográfica em clima urbano é significativa nos últimos 20 anos e
tem se pautado em contribuições nas metodologias e nas técnicas empregadas
(ARNFIELD, 2003; KANDA, 2006; STEWART, 2011), desde as abordagens mais
tradicionais, como os estudos de séries temporais climatológicas com análises
estatísticas variadas (CHUNG et al., 2004; FUJIBE, 2011; HOMAR et al., 2010) e o
emprego dos transectos de redes móveis e fixas espalhadas pela cidade (SUN et al.,
2009; MURPHY et al., 2010), até os procedimentos mais recentes, como é o caso do
sensoriamento

remoto

(STREUTKER,

2003;

CHEVAL

et

al.,

2009;

STATHOPOULOU and CARTALIS, 2009; IMHOFF et al., 2010) e da modelagem
atmosférica (YOSHIKADO, 1994; EZBER et al., 2007; VAN WEVERBERG et al.,
2007; KARAM et al., 2010; OLESON et al., 2010; ZHANG et al., 2010).
As análises de séries temporais oriundas de estações meteorológicas são
importantes indicadores preliminares ao estudo do clima urbano, podendo ser
influenciadas pelo efeito da ilha de calor (GAFFIN et al., 2008). Entretanto, são
incompletas quando se trata do estudo do clima urbano, sendo necessária a aplicação de
outras técnicas e ferramentas para a sua compreensão.
Em décadas recentes, o sensoriamento remoto urbano desponta como método e
ferramenta essencial (VOOGT e OKE, 2003; GRIMOND, 2006). Cada imageamento do
sensor cobre uma área espacial específica, permitindo a quantificação da mudança no
ambiente ao longo do tempo, ou ainda, a descrição, a classificação e a detecção das
propriedades físicas desse ambiente, de difícil sucesso impossíveis apenas com os
registros das estações meteorológicas.
A modelagem numérica, em sintonia com o sensoriamento remoto, é
fundamental para os estudos em clima urbano (FREITAS e SILVA DIAS, 2005). As
simulações contribuem para o entendimento da atmosfera em seus níveis mais
inferiores, nas camadas mais próximas à superfície, apresentando, como resultado, por
exemplo, os fluxos de calor intra-urbano.
A literatura em clima urbano é vasta, em especial dedicada à análise da ilha de
calor urbana, sendo conduzida em várias cidades e metrópoles do mundo, dentre as
quais, São Paulo (LOMBARDO, 1985), Buenos Aires (BEJARÁN e CAMILLONI,
2003), Beijin (LI et al., 2004), New Jersey (ROSENZWEIG et al., 2005), Hong Kong
(GIRIDHARANA et al., 2007), Londres (KOLOKOTRONI e GIRIDHARAN, 2008),
Tel-Aviv (SAARONI et al., 2000), Lisboa (ALCOFORADO e ANDRADE, 2006),
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Bucareste (CHEVAL e DUMITRESCU, 2008), Fez (JOHANSSON, 2005), entre
outras.
Mediante suas características físicas e atributos urbanos, a cidade do Rio de
Janeiro e a sua região metropolitana é vultosa às pesquisas de clima urbano. Alguns
estudos nessa linha de pesquisa têm sido desenvolvidos para a região metropolitana do
Rio de Janeiro (RMRJ). MARQUES FILHO et al. (2009) destacam a importância dos
estudos de climatologia urbana em países tropicais que se mostram bastante diferentes
dos países com climas de regiões temperadas, produzindo alguns resultados da
termodinâmica e da evolução temporal na RMRJ. KARAM et al. (2010) simulam a
ocorrência da ilha de calor diurna na RMRJ ao longo de 2007 por meio de um modelo
meteorológico urbano (t-TEB) e comparam com os dados observados, constatando que
o tempo e a dinâmica da ilha de calor varia significativamente dos padrões observados
em cidades de latitudes médias, cujo pico de intensidade ocorre no período da manhã e
não à noite. LUCENA et al. (2011a; 2011b) evidenciam que as áreas mais quentes da
RMRJ são propensas ao incremento de chuvas estritamente convectivas. O suporte para
essa avaliação dá-se a partir do emprego de imagens de satélite termais e das simulações
de calor latente, calor sensível, temperatura, advecção de temperatura, altura da camada
limite, umidade relativa do ar e direção e velocidade do vento, provenientes de um
modelo atmosférico de mesoescala (MM5). Em trabalho mais recente, LUCENA et al.
(2012) mapeiam a distribuição espacial da temperatura da superfície, por meio de
imagens de satélite, em três episódios sazonais de inverno nas últimas três décadas na
RMRJ, e denotam os possíveis focos da ilha de calor urbana.

1.2. Caracterização do objeto de estudo: fundamentação, objetivo e contribuição
científica
A cidade e a sua região metropolitana podem ser entendidas como um sistema,
neste caso aberto, o qual mantém interação com o meio externo. PACHECO JÚNIOR et
al. (2007) admitem que a geração de conhecimento surge de processos sistêmicos,
sugerindo que a pesquisa científica deve ser realizada pela abordagem sistêmica1. O
conceito de sistema vai além da abordagem estritamente física do ambiente e deve
1

Dentre as características da abordagem sistêmica para fins de aplicação na pesquisa científica, são
enumeradas: suas partes de interesse, considerando as entradas, o processo, as saídas e os limites que
definem o fenômeno a ser avaliado e seus objetivos; as influências externas ao sistema; as incertezas
contidas no processo de avaliação; as adaptações ao longo da análise da temática; e a importância da
inter, multi e transdimensionalidade na compreensão do fenômeno (PACHECO JÚNIOR et al., 2007).
3

incorporar

outras

nuances,

como

as

interações

e

implicações

urbanas

e

socioeconômicas. A RMRJ é um sistema altamente complexo em virtude do seu sítio,
morfologia e ocupação urbana e de sua circulação atmosférica com aspectos singulares
e que merecem ser mais bem conhecidos. Há a necessidade de mapeamento do seu
clima sob a ótica da climatologia urbana e investigação sobre a origem de formação de
ilhas de calor no seu domínio.
A questão ambiental constitui-se em uma plataforma de discussão, interesses e
negociações que unifica ou desintegra o debate político, econômico e cultural entre
nações e que tem posto o Brasil numa situação privilegiada no cenário internacional.
Desde a criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre mudanças climáticas
(UNFCCC), denominada convenção do clima, que entrou em vigor em 1994, após a
Rio-92, muitos fóruns regionais sobre mudanças climáticas distribuídos pelo mundo
foram estabelecidos. No Brasil, ao menos, duas iniciativas mostram a inquietude e a
expectativa acerca da discussão sobre o clima global: o fórum brasileiro de mudanças
climáticas, com sede na COPPE/UFRJ, que constitui parceria entre sociedade, governo,
universidade e setor privado, e o protocolo da cidade do Rio de Janeiro contra o
aquecimento global2, lançado em 2007.
Sugere-se que a RMRJ passe a integrar uma rede mundial de pesquisas em clima
urbano, vis a vis, a sua visibilidade universal. O clima é o principal tema de discussão
nos debates ambientais, desde sua gênese na década de 80, e tem, na vertente do clima
urbano, uma oportunidade para instigar e aguçar as interpretações sobre as mudanças ou
variações climáticas no seio da cidade. Esta década prepara-se como decisiva para que o
Rio de Janeiro e a sua região metropolitana sejam promovidas ao status de
sustentabilidade ambiental urbana, a começar com a Rio + 20, conferência das Nações
Unidas sobre desenvolvimento sustentável, realizada entre os dias 13 e 22 de junho de
2012, que abordou os avanços e percalços da Rio-92, com visão projetiva para os
próximos anos, e com os eventos esportivos da Copa do Mundo de 2014 e as
Olímpiadas de 2016 no Rio de Janeiro, quando ambos acontecimentos estimulam a
promoção de práticas sustentáveis como fundamentos para formulação de oportunas
políticas públicas.

2

A cidade do Rio de Janeiro é a primeira cidade brasileira a elaborar um protocolo contra o aquecimento
global.
4

A nomenclatura “ilha de calor” tornou-se um constructo3, ou simplesmente um
bordão, declarado de forma imprecisa nas ciências ambientais e até mesmo pelo senso
comum. Urge-se buscar, na literatura, os principais conceitos e estudos ora realizados
para uma construção e definição teórica e científica do termo. O uso recorrente, muitas
vezes destituído de critério dessa nomenclatura, é resultado da sua forte relação com as
mudanças climáticas urbanas. O fenômeno é consequência ou parte integrante das
mudanças climáticas em escala regional ou local, estando nas cidades, o seu organismo
de gênese ou reprodução.
As ilhas de calor também integram as discussões numa fronteira interdisciplinar,
multidisciplinar e transdisciplinar. Perpassam e interagem pelos mais diversos ramos da
ciência, sejam as naturais e/ou ambientais, das exatas às sociais. Os interesses pela
temática são dados pela sua interferência em muitos sistemas-objeto de estudo dessas
ciências:
 a própria atmosfera, objeto de estudo da Meteorologia, espelha a influência das
derivações da ilha de calor na condição química, como exemplo a poluição
atmosférica, no controle e produção das chuvas urbanas, com rebatimento na
mudança da composição química da chuva, na geração de chuva ácida e na
concentração localizada dessas precipitações, bem como nos fluxos de calor do
balanço de energia, com geração de turbulência, ventos e trocas de ar, abrangendo o
fenômeno da evapotranspiração e do estado de umidade do solo, em ambientes
urbanos e semi-urbanos;
 a bacia hidrográfica, principal unidade espacial do planejamento ambiental e objeto
da Hidrologia e engenharia afins; essa unidade constitui espaço de referência para
implantação e operação de sistemas de saneamento, controle e recuperação de seus
rios principais e contribuintes na perspectiva de assegurar a disponibilidade de
recursos hídricos conjuntamente com a mitigação dos potenciais impactos
provocados por enchentes e inundações oriundas de eventos pluviométricos
extremos; na RMRJ,

por exemplo, as obras do programa de aceleração do

crescimento (PAC) do governo federal têm recebido investimentos para o controle
das enchentes na baixada Fluminense, região que, freqüentemente, sofre com tais

3

Trata-se de uma conotação abstrata, bastante empregada nas ciências sociais, referente a termos ou
expressões que, ora se tornaram novidades científicas, ora é de difícil compreensão, ora sintetizam um
número muito grande de aspectos particulares.
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eventos, os quais podem estar sendo controlados, em certa medida por núcleos mais
quentes da ilha de calor nessa área da periferia metropolitana;
 o planejamento urbano a partir do plano diretor municipal, objeto de análise das
Engenharias, da Arquitetura e Urbanismo e da Geografia, que buscam direcionar a
organização espacial das cidades considerando, incluindo-se aqui a delimitação as
áreas de conforto térmico para a alocação das atividades e usos, como a residencial e
de serviços4.
Adicionalmente, as ilhas de calor ganham uma forte representação no espaço
urbano, segundo os seguintes eixos:
 ambiental - os núcleos mais quentes das ilhas de calor provocam danos à saúde e à
produção humana, como também à flora e à fauna;
 econômico - as áreas mais quentes oneram custos energéticos, como na utilização
mais freqüente de condicionadores de ar;
 cultural - há uma segregação socioespacial na localização dos imóveis e classes
sociais, sendo aquelas mais próximas a áreas verdes destinadas às classes médiaalta5 da sociedade;
 político - alvo de dissensões e discussões entre poder público e especialistas
(ambientalistas, associação de moradores, câmaras comunitárias) na aprovação e
licenciamento de empreendimentos imobiliários, como a verticalização da orla6.
Muitos métodos são utilizados no estudo do clima urbano, ora isoladamente, ou
associados. Dentre esses métodos, brevemente mencionados anteriormente, estão a
análise de séries temporais de estações meteorológicas, com medidas coletadas a 1,5m
da superfície, ao longo de transectos fixos e móveis, o sensoriamento remoto e a
modelagem atmosférica. Propõe-se, nesta tese, uma metodologia que integre essas três
metodologias, de forma a permitir conceber uma análise em perspectiva inovadora do
clima urbano. A proposta abrange uma análise inicial, clássica, a partir de séries
temporais de estações meteorológicas, seguida pelo sensoriamento remoto e pela
modelagem atmosférica.

4

Na cidade do Rio de Janeiro, algumas empresas têm deslocado seus centros comerciais e empresariais
do centro ou da zona norte da cidade para a zona sul ou Barra da Tijuca, alegando, dentre alguns motivos,
a insalubridade climática como um fator negativo na produtividade dos funcionários. A insalubridade
climática é nomeada, muitas vezes, como “ilha de calor”.
5
Fato verificado nos trabalhos de TARIFA e AZEVEDO (2001) para a região metropolitana de São
Paulo.
6
Um bom exemplo são os grupos imobiliários que lutam por aumento do gabarito na orla do Recreio dos
Bandeirantes, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, limitado atualmente para quatro pavimentos.
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Mediante as discussões preliminares para situar o trabalho na literatura científica
contemporânea, formulou-se o objetivo geral da tese com a seguinte diretriz: análise do
clima urbano da região metropolitana do Rio de Janeiro a partir do campo de
temperatura e determinação de sua ilha de calor. O objetivo da tese está inserido no
contexto da urbanização da RMRJ e sua interação com o clima da cidade. Deste modo,
objetivos específicos foram, assim, definidos, a saber:
 analisar as séries históricas de temperatura e de pluviosidade das estações
meteorológicas da RMRJ para identificar o comportamento, a relevância e a
similaridade espacial das estações por meio da análise de componentes principais;
 analisar as séries históricas de temperatura e de pluviosidade das estações
meteorológicas da RMRJ para apontar suas tendências e cenários temporais por
meio da análise de regressão linear e da análise de variância;
 mapear a temperatura da superfície continental (TSC) no tempo e espacialmente na
RMRJ por meio das imagens termais do sensor Landsat;
 analisar a espacialização da TSC apoiada na classificação dos tipos de uso do solo,
no índice de vegetação NDVI e no índice de área construída IBI;
 quantificar a ilha de calor urbana na RMRJ identificando suas áreas mais favoráveis;
 simular a temperatura da superfície na RMRJ por meio do modelo atmosférico de
mesoescala MM5 e identificar os espaços metropolitanos favoráveis à concentração
dos núcleos mais elevados da ilha de calor;
 comparar a temperatura simulada pelo MM5 com a temperatura obtida nas estações
meteorológicas e com a temperatura estimada pela imagem termal do sensor
Landsat; adicionar, na análise da temperatura, os fluxos de calor latente, calor
sensível, altura da camada limite, o campo do vento, a umidade relativa do ar e a
umidade do solo, também simulados pelo MM5.

1.3. Estrutura da tese
A concepção estrutural adotada para apresentar o escopo do presente trabalho
fundamenta-se em seis capítulos. Inicialmente, no Capítulo 1, são apresentadas as
discussões iniciais sobre a importância do clima urbano e da ilha de calor no espaço
geográfico bem como os objetivos propostos para a investigação do tema.
O Capítulo 2 revisa, na literatura internacional e nacional, o conteúdo teórico e
metodológico em clima urbano e ilha de calor, considerando o papel da análise de séries
temporais, do sensoriamento remoto e da modelagem atmosférica. Inicialmente,
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levanta-se o quadro geral conceitual em clima urbano e ilha de calor urbana,
considerando a origem, a formação e as consequências da ilha de calor sobre o espaço
urbano. No tocante às séries temporais, discute-se o papel da seqüência de dados nos
estudos de climatologia e examinam-se as mais diversas técnicas estatísticas adotadas
para a avaliação de registros temporais, incluindo, por exemplo, análise de tendência e
de estacionariedade e análise por componentes principais. Em sensoriamento remoto,
chama-se a atenção para o seu importante papel em estudos urbanos com enfoque em
índices de urbanização e de cobertura vegetal urbana e na temperatura da superfície
continental, que constituem indicadores valiosos no tratamento da ilha de calor urbana.
Para a modelagem, discute-se a integração das diferentes escalas espaciais e temporais,
incluindo seu emprego e aplicação em mesoescala e local nos estudos urbanos e no
monitoramento da ilha de calor urbana.
O Capítulo 3 apresenta e discute detalhadamente o procedimento metodológico
empregado para identificação e mensuração da ilha de calor na região metropolitana do
Rio de Janeiro (RMRJ) a partir de séries temporais de dados climatológicos, de imagens
de satélite Landsat e do modelo meteorológico de mesoescala MM5. No tocante às
séries temporais, reúne-se o período temporal de dados das estações meteorológicas e
são descritas as técnicas empregadas para a interpolação e extrapolação. Em seguida,
propõe-se que os dados sejam tratados por meio da análise de componentes principais
para identificar o grau de similaridade entre as estações e por meio da análise de
regressão estatística linear e de variância para identificar os padrões de tendência das
curvas de temperatura e de seus correspondentes intervalos de confiança. Em
sensoriamento remoto, todas as imagens Landsat-5 e 7 disponíveis, desde a década de
1980, são corrigidas e processadas para, em seguida, serem transformadas em mapas de
uso do solo, mapas de temperatura da superfície continental e mapas de índices de
urbanização (IBI) e de vegetação (NDVI). Para a modelagem, são descritas toda a
configuração do modelo meteorológico de mesoescala MM5 e suas parametrizações e
calibrações, e concebidas dez simulações da temperatura de superfície, do fluxo de calor
latente e sensível, da altura da camada limite, da direção e velocidade do vento, da
umidade relativa do ar e da umidade do solo. As simulações da temperatura são, então,
comparadas com a temperatura observada nas estações meteorológicas e com a
temperatura de superfície estimada pelo Landsat.
O Capítulo 4 descreve e analisa criticamente a área de estudo, a RMRJ, em um
contexto socioambiental. É realizado um levantamento da evolução demográfica e da
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urbanização no século XX e seus impactos sobre a forma física atual da metrópole. De
forma análoga, são consideradas as condições físicas do clima e do relevo e sua
importância na dinâmica urbana. Destaca-se, ainda, a configuração da malha urbana e a
formação de grupos sociais conforme os padrões de urbanização e as condições físicas,
que reflete a interação sociedade e natureza na metrópole fluminense.
O Capítulo 5 apresenta os resultados em três partes segundo a metodologia
proposta no Capítulo 3. A primeira parte contempla as séries temporais de temperatura
máxima, média e mínima e pluviosidade das estações meteorológicas da RMRJ por
meio da análise de componentes principais, da regressão estatística linear e da variância.
A segunda parte dedica-se à analise dos mapas de uso do solo, de temperatura da
superfície continental e dos índices de vegetação (NDVI) e de urbanização (IBI) e seus
indicativos na configuração da ilha de calor urbana. A terceira parte integra os dados de
temperatura das estações meteorológicas às imagens de temperatura da superfície
continental do Landsat com as simulações de modelagem atmosférica do MM5 e suas
respostas ao fenômeno da ilha de calor urbana.
Finalmente, o Capítulo 6, reúne as conclusões da pesquisa e as recomendações
no campo do clima urbano e do planejamento urbano na RMRJ. Aponta as limitações de
natureza metodológica e as sugestões de trabalhos futuros para fortalecimento ou
revisão do tema pesquisado e aperfeiçoamento da metodologia empregada.
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Fundamentação teórica sobre clima urbano e ilhas de calor
O clima urbano é um sistema complexo, singular à cidade. Lugar de profundas
alterações nos parâmetros atmosféricos, abrangendo circulação, turbulência e dispersão
do ar, albedo e estocagem de calor, evapotranspiração e balanço de energia na superfície
(TAHA, 1997; ARNFIELD, 2003; KANDA, 2006).
A ilha de calor é a principal manifestação do clima urbano e um dos principais
problemas ambientais do século XXI (RIZWAN et al., 2008), embora outros fenômenos
associados ou resultantes dela façam parte do sistema clima urbano, como a poluição
atmosférica e as inundações.
No início do século XIX, em 1833, Howard inaugurou as primeiras pesquisas
em clima urbano, que, mais tarde, sustentaram a análise da ilha de calor7, ao comparar a
temperatura da cidade com o meio rural, encontrando, na primeira, valores bem mais
elevados, acima de 2ºC (STEWART, 2001). Em meados do século XX, MANLEY
(1958), pela primeira vez, denominou o gradiente térmico mais elevado, encontrado na
cidade, como ilha de calor. Os trabalhos de Landsberg e Chandler para a cidade de
Londres são obras clássicas para o estudo do clima urbano. LANDSBERG (1956)
comparou o centro urbano de Londres com suas imediações e observou médias térmicas
anuais superiores na cidade, principalmente no que concerne à temperatura mínima,
bem como no que diz respeito às chuvas e ao nevoeiro. Em relação à umidade relativa e
à velocidade do vento, foi observado um decréscimo de 6% e 25%, respectivamente.
CHANDLER (1965) monitorou a ilha de calor urbana e encontrou diferenças de até
2,0ºC na área central, no verão, em relação a sua circunvizinhança.
No transcorrer do século XX, e do atual, novos estudos em ilhas de calor foram
desenvolvidos (ARNFIELD, 2003; STEWART, 2011). TAHA (1997) esclarece as
causas e efeitos da ilha de calor urbana, de modo particular, o papel do calor
antropogênico na intensificação da ilha de calor, os impactos no albedo da superfície e
na evapotranspiração. VOOGT e OKE (2003) sumarizam os principais aspectos,
implicações e efeitos da ilha de calor, destacando sua forma, intensidade e a localização
do seu núcleo mais quente. ROTH (2007) reúne os principais trabalhos sobre ilhas de
7

Embora, nesse momento histórico, não seja empregada a expressão ilha de calor urbana, optou-se por
seu emprego neste trecho do documento.
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calor para as regiões subtropicais. RIZWAN et al. (2008) discutem os conceitos básicos,
metodologias e as ferramentas usadas na compreensão, determinação e mitigação da
ilha de calor.

2.1.1. Definição, caracterização, propriedades e tipologia
A ilha de calor urbana (UHI, do inglês urban heat island) é o calor característico
das áreas urbanas, quando comparadas com seus arredores (não-urbanizados) e,
geralmente, refere-se ao aumento na temperatura do ar, mas pode igualmente referir-se
ao calor relativo da superfície ou materiais subsuperficiais. Desse modo, a ilha de calor
é uma medida de diferença (VOOGT, 2002), que não se evidencia a partir de uma
medida absoluta da temperatura, indevidamente empregada em alguns trabalhos
disponíveis na literatura. Portanto, a definição conceitual e quantitativa do fenômeno
ilha de calor é necessária para evitar incorreções nas análises espaciais do clima urbano.
Outras expressões derivadas da ilha de calor urbana surgem, a saber: ilha
térmica, expressão sinônima; ilha de frescor urbana (IFU) ou vale urbano fresco (VUF)
(RIZWAN et al, 2008), núcleos mais frios no interior ou ao redor das ilhas urbanas de
calor; ilhota de calor (GARCÍA, 1999), núcleo secundário de calor, geralmente de
menor proporção e intensidade que a ilha de calor principal da cidade, que aparece
localizada nas áreas suburbanas e arredores; ilha seca (GARCÍA, 1999), fenômeno
próprio dos núcleos mais quentes da ilha de calor, onde os setores mais quentes
apresentam umidade relativa mais baixa que o subúrbio e arredores.
Uma categoria de ilha de calor com bastante expressão atualmente é a ilha de
calor urbana da superfície (SUHI, do inglês surface urban heat island). Essa categoria
difere da UHI por captar a temperatura de superfície por meio do sensoriamento remoto,
enquanto aquela restringe-se em registrar a temperatura do ar livre por meio do
termômetro de uma estação convencional ou automática ou de instrumentos de
campanha de campo. A SUHI é uma medida indireta da temperatura e exige uma
correção das propriedades da superfície radiativa que influenciam a emissão e reflexão
da radiação de comprimentos de ondas espectrais detectadas pelo sensor (VOOGT e
OKE, 2003). Como observação complementar, nesta tese, conforme exposto mais
adiante no Capítulo 4, que trata da metodologia empregada no trabalho, destaca-se que
não será feita distinção entre UHI e SUHI.
A ilha de calor é, assim, nomeada porque o padrão espacial do contorno das
isotermas dá forma a uma ou a várias feições de ilhas. A distribuição das isotermas
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depende da configuração da área urbanizada, que se caracteriza por um elevado
gradiente térmico no limite urbano-rural, seguido por uma ascensão gradual da
temperatura em direção ao núcleo da cidade. Configura-se, assim, a ilha de calor
clássica, onde o seu núcleo se estabelece no centro da cidade ou área central da cidade
(downtown) que identifica o distrito comercial central (central business district – CBD)
(Figura 2.1). Entretanto, outro padrão é identificado: a disseminação de núcleos
igualmente quentes pelo perímetro urbano, desfazendo ou eliminando a ilha de calor
clássica, que, geralmente, ocorre em grandes regiões metropolitanas de uso do solo
heterogêneo.

Figura 2.1: Esquema hipotético da configuração vertical e espacial da ilha de calor: a) as
seções transversais de temperaturas do ar, medidas na CDU (camada do dossel urbano),
e as temperaturas de superfície (i) à noite e (ii) de dia. b) Modelo que representa os
padrões espaciais da temperatura do ar que compõe a ilha de calor urbana (ICU). No
centro da Figura, que representa o centro da cidade (dowtown), tem-se a maior isoterma
(6ºC), enquanto, nas franjas e no parque, as isotermas declinam (1º e 2ºC,
respectivamente). Fonte: adaptado de VOOGT (2003).
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A ilha de calor caracteriza-se por três aspectos principais: forma, intensidade e
localização do seu núcleo mais quente. Esses aspectos são distintos em cada cidade, em
função do momento do dia e da época do ano, do tempo atmosférico, da localização
geográfica, incluindo sua morfologia natural, como morros, corpos hídricos e áreas
verdes, e das propriedades térmicas dos materiais que compõem a superfície urbana.
A variabilidade diuturna e sazonal são fatores importantes. Durante o dia, podem
ser detectados e contrastados os períodos mais favoráveis para a manifestação da ilha de
calor, sejam no horário de maior aquecimento diurno ou mesmo no momento de
resfriamento noturno (SUN et al., 2009). Sazonalmente, distintos sistemas atmosféricos
atuam, ora no verão, ora no inverno, que determinam situações mais secas, que,
geralmente, são marcadas por ilhas de calor mais intensas, ou úmidas, geralmente
evidenciadas por ilhas de calor mais amenas (ROTH, 2007).
O padrão espacial é influenciado localmente pelas características de superfície,
tais como parques, corpos hídricos e adensamento das áreas construídas. A topografia
da cidade, em uma conformação litorânea ou em uma situação de região de vale, por
exemplo, pode adicionar uma complexidade às características espaciais da ilha de calor,
porque os efeitos topográficos, tal como no caso de brisas marítimas, interagem com os
efeitos urbanos.
A ilha de calor apresenta, assim como a variabilidade espacial, uma
variabilidade temporal, isto é, diuturna, que ocorre em conseqüência das diferenças nas
taxas de resfriamento entre áreas urbanas e rurais. Tais diferenças ocorrem em função
da superfície urbana, das condições atmosféricas ou até mesmo da sazonalidade anual.
A intensidade da ilha de calor esteve associada ao tamanho da população da
cidade, conforme sugere o trabalho de OKE e MAXWELL (1974). Neste caso, uma reta
logarítmica sinaliza que cidades mais populosas favorecem o aumento da intensidade da
ilha de calor, mais comum nas cidades da Europa e da América do Norte. A análise
mostra que a maior intensidade da ilha de calor ocorre sob um céu sem nuvens e com a
diminuição da velocidade do vento. No trabalho de PONGRACZ et al. (2006), para
Budapeste, uma das cidades mais populosas da Hungria, os autores reconhecem uma
correlação positiva da intensidade da ilha de calor com a sua densidade demográfica.
Contudo, as circunstâncias favoráveis para o desenvolvimento de uma ilha de
calor são caracterizadas por uma concentração relativamente alta de fontes de calor nas
cidades (OKE 1982; 1987; OKE et al., 1991). As propriedades térmicas dos materiais
das construções também facilitam a condução de calor mais rapidamente que o solo e a
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vegetação das áreas rurais, contribuindo para um aumento no contraste de temperatura.
A perda de calor durante a noite, por radiação infravermelha para a atmosfera e para o
espaço, é parcialmente compensada nas cidades pela liberação de calor das fontes
antropogênicas, tais como veículos, indústrias, construções em geral e materiais de
construção relativamente densos.
Na cidade, a taxa de evapotranspiração, tipicamente mais baixa, acentua ainda
mais o contraste de temperatura com suas redondezas. O sistema de drenagem (bueiros)
rapidamente remove a maior parte da água das chuvas, de modo que apenas uma
pequena parcela da radiação absorvida é utilizada para evaporação (calor latente) e a
maior parte dessa radiação é utilizada para aquecer a superfície terrestre e o ar
diretamente (calor sensível). Por outro lado, as superfícies úmidas das áreas rurais
(lagos, riachos, solo e vegetação) aumentam a fração de radiação absorvida que é
utilizada para evaporação (BRETZ et al., 1997; TAHA, 1997; ARNFIELD, 2003).
O desenvolvimento das camadas não está isolado no perímetro urbano. O limite
de influência é maior durante o dia, onde existe um aumento da convecção do ar
aquecido pelos processos térmicos ou mecânicos (elevação do ar pela rugosidade da
superfície). À noite, a camada limite contrai-se devido à estabilização vertical. Não
obstante, a convecção térmica é capaz de desestabilizar o ar da zona rural durante a
noite, produzindo advecção sobre a cidade. A camada limite urbana apresenta um perfil
vertical térmico diferente das áreas adjacentes rurais, devido principalmente ao fluxo de
calor sensível, antropogênico ou não, liberado pela camada do dossel urbano, além de
um arrasto do ar friccionado, em movimentações provocadas pela ilha de calor.
Os ventos e as nuvens são importantes controladores atmosféricos da ilha de
calor. A ilha de calor urbana desenvolve-se, na maior parte das vezes, quando ventos de
escala sinótica são fracos, uma vez que fortes ventos misturariam o ar da cidade e das
áreas rurais e diminuiriam o contraste de temperatura. Nessas condições, o aquecimento
relativo da cidade, comparado com seus arredores, pode promover uma circulação
convectiva do ar: o ar relativamente quente ascende sobre o centro da cidade e é trocado
por ar mais frio e mais denso, convergente das zonas rurais. A coluna de ar ascendente
acumula aerossóis sobre a cidade formando uma nuvem de poeira (poluentes), que
podem se tornar muitas vezes, mais concentrados sobre uma área urbana do que sobre
as áreas rurais. Em uma atmosfera turbulenta, a velocidade do vento aumenta, de forma
que a mistura turbulenta reduz diferenças exponenciais da temperatura do ar próximo à
superfície (FREITAS e DIAS, 2005).
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A umidade atmosférica também participa do controle. Quando elevada, reduz a
intensidade da ilha térmica, enquanto a umidade mais baixa permite maior radiação da
superfície. A advecção é igualmente um controle importante na caracterização e
intensidade da ilha de calor. Os ventos terrestres em cidades litorâneas podem
experimentar advecção mais fresca, no verão, quando as temperaturas da superfície do
mar estão mais suaves do que aquelas da terra, e o aquecimento advectivo durante a
estação do inverno, na medida em que a temperatura de superfície do mar está
relativamente mais alta à temperatura da superfície continental. Sob tais circunstâncias,
é importante avaliar o impacto relativo da advecção nas estações rurais e urbanas. A
advecção em escala local, induzida por circulações da ilha de calor pode igualmente
modificar temperatura e umidade locais e alterar as taxas de resfriamento (VOOGT,
2003). As Tabelas 2.1 e 2.2 sumarizam as principais causas para a manifestação da ilha
de calor e os controladores atmosféricos da sua magnitude.
Tabela 2.1: Possíveis causas da ilha de calor urbana (ICU)
Causa
Descrição
Superfície urbana
A ampliação da superfície conduz ao
aquecimento devido a uma maior absorção
de radiação solar;
Construções pouco espaçadas reduzem o
fator de visão do céu e reduzem a perda de
calor radiativa, particularmente à noite;
O abrigo/telhado das construções reduz a
perda de calor convectiva da superfície e
próximo da superfície de ar.
Propriedades térmicas da superfície
Materiais de construções urbanas têm uma
superfície termal maior, ampliando sua
capacidade de estocar e suportar calor.
Condições da superfície
A impermeabilização da superfície urbana
por construções e pavimentação reduz a
evaporação; mais energia é canalizada em
calor sensível ao invés de calor latente
(calor retornado pela evaporação da água).
Calor antropogênico
Calor liberado por uso de energia urbana
em construções e veículos e pelos próprios
habitantes da cidade.
Efeito estufa urbano
A atmosfera poluída e mais quente emite
mais radiação em direção à superfície da
cidade. A umidade urbana reforçada pode
também contribuir para esse efeito.
Fonte: adaptado de VOOGT (2003).
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Tabela 2.2: Controles atmosféricos na magnitude da ilha de calor urbana (ICU)
Descrição
Controle
Vento
Aumento da velocidade do vento e de sua
turbulência diminui a magnitude da ICU.
Vento (advecção)
Transporte horizontal de calor: advecção
quente pode reforçar a UCI; advecção fria
pode suprimi-la.
Nuvem
A nuvem reduz o arrefecimento radiativo
pela superfície; nuvens espessas e baixas
têm maior efeito em relação às nuvens
finas e altas.
Umidade
Efeitos variáveis
Fonte: adaptado de VOOGT (2003).
A camada limite planetária (CLP) é fundamental para a compreensão do padrão
espacial e temporal da ilha de calor (GRIMMOND, 2006). A CLP é uma região da
atmosfera, junto à superfície, onde a turbulência é a característica dominante. É afetada
pela superfície numa escala de tempo inferior a uma hora e numa escala vertical até 2
km. A intensidade da turbulência determina a distribuição espacial das propriedades
termodinâmicas e dinâmicas e de sua extensão vertical. Sobre áreas continentais, a
turbulência é mantida pela ação do vento ao longo do dia, intensificada pela convecção
térmica, e contida pela camada de inversão de superfície, durante a noite. Sua extensão
vertical varia de 300-1500 m, durante o dia, a 100-300 m na noite. É afetada pela
superfície numa escala de tempo inferior a uma hora e numa escala vertical até 2 km
(OKE, 1976; OKE, 1997).
Outra camada, denominada camada limite urbana (CLU), estende-se acima do
nível dos telhados com características produzidas pela natureza da superfície urbana,
cuja rugosidade, proporcionada pela presença de prédios relativamente altos, provoca
uma aerodinâmica particular. A velocidade do vento reduz-se, mas ocorre um aumento
da turbulência e no arrasto produzido pela fricção do ar. A camada do dossel urbano
(CDU) é uma porção da CLU estratificada abaixo do nível dos telhados, produzida
pelos processos em microescala localizados nas ruas, entre os prédios (OKE, 1997;
GRIMMOND, 2006).
Um produto gerado ou identificado na CLD são os vales urbanos (canyons
urbanos), que incluem as paredes dos edifícios que criam corredores entre edificações
altas e concentradas separadas por ruas. Considera-se, para tal, a relação entre as
dimensões altura, largura e comprimento das construções urbanas e as propriedades
térmicas dos materiais que as constituem, como cobertura do solo, materiais de
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construção, entre outros. No interior do vale (canyon), a radiação sofre múltiplas
reflexões entre as ruas e as paredes dos edifícios com diferentes absorções (OKE, 1981;
OKE, 1987; GRIMMOND, 2006).
A Figura 2.2 sintetiza os processos atmosféricos que ocorrem nas escalas
espaciais urbanas: (a) camada limite planetária, (b) camada limite urbana e (c) camada
do dossel urbano, ou intraurbana, que representam, respectivamente, as escalas regional,
local e micro. À medida que a escala de detalhe se amplia, mais complexa torna-se a
compreensão dos processos formadores da ilha de calor.

Figura 2.2: Processos atmosféricos nas três escalas espaciais urbanas: (a) camada limite
planetária – CLP, (b) camada limite urbana – CLU e (c) camada do dossel urbano
(CDU). A seta realçada em negrito em cada uma das Figuras secundárias indica o
sentido médio do vento. As setas menores, mostradas em (b) e em (c), indicam a
natureza do fluxo médio e turbulento. Fonte: adaptado de GRIMMOND (2006).
Os efeitos da ilha de calor são diversos e, em grande parte, negativos, trazendo
implicações para o conforto e para a saúde humana (VOOGT e OKE, 2003). Sabe-se
que a principal seqüela é o aumento da temperatura urbana com impactos ambientais,
diretos e indiretos, que favorecem o aumento no consumo de energia para fins de
refrigeração (KONOPACKI e AKBARI, 2002), a elevação no nível de ozônio na
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troposfera (ROSENFELD et al., 1998) ou mesmo um aumento nas taxas de mortalidade
(CHANGNON et al., 1996). Trata-se de impactos de alto custo ambiental com elevada
pegada ecológica (SANTAMOURIS et al., 2007).
OLESON et al. (2010) examinam as características da ilha de calor urbana em
um modelo climático global e concluem que o aquecimento urbano e o uso do ar
condicionado pode adicionar cerca de 0,01 W.m-2 de calor distribuído globalmente, o
que resulta em um pequeno aumento na ilha de calor. Desse modo, os modelos
climáticos precisam levar em conta as superfícies urbanas para avaliar o impacto das
alterações climáticas sobre o conforto das pessoas no ambiente onde vivem.
REN et al. (2010) analisam e revisam os progressos nos estudos dos mapas
climáticos urbanos (UCMap). O ambiente térmico e as condições de ventilação do ar
dentro da camada do dossel urbano (CLD) são os mais importantes pontos no processo
de análise da avaliação climático-ambiental. Sugerem-se ações planejadas para diminuir
a liberação de calor antropogênico, melhorando a ventilação do ar, proporcionando mais
áreas sombreadas, aumentando a vegetação, criação de vias aéreas para dissipação do ar
e o controle do crescimento dos edifícios. Essas ações são recomendações voltadas
especialmente para as cidades em rápida expansão dos países em desenvolvimento.
No cenário de um suposto aquecimento global, as ilhas de calor não são
diretamente responsáveis pelo suposto cenário, pois se trata de uma anomalia local do
clima. Os impactos da ilha de calor são indiretos e têm efeitos sobre as observações de
séries temporais de estações, usadas para construir a média da temperatura global. A
maioria das estações está localizada nas cidades, e o efeito da ilha de calor pode
conduzir a uma contaminação do registro da série. Técnicas para remover os efeitos
urbanos podem ser inadequadas (OKE, 1997; CHANGNON, 1999), além de limitarem
a intenção em incluir o papel dos atributos urbanos sobre a sua atmosfera.
KRUGER et al. (2004) chamam a atenção para a análise de tendência das séries
temporais na África do Sul, cuja maioria das estações meteorológicas são classificadas
como urbanas, mas não comprometem a análise de tendências, pois estão situadas na
periferia das cidades e, portanto, não são significativamente influenciadas pela ilha de
calor urbana. Nesse caso, é clara a intenção dos autores em segregar as estações de
qualquer influência do ambiente urbano para que a temperatura registrada seja do ar
livre, valorizando o conceito tradicional do clima.
Em estudo recente, BORNSTEIN et al. (2012) investigam as possíveis relações
que possam ocorrer entre as mudanças climáticas globais e as ilhas de calor urbana,
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reforçando a desigualdade entre escalas espaciais, isto é, global e local. Foi mostrada
esta análise com dados de temperatura máxima para o período de 1970-2005 para uma
região bastante populosa ao sul da Califórnia, que exibia um padrão complexo de
resfriamento nas áreas costeiras e de aquecimento em áreas do interior. O resfriamento
costeiro foi determinado pelo aquecimento de áreas interioranas, produzidas por
invasões da brisa marítima, ou seja, uma reação inversa para o aquecimento global. Para
investigar as interações entre aquecimento global e expansão da ilha de calor urbana,
pares de locais foram identificados perto de fronteiras de resfriamento e aquecimento.
Quanto maior o índice de crescimento da cidade, mais rápida é a dilatação da ilha de
calor. O resfriamento costeiro é mais provável em climas marítimos da costa oeste,
gerando ilhas frias urbanas que segregam o aquecimento global e reduzem o estresse
térmico em climas de solo seco e rural, enquanto o aumento de eventos de estresse
térmico é mais provável em climas de solos úmido e rural.
Nesse contexto das mudanças climáticas globais, KAWAMOTO et al. (2012)
também exaltam o papel da brisa marítima como uma mitigação da ilha de calor urbana
na região metropolitana de Tóquio, no Japão, com mais de 30 milhões de habitantes.
Para os autores, a brisa marítima da baía de Tóquio é um fator importante para mitigar o
aumento da temperatura do ar, principalmente no verão. No entanto, a urbanização
contínua mudou não apenas o mecanismo do balanço de energia na superfície urbana,
mas também o sistema de brisa do mar na região. Para esclarecer os efeitos da
urbanização, um modelo meteorológico de mesoescala foi adotado para análise. Os
resultados da simulação sugerem que a expansão da área metropolitana de Tóquio, a
partir dos anos 70 até a década de 1990, induziu a um aumento da temperatura de
superfície, com maior diferença nas zonas interiores. Esses resultados sugerem que o
processo de urbanização em curso pode elevar a temperatura do ar e mudar o sistema de
brisa marítima na região metropolitana de Tóquio.

2.1.2. Uma breve revisão sobre a produção, monitoramento e mitigação da ilha de calor
urbana
Os principais aspectos, implicações e efeitos da ilha de calor são analisados por
VOOGT (2002). Para o autor, a ilha térmica é derivada de um clima adverso modificado
pelas alterações atmosféricas e de superfície em áreas urbanas. Mudanças na radiação e
no balanço de energia da superfície conduzem primeiramente à redução nas taxas de
resfriamento nas áreas urbanas, comparadas àquelas de seus arredores. Apresenta
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implicações para o conforto humano e saúde, na poluição do ar urbana, na gerência de
energia e no planejamento urbano.
Os conceitos, métodos, metodologias e as ferramentas empregadas para
compreender e mitigar a ilha de calor são discutidos por RIZWAN et al. (2008). Os
autores frisam que a ilha de calor é causada pelo aquecimento solar indireto e pelo calor
antropogênico. Há uma necessidade de desenvolver métodos para verificar a redução
dos efeitos adversos do fenômeno a partir de projetos que utilizem os parâmetros
oriundos dos resultados das pesquisas em clima urbano.
GRIMMOND (2006) reúne os recentes progressos na observação e medição do
ambiente urbano. Uma atenção é dada à coleta e ao armazenamento de dados por longos
períodos, particularmente nas cidades tropicais, e com grande diversidade morfológica e
de usos urbanos.
OKE (2006) preocupa-se em melhorar a comunicação em clima urbano, haja
visto que diversas áreas do conhecimento tem se interessado por esse tópico, tornando-o
um tema interdisciplinar. Criar uma forma de facilitar a interação entre os diversos
cientistas, incluindo aqueles que estudam os mecanismos e efeitos quanto à aplicação no
planejamento e gestão do espaço geográfico. Uma alternativa eficiente será a utilização
de um conjunto de símbolos e terminologias que melhor expressam os resultados, a fim
de padronizar as variáveis e auxiliar na comparação e na comunicação dos resultados.
KANDA (2007) traz uma revisão recente sobre os progressos realizados na
meteorologia urbana nas últimas décadas. Inicialmente, é apresentada a dificuldade em
generalizar superfícies urbanas devido a sua diversidade na aplicação de uma única lei
física. A secção 2 descreve as características das superfícies urbanas como o limite
inferior da atmosfera. A secção 3 explica as características do ambiente urbano,
incluindo os campos de temperatura, de circulação do ar e de precipitação. Finalmente,
descrevem-se os recentes progressos na modelagem numérica e as tecnologias
promissoras, revelando uma futura e possível orientação para estudos meteorológicos
urbanos.
GÓMEZ et al. (1998) exploram a importância das áreas verdes na cidade de
Valência na Espanha aplicada à engenharia ecológica e ocupam-se em descrever o papel
de amortecimento de áreas verdes em vários aspectos no espaço urbano. Em trabalho
mais recente, ALEXANDRIA e JONES (2008) visam o efeito térmico dos telhados e
paredes verdes sobre o ambiente construído em um canyon urbano de diferentes cidades
do mundo (Londres, Montreal, Moscou, Atenas, Beijim, Riyadh, Hong Kong, Brasília e
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Mumbay). Dessa pesquisa quantitativa, mostrou-se que há um potencial importante para
redução das temperaturas urbanas quando o teto do edifício for coberto com vegetação.
Em um clima mais quente e seco, o efeito da vegetação é maior. A redução da
temperatura é afetada primeiramente pela própria vegetação. Quanto maior a radiação
solar incidente, maior será a redução da temperatura quando a superfície é coberta por
vegetação.
Sem esgotar a bibliografia, uma ampla discussão em clima urbano é encontrada
em TAHA (1997), ARNFIELD (2003), OKE et al. (2006), GRIMMOND (2006),
KANDA (2006), ROTH (2007) e RIZWAN et al. (2008). Destaque-se o recente artigo
de STEWART (2011), que realiza uma revisão crítica acerca das metodologias
empregadas nas pesquisas sobre ilhas de calor, que, em sua maioria, revelam uma
prática científica que pode ser aperfeiçoada.

2.2. Métodos empregados nas pesquisas sobre ilhas de calor
Os métodos empregados delimitam ao menos quatro abordagens. A primeira
delas, e mais tradicional, é o estudo de séries temporais climatológicas com técnicas
estatísticas variadas (CHUNG et al., 2004; FUJIBE, 2009; HOMAR et al., 2010), como
a análise de regressão estatística e a análise por componentes principais. Nessa prática,
surge uma comparação entre estações denominadas como rurais e outras como urbanas.
As diferenças de temperatura entre as estações revelam a ilha de calor, geralmente
condicionada e intensificada nas estações urbanas.
A segunda abordagem refere-se ao emprego de transectos em redes de estações
móveis e fixas espalhadas pela cidade (ALCOFORADO e ANDRADE, 2006; SOFER e
POTCHTER, 2006; SUN et al., 2009; MURPHY et al., 2011). Os transectos
distribuem-se a partir de pontos, geralmente distribuídos pela cidade, e visam colher os
registros térmicos em diferentes espaços na tentativa de identificar contrastes térmicos
que serão determinantes na magnitude da ilha de calor. Apesar da sua importância, o
transecto não será aplicado na tese e, portanto, não prioriza uma discussão mais
profunda adiante.
Procedimentos mais recentes, como é o caso do emprego do sensoriamento
remoto (STREUTKER, 2003; CHEVAL e DUMITRESCU, 2008; STATHOPOULOU
e CARTALIS, 2009; IMHOFF et al., 2010) e da modelagem atmosférica
(YOSHIKADO, 1994; EZBER et al., 2007; VAN WEVERBERG et al., 2007; KARAM
et al., 2010; OLESON et al., 2010; ZHANG et al., 2010), encerram um alto grau de
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complexidade e sofisticação. Indubitavelmente, nesses métodos têm uma grande
vantagem sobre os demais por explorar a espacialização, que são restritos naqueles dois
primeiros. Entretanto, em muitos trabalhos, o sensoriamento remoto e a modelagem têm
sido empregados em conjunto com os transectos fixos e móveis buscando validar os
dados remotos e simulados e, assim, complementar a metodologia de análise (SUN et
al., 2009).

2.2.1. Uma breve revisão dos estudos em séries temporais
A análise de séries temporais tem como principal atributo avaliar a evolução dos
dados meteorológicos e como a ilha de calor urbana os influencia. Nesse caso, o
conceito de ilha de calor refere-se à diferença entre a temperatura da estação urbana e
rural, que a partir da temperatura mais elevada na primeira, permite revelar a magnitude
desse fenômeno. Entretanto, as séries temporais, não necessariamente, são analisadas a
partir da separação entre estações urbanas e rurais para se estimar uma possível ilha de
calor pontual temporalmente. Essas séries podem ser analisadas revelando sua evolução
temporal e tendências observadas para melhor compreender o cenário do clima em que
será espacializada a ilha de calor urbana.
De um modo geral, nos trabalhos revisados, os elementos analisados são
precipitação (pluviosidade) e temperatura (máxima, mínima e/ou média); LIU et al.
(2008), para a cidade de Beijing na China, e SANTOS et al. (2000), para a região
metropolitana de São Paulo, também consideram a umidade relativa, direção e
intensidade do vento, pressão atmosférica e insolação. A temporalidade dos dados varia
desde diários, mensais, sazonais até anuais.
Quanto à série temporal, o período varia entre 35 e 110 anos. Os períodos mais
longos são observados na Suíça, Bulgária, Hungria, Japão, Itália, Sérvia e Montenegro e
Nova York (cerca de 100 anos ou mais). CAMUFFO (2002) analisa a série diária da
temperatura do ar com mais de 200 anos (1725 e 1998) para Padova, na Itália, e afirma
que a última década é afetada pela ilha de calor urbana em razão da ampliação da
superfície urbana em torno da estação. DEMARÉE et al. (2002) igualmente
reconstroem a temperatura diária na Bélgica desde 1767 através de documentos antigos.
Períodos mais curtos de dados são inferiores a 40 anos, geralmente a partir de 1970 até
o presente. Períodos bem curtos, como no trabalho de LEE e BAIK (2010) para Seoul
na Coréia do Sul, utilizam uma série de apenas 4 anos (1999-2002) e comparam as
estações urbanas e rurais a partir de dados horários de temperatura.
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Em Nova York, GEDZELMAN et al. (2003) utilizam uma série temporal ainda
menor, de dois anos seguidos (1997-1998) em 50 estações meteorológicas. Em todas as
estações, a ilha de calor é materializada ao final da tarde e desaparece mais rapidamente
logo após o amanhecer. A média é cerca de 4oC no verão e no outono e cerca de 3ºC no
inverno e na primavera. É maior em noites de céu claro, baixa umidade relativa e com
ventos fracos de noroeste, quando se pode ultrapassar 8oC. A maior extensão da ilha de
calor ocorre cerca de 2-3 dias após as passagens de frentes frias. Durante a primavera e
o verão, a brisa do mar, geralmente, reduz e atrasa a ilha de calor e a desloca cerca de 10
km a oeste. Frentes frias que ocorrem com mais frequência na primavera e início do
verão reduzem, ou mesmo revertem a ilha de calor, e o ar frio do mar mantém o
nordeste de Nova York mais ameno que seus subúrbios a oeste.
O conjunto de estações utilizadas considera o maior número possível, desde que
apresentem dados confiáveis (a fonte) e/ou com uma série sem ou com poucos períodos
interruptos de dados faltosos. Neste caso, geralmente, muitos se utilizam de técnicas de
preenchimento de dados. O acesso à série depende do registro histórico documentado e
da disponibilidade por parte dos órgãos oficiais responsáveis.
No trabalho de LI et al. (2004), para toda a China, os autores trabalharam com
160 estações meteorológicas, enquanto que, no noroeste da Espanha, uma região bem
menor, RIO et al. (2007) utilizaram 171 estações. Ainda na China, HUA et al. (2008)
conseguem trabalhar com 191 estações. Nos países (semi) periféricos, o número de
estações não ultrapassa 15, como no México, Malásia e Congo. Por outro lado, em
países mais centrais e até de dimensões territoriais bem menores, o número de estações
ultrapassa 40, como na Itália, Japão e Bulgária.
FUJIBE (2009) analisa a recente evolução urbana da temperatura no Japão entre
1979 e 2006 em 561 estações. Ocorreu uma tendência de aquecimento de 0,3-0,4°C por
década, mesmo para as estações com baixa densidade populacional (<100 pessoas por
km2), indicando que o recente aumento da temperatura pode ter contribuição em parte
do potencial da mudança climática. Por outro lado, a tendência de aquecimento anômalo
é detectada nas estações com maior densidade de população. Mesmo para locais pouco
povoados, com densidade populacional de 100-300 pessoas/km2, há uma tendência
anômala de 0,03-0,05°C por década. Esse fato sugere que o aquecimento urbano é
detectável não só em cidades grandes, mas também em locais ligeiramente urbanizados.
Estudos que mostram interesse pelas cidades ou regiões metropolitanas
concentram-se em uma única estação ou em um número pequeno (até 4) que melhor
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represente o clima urbano, aquele comprometido com o organismo funcional da cidade.
Esse fato foi verificado nos trabalhos de SANTOS et al. (2000) para a região
metropolitana de São Paulo, cujos dados foram da estação meteorológica da
Universidade de São Paulo (USP). LIU et al. (2007) comparam a temperatura do ar da
cidade urbana de Beijim com uma cidade considerada rural, situada a 70 km. LIU et al.
(2009), novamente para Beijing, analisam, desta vez, com 4 estações meteorológicas.
UNKASEVIC e TOSIC (2008) examinaram a estação meteorológica principal do centro
da cidade de Belgrado, em Sérvia e Montenegro. Em Nova York, GAFFIM et al. (2008)
utilizaram a estação meteorológica do Central Park de Manhattan e a compararam com
a média de 23 estações que cercam a cidade, com distâncias que variam de 50 a 150
quilômetros de seu centro. O objetivo foi comparar a estação urbana do Parque com as
demais 23 estações rurais e/ou suburbanas e, assim, definir a evolução temporal da ilha
de calor, assim como a sua magnitude.
TERESHCHENKO e FILONOV (2001) analisam a evolução da temperatura
mensal e anual na região metropolitana de Guadalajara no México. O efeito da ilha de
calor foi detectado em uma análise de tendência da série da temperatura mínima ao
longo do período 1926-1994. Além disso, verificou-se que a temperatura média anual
aumentou 0,05°C por ano. Um aumento acentuado ocorreu nos últimos 20 anos devido
à industrialização e à expansão urbana. Ainda assim, foi encontrada uma ilha fria, no
centro na região metropolitana durante a estação chuvosa. O estudo sugere uma relação
entre crescimento urbano e variações de temperatura. O aumento da temperatura diz
respeito ao crescimento urbano, com um coeficiente de correlação igual a 0,857.
KIM e BAIK (2004) investigam as características da intensidade máxima da ilha
de calor urbano diária nas seis maiores cidades da Coréia do Sul (Seul, Incheon,
Daejeon, Daegu, Gwangju, e Busan) durante o período 1973-2001. As médias anuais
diárias da intensidade máxima da ilha de calor aumentam em todas as cidades, mas a
taxa de aumento difere. Verifica-se que a média diária do máximo anual da intensidade
da ilha de calor tende a ser menor nas cidades costeiras (Incheon e Busan) do que em
cidades do interior (Daejeon, Daegu, e Gwangju), mesmo que uma cidade costeira seja
maior do que uma cidade do interior. Os resultados indicam que as características da
intensidade da ilha de calor em uma cidade costeira diferem nos aspectos de umidade
relativa, velocidade do vento e nebulosidade, daqueles identificados em uma cidade do
interior.
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MEMON et al. (2010) investigam as características da ilha de calor urbana nas
quatro grandes áreas de Hong Kong para um período curto de 10 anos (1995-2005). As
áreas incluem a zona comercial bastante populosa e urbanizada de Tsim Sha Tsui e três
áreas com diferentes graus de desenvolvimento urbano (Cheung Chau, Lau Fau Shan e
Sha Tin). Dados das estações meteorológicos das respectivas áreas foram adquiridos do
observatório de Hong Kong. A intensidade da ilha de calor urbana foi determinada
como a diferença da temperatura do ar entre as áreas urbana e suburbana selecionadas e
uma área rural de referência (ou seja, Ta KUW Ling), com baixa população e de
vegetação exuberante. Os resultados mostraram efeito mais forte da ilha de calor
durante o inverno e à noite do que durante o verão e diurna.
Os métodos estatísticos utilizados para a análise de tendência mais comum são o
de regressão linear (simples e múltipla) e o teste de Mann-Kendall, este usado
extensivamente em estudos de tendências hidrológicas, pois assume que a série
temporal não apresenta autocorrelação, como, por exemplo, no caso de variáveis como
chuva e vazão (MARENGO e ALVES, 2005). Para a regressão, presume-se a relação
entre variáveis, estabelecida por uma equação, como, por exemplo, o aumento da
temperatura ao longo dos anos. Adicionalmente, trabalhos que se utilizam da análise de
componente principais (ACPs) são relativamente pouco utilizadas, mas importantes
para sintetizar a análise dos grandes grupos de séries temporais (HANSEEN-BAUER e
FORLAND, 2000).
XAVIER e PEREIRA FILHO (2007) enfatizam a importância das técnicas
estocásticas para a análise de séries temporais, incluindo a análise de variância e a
regressão linear. Os autores utilizam essas técnicas para a análise dos dados de
pluviosidade, temperatura, pressão e umidade relativa, diária e mensal, entre 1936 e
2005, da estação meteorológica da Universidade de São Paulo (USP).
Os cenários e tendências descritos pelas séries temporais são associados às
causas de ordem natural, antrópica ou a ambas simultaneamente. O que se conclui, a
princípio, é a grande dificuldade em atribuir uma única causa ou fenômeno, o
comportamento descrito pela série temporal ou ainda estabelecer a relação de causa e
efeito, muito comum nos estudos de clima urbano.
UNGANAI (1997) analisa a variação da temperatura no Zimbabwe, nas cidades
de Harare e Bulawayo entre 1933 e 1993 e entre 1897 e 1993, respectivamente. Para a
média nacional, calculada a partir de 12 estações do país, duas fases quentes são
identificadas, com um aquecimento de 0,3-0,5°C desde 1933. O aquecimento ocorre
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para a temperatura máxima, enquanto que, para a temperatura média nacional, há o
esfriamento. O efeito do padrão de chuvas sobre a temperatura é também investigada. A
fase de aquecimento coincide com os anos de seca. A nebulosidade reduzida poderia ser
um fator importante para explicar algumas fases do aquecimento. A primeira fase
quente ocorre durante a década de 1930 até o final de 1940, e a segunda maior fase
quente ocorreu desde o início da década de 1980. Para Harare, a partir de registros de
temperatura com início antes de 1900, uma grande fase de aquecimento ocorreu entre
1910 e o final de 1920. O efeito da seca sobre a temperatura nacional é evidente através
de uma forte associação negativa entre máximo de anomalias da temperatura e da
precipitação. Os efeitos da urbanização e industrialização sobre as tendências da
temperatura sobre Harare e Bulawayo são bastante visíveis. A questão que permanece
difícil de responder é se a tendência de aquecimento observada é resultado da
variabilidade climática do inerente efeito estufa ou uma combinação de muitos fatores.
Para a temperatura do ar, os trabalhos indicam um aumento, ainda que suave,
principalmente nas duas últimas décadas, com evidências a uma tendência de
aquecimento, conforme mostram JUNGO e BENISTON (2001) para as cidades mais
altas da Suíça, além dos trabalhos de REBETEZ e REINHARD (2008) e REBETEZ
(2001) também conduzidos para a Suíça.
Apesar do aumento da temperatura mínima ser um indicativo expressivo da
influência do clima urbano, os trabalhos não especificam esse fato. A análise enfoca a
tendência da temperatura e sua oscilação diuturna e sazonal, como indicado por JUNGO
e BENISTON (2001) e por REBETEZ (2001) para a Suíça, ALEXANDROV et al.
(2004) para a Bulgária, YUE e HASHINO (2003) para o Japão, BRUNETTI et al.
(2000) para a Itália, LIU et al. (2009) para Beijing e UNKASEVIC e TOSIC (2008)
para Belgrado.
Na Bulgária ALEXANDROV et al. (2004) encontram um verão mais quente no
começo na década de 80. TORETI e DESIATO (2008) encontram uma tendência
negativa para o período entre 1961-1980 na Itália, uma tendência positiva mais
pronunciada de 1981 a 2004, e uma elevação da temperatura média diária para todo
período (1961-2004). Na Hungria, DOMONKOS e TAR (2003) identificaram um
aumento da temperatura média ligeiramente menor do que a média global e bem menor
do que a média para as áreas continentais das médias latitudes no hemisfério norte.
Para a precipitação, sua variabilidade espacial e temporal é bastante complexa.
São verificadas tendências associadas a um clima mais úmido, com mudança na
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intensidade da precipitação e mais concentrada em alguns dias, como no estado de São
Paulo (DUFEK e AMBRIZZI, 2007). Diminuição total na precipitação anual com
tendência negativa no verão e outono, mas aumento na primavera e inverno na Bulgária
(ALEXANDROV et al., 2004). No Congo, a precipitação tende a uma evolução
estacionária no sul e a uma tendência negativa no norte (SAMBA et al, 2008); na Itália,
o clima tem se tornado mais quente e seco, em especial no sul, desde aproximadamente
1930 (BRUNETTI et al., 2000).
Em se tratando da análise da precipitação em cidades ou em regiões
metropolitanas, tem-se tentado conjugá-la a temperatura. Há evidências que mostram
que as áreas mais aquecidas dos centros urbanos favorecem o incremento de chuvas,
como demonstrado nos trabalhos pioneiros de CHANGNON (1968) e HOLTZMAN e
THOM (1970) para La Porte e Chicago nos Estados Unidos. HUFF e CHANGNON JR.
(1973) identificaram um acréscimo entre 9 e 17% nas chuvas das maiores cidades norteamericanas nas estações mais quentes do ano. Para um período mais recente, entre 1988
e 2000, SHEPHERD et al. (2000) também identificaram acréscimo de até 28% nos
índices pluviométricos das maiores cidades americanas nas estações mais quentes.
Quanto a outros elementos do clima, a literatura não dispõe de muitos estudos,
conforme mencionado inicialmente, mas destaca-se a pesquisa de LIU et al. (2009) para
a cidade de Beijing, ao concluírem que as diferenças de temperatura entre o ambiente
urbano e rural são baixas durante o dia, alta durante a noite e no início da manhã; a
umidade e pressão de vapor na área urbana são mais baixas que na área rural. Em Nova
York, GAFFIM et al. (2008) observaram uma intensificação no aumento da temperatura
no século XX correlacionada a uma queda significativa da velocidade do vento,
provavelmente devido a um aumento da camada limite urbana de Manhattan.
As tendências de aquecimento, as variações no regime espacial e temporal da
precipitação e as alterações na velocidade do vento e na umidade relativa do ar estão
correlacionadas, em grande parte, à urbanização que culmina em seu fenômeno mais
clássico, a ilha de calor. Alterações no uso e cobertura do solo, nos componentes da
atmosfera urbana (aerossóis e poluentes atmosféricos) e na cobertura média de nuvens
também são responsáveis pelas modificações nos parâmetros do clima.
Eventos de escala regional e global são levados em consideração nas análises,
principalmente para a variável precipitação. Os fenômenos mais discutidos são:
oscilação do Atlântico Norte (NAO), o El Nino oscilação sul (ENSO), o efeito estufa, o
aquecimento global, dipolo do oceano índico (IOD), mudanças na circulação
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atmosférica e nas características do campo térmico marítimo do Atlântico. Nesses
estudos, por ora consideram-se apenas os fatores locais, em especial a urbanização e a
sua ilha de calor resultante, como responsáveis pelo comportamento da série temporal,
ora avaliam-se apenas os fatores de ordem regional e global, ou, genericamente, fatores
locais, regionais ou globais simultaneamente. Ou ainda, como em ALEXANDROV et
al. (2004), não há enfoque em correlacionar ou associar as variações da temperatura ou
precipitação a causas ou fenômenos, seja de ordem natural ou antrópica.
HANSEEN-BAUER e FORLAND (2000) tentam identificar o grau de
variabilidade decadal e as tendências de longo prazo da temperatura e da precipitação na
Noruega e suas possíveis articulações com as variações nos padrões da circulação
atmosférica dominante. Modelos empíricos foram desenvolvidos e testados em séries
mensais de temperatura e precipitação em diferentes regiões. Conclui-se que as
mudanças de temperatura e precipitação observada na Noruega durante os últimos 40
anos pode ser atribuída a variações no campo da pressão no nível do mar. Variações nas
condições de precipitação na parte oriental do país, e na temperatura em todo o país,
durante 1900-1940, são, provavelmente ligadas a mudanças nas forçantes externas e ou
nas interações oceano-atmosfera.
Na Suíça, JUNGO e BENISTON (2001) comparam a temperatura da década de
1989-99 com todo o século. É averiguado um aumento mais comum no inverno e
encontram evidências com a oscilação do Atlântico Norte (NAO). Já na Malásia,
TANGANG et al. (2007) apontaram que a maioria das estações experimentou um
aquecimento em taxas comparáveis às regiões que cercam a baía de Bengala, estando
associada à influência do ENSO e do dipolo do oceano Índico (IOD). Esse cenário
também foi retratado no leste europeu por UNKASEVIC e TOSIC (2008), que
confirmaram grande influência da oscilação do Atlântico Norte (NAO) no aumento da
temperatura mínima no verão e inverno em Belgrado no período entre 1888 e 2003.
DUFEK e AMBRIZZI (2007) associam as tendências na precipitação do estado
de São Paulo aos aspectos antrópicos, tais como os poluentes e mudanças no uso do
solo. Ainda em São Paulo, mas somente para sua região metropolitana, SANTOS et al.
(2000) afirmam, como causas da variação dos dados das séries temporais, a diminuição
das áreas vegetadas, a expansão horizontal e vertical da área urbana e o aumento da
poluição do ar. De uma forma bastante genérica, o fenômeno ENSO é mencionado
como uma possível forçante para alterações ou variações do clima na região
metropolitana de São Paulo.
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No Japão, YUE e HASHINO (2003) associam o aumento da temperatura média
anual ao efeito estufa e à ilha de calor urbana. No México, JAUREGUI (2005) concluiu
que ocorreu um aumento médio da temperatura de 0,57 °C/década em grandes cidades
(≥1.000.000 hab) e de 0,37°C/década nos centros urbanos de tamanho médio (entre
100.000 e 1.000.000 hab). O autor correlacionou linearmente o aumento da temperatura
ao aumento da população urbana e, em breve análise, supõe a influência de fatores de
ordem natural, regional e global, sem discriminá-los.
No trabalho de KARACA et al. (1995), para as cidades de Ancara e Istambul na
Turquia, é observada uma tendência de aumento nas temperaturas do sul de Istambul.
As estações do norte não mostram qualquer tendência de aquecimento; em lugar disso,
obteve uma tendência de resfriamento. A urbanização e a industrialização, na parte sul
de Istambul, favorecem o aquecimento. Apesar da geometria urbana de Ankara e da
poluição do ar, a estação urbana em Ankara não mostra tendência ao aquecimento.
No Alasca, MAGGE et al. (1999) analisam os dados climáticos para o período
entre 1949 e 1997 de Fairbanks e da base da Força aérea de Eielson no interior do
Alasca. Durante o período de 49 anos, a população de Fairbanks cresceu mais de 500%,
enquanto a população de Eielson permaneceu relativamente constante. A ilha de calor
média anual observada no aeroporto internacional de Fairbanks cresceu 0,4oC, com
meses do inverno experimentando um aumento mais significativo de 1,0oC. O foco
principal foi direcionado a caracterização da ilha de calor baseada na velocidade do
vento, nebulosidade e a hora do dia. Em todos os casos, as temperaturas mínimas foram
mais afetadas que as máximas, e as ilhas de calor ocorreram em períodos de calmaria ou
baixa velocidade do vento, em condições de céu claro no inverno e à noite.
KRUGER et al. (2004) investigaram 26 estações meteorológicas com séries
temporais de temperaturas na África do Sul para o período entre 1960 e 2003. Mais de
80% das estações revelaram uma evolução positiva na temperatura, principalmente para
as temperaturas mínima e máxima, ambas estatisticamente significativas. O aumento é
mais recorrente nas estações do interior do país do que no litoral. Em geral, o número
de dias e noites com temperaturas relativamente elevadas aumentou, enquanto que o
número de dias e noites com temperaturas relativamente baixas diminuiu. As estações
situadas na periferia não são significativamente influenciadas pela ilha de calor urbana,
entretanto fenômenos de ordem natural, como o El Niño e La Niña, parecem não
desempenhar um papel significativo no aumento das temperaturas observadas.
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LI et al. (2004), para a China, identificaram um aumento dos valores médios da
temperatura, cujo efeito médio da ilha de calor urbana é inferior a 0,06oC (valor mínimo
indicado pelo IPCC de aquecimento global). Esse dado sugere que não se pode concluir
que a urbanização durante os últimos 50 anos teve muito efeito no aquecimento
observado. Na China, especificamente em Beijing, LIU et al. (2009) concluem que a
cidade é exemplo da influência de uma grande cidade da latitude média no clima
urbano.
HUA et al. (2008) analisam a evolução anual e sazonal da temperatura média,
máxima e mínima diária, entre 1961 e 2000 na China, bem como a distribuição espacial
da temperatura mediante o efeito do aquecimento causado pela urbanização. A
correlação positiva entre população urbana e a taxa de aquecimento urbano foi
encontrado. O impacto da urbanização na temperatura do ar é reflexo da inovação e da
abertura econômica da China em 1978. As cidades com fortes efeitos da ilha de calor
urbana estão localizados em regiões com rápido desenvolvimento industrial e
econômico. As cidades no norte da China mostraram efeito mais forte da ilha de calor
do que as cidades do sul. Os efeitos da ilha de calor são relativamente mais fracos nas
cidades costeiras do que no interior na primavera e no verão, enquanto o inverso é
encontrado para o outono e para o inverno. Além disso, o norte da China mostrou um
maior gradiente da ilha de calor entre o litoral e o interior que no sul do país.
Finalmente, mas sem esgotar a discussão, GAFFIN et al. (2008) concluem que,
em Nova York, seus dados históricos revelam que a intensidade da ilha de calor urbana
é responsável por 33% do aquecimento total que a cidade experimentou no século XX.
A estação meteorológica, situada no parque da cidade (o Central Park), registrou o
efeito intenso da ilha de calor no século, apesar de estar situada no ambiente vegetado
do parque de 341 hectares (km2) de área.
Os estudos de séries temporais são abundantes e contemplam toda ou grande
parte da série de dados do século XX e tratam especialmente da temperatura. Maiores
detalhes são encontrados, por exemplo, nos seguintes trabalhos: TAYANC e TOROS
(1997) para a Turquia; BOHM (1998) para Viena na Áustria; CHENOWETH (1998)
para as ilhas Bahamas na América Central; CHANGNON (1999) para os EUA;
MONTAVEZ et al. (2000) para Granada na Espanha; TURKES et al. (2002) para
diversas cidades da Turquia; KIM e BAIK (2002) para Seoul na Coréia do Sul;
CHUNG et al. (2004) para diversas cidades da Coréia do Sul; CONWAY et al. (2004)
para Addis Abeba na Etiópia; EZBER et al. (2007) para Istambul na Turquia; SAJJAD
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et al. (2009) para Karachi no Paquistão; HOMAR et al. (2010) para as Ilhas Baleares na
Espanha; LAI e CHENG (2010) para Taiwan; LIU et al. (2010) para diversas cidades da
China.

2.2.2. Sensoriamento remoto aplicado aos estudos em clima urbano
Em uma edição especial do periódico científico Remote Sensing of Environment,
CARLSON (2003) revisa as aplicações do sensoriamento remoto aos estudos urbanos.
Para o autor, o progresso no monitoramento da urbanização por sensoriamento remoto é
importante para cientistas e planejadores da cidade estreitarem a comunicação, unindo
conhecimento técnico e gerenciamento urbano. Nesta revisão, em todos os trabalhos, há
o emprego de um ou mais satélites associados a outras ferramentas, como o sistema de
informação geográfica (GIS). A preferência, nesses trabalhos, é por resoluções espaciais
entre 15m e 30m, consideradas como ideais para muitas aplicações sociais, tais como a
modelagem do crescimento urbano. Dentre os sensores utilizados, estão o Ikonos,
Meteosat, Modis, Aster e o Landsat.
O uso do sensoriamento remoto consiste em uma alternativa objetiva para os
estudos de clima urbano permitindo aplicá-lo na avaliação das ilhas de calor urbana
(GALLO et al., 1995) a partir do uso das bandas termais. RAO (1972), segundo a
literatura pesquisada, foi um dos primeiros autores a mostrar a aplicação do
sensoriamento remoto ao estudo do clima urbano. A partir da banda termal (10,2-12,5
um) do satélite TIROS (ITOS-I), a temperatura da superfície das cidades ao longo da
costa do médio Atlântico foi mapeada. Simultaneamente e complementarmente, são
utilizados índices a partir dos demais canais do sensor para reforçar as pesquisas em
clima urbano, desde os mais clássicos índices de vegetação, FR, SAVI e NDVI (ZHA et
al., 2003; YUAN e BAUER, 2007; XU, 2008; ZHANG et al., 2009; IMHOFF et al.,
2010) até índices para áreas construídas, tais como o NDBI, IBI e ISA (ZHA et al.,
2003; CHEN et al., 2006; XIAN e CRANE, 2006; YUAN e BAUER, 2007; XU, 2008;
ZHANG et al., 2009; IMHOFF et al., 2010).
CARLSON et al. (1977) examinaram a temperatura da superfície diuturna em
Los Angeles a partir das bandas termais entre 10,5-12,5 um do AVHRR. Foi encontrado
um maior gradiente nas zonas industriais e centrais, quando comparadas às regiões
vegetadas de Los Angeles. MATSON et al (1978) igualmente utilizaram os dados
termais do AVHRR para examinar as diferenças de temperatura da superfície urbana e
rural, à noite, para cidades do centro-oeste e nordeste dos EUA.
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KIDDER e WU (1987) examinaram e compararam o canal visível, o
infravermelho próximo e o termal do AVHRR para a região de St. Louis sob condições
cobertas e livres da neve. BALLING e BRAZEL (1988) também usaram os dados da
faixa termal do AVHRR e quantificaram a temperatura de superfície de Phoenix, onde
encontraram áreas mais aquecidas, superior a 5°C, nas zonas industriais.
ROTH et al. (1989) com dados da faixa termal do AVHRR, avaliaram a
intensidade da ilha de calor urbana de diversas cidades na costa oeste da América do
Norte. Como se esperava, as mais elevadas temperaturas estavam associadas com o uso
do solo das zonas industriais, diferentemente das zonas vegetadas. As observações
noturnas revelaram pouca diferença nas temperaturas entre as áreas urbanas e rurais.
Para os autores, esse fato sugere que os lados dos edifícios, mais de que telhados,
isentos da iluminação solar diária, contribuem para a diminuição das temperaturas
mínimas comparadas às regiões rurais.
Note-se que, até o final da década de 80, grande parte dos trabalhos abordem
predominantemente o AVHRR. Em GALLO e OWEN (1999), são encontradas outras
referências sobre o uso do AVHRR. Com o advento do Landsat-5, a partir de 1984, que
disponibiliza uma faixa com a banda termal (banda 6 abrangendo entre 10,4 e 12,5 um),
os estudos em clima urbano ganham uma nova ferramenta.
BREST (1987) examinou o canal visível (0,5-0,6 um) e o infravermelho
próximo (0,8-1,1 um) do Landsat 1, 2 e 3 e estimaram o albedo para 14 categorias de
cobertura do solo, incluindo ambientes urbanos e rurais. CARNAHAN e LARSON
(1990) utilizaram a faixa do termal do Landsat-5 para uma data e observaram que a
temperatura da superfície em uma área industrializada e urbana de Indianápolis foi mais
fresca que a superfície rural.
GALLO et al. (1993a) avaliaram o índice de vegetação, a temperatura da
superfície e a temperatura mínima do ar para Seattle, entre 28 de junho e 4 julho de
1991. O NDVI e a temperatura da superfície exibiram uma relação inversa. As áreas
urbanas indicaram baixos valores de NDVI e relativamente elevados valores da
temperatura da superfície, estabelecendo-se o inverso para as áreas rurais. Embora o
NDVI e a temperatura da superfície mostrassem significativa relação com a temperatura
mínima, o NDVI identificou uma maior variação espacial com as temperaturas
mínimas.
VOOGT e OKE (2003) revisam o uso da banda termal para fins de estudo do
clima urbano, incidindo principalmente sobre o efeito ilha de calor. Embora ocorram
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progressos, o avanço é lento e tem se restringido à descrição qualitativa. Os autores
salientam o surgimento de novos sensores e do uso cada vez mais difundido dos
sensores infravermelhos, o que igualmente explora o monitoramento da ilha de calor e o
entendimento do clima urbano. A Tabela 2.3 lista alguns trabalhos e destaca o sensor
utilizado e as aplicações.
Tabela 2.3: Estudos que aplicaram o sensoriamento remoto termal nos estudos de clima
urbano
Autor(s)
Plataforma: sensor
Aplicação
DOUSSET (1989)
NOAA: AVHRR
Relação da temperatura da
superfície e da temperatura do ar
sobre uma área urbana.
HENRY
et
al., Satélite HCMM
Análise da ilha de calor urbana
(1989)
comparando
os
dados
de
sensoriamento remoto com as
observações em superfície e a
modelagem.
CARNAHAN
e Landsat TM
Diferenças
das
taxas
de
LARSON (1990)
aquecimento e resfriamento entre
o ambiente rural e urbano
CASELLES et al., NOAA: AVHRR
Analise da ilha de calor com base
(1991)
em dados de superfície e de
satélite.
DOUSSET (1991)
NOAA: AVHRR e SPOT Classificação multiespectral do
uso do solo e sua relação com a
temperatura da superfície.
ELIASSON (1992)
Aeronave AGEMA
Correlação entre a temperatura de
superfície e o fator de visão do
céu (skyview factor).
KIM (1992)
Landsat TM
Modelo de balanço de energia
para uma área urbana.
STOLL e BRAZEL Aeronave e termômetro Avaliação detalhada das relações
(1992)
infravermelho (IRT)
da temperatura da superfície e do
ar para diferentes tipos de
superfícies urbanas.
GALLO
et
al. NOAA: AVHRR
Uso do NDVI para avaliar a ilha
(1993a, 1993b)
de calor urbana.
LEE (1993)
NOAA: AVHRR
Avaliação da ilha de calor a partir
da temperatura da superfície e do
ar para cidades coreanas.
QUATTROCHI
e Aeronave com scanner Resposta térmica diurna e
RIDD (1994)
multispectral
no noturna
para
diferentes
infravermelho
termal superfícies urbanas.
(TIMS)
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Tabela 2.3: Estudos que aplicaram o sensoriamento remoto termal nos estudos de clima
urbano (continuação)
SHOSHANY et al. Aeronave Scanner termal Extração de temperaturas da parte
(1994)
superior do telhado para a análise
da ilha de calor urbana.
ANIELLO et al. Landsat TM, MSS
Distribuição
espacial
de
(1995)
temperaturas
de
superfície
urbanas e das árvores.
EPPERSON et al. NOAA:
AVHRR
e Estimativa da temperatura do ar
(1995)
DMSP
urbana utilizando dados de NDVI
e luz noturna.
GALLO
et
al. NOAA: AVHRR
Revisão dos procedimentos e
(1995)
prospecções futuras para a
avaliação por satélite dos efeitos
urbanos na ilha de calor.
GALLO
e NOAA: AVHRR
Uso do NDVI para avaliar a ilha
TARPLEY (1996)
de calor urbana.
IINO e HOYANO Aeronave com scanner Modelagem para o balanço de
(1996)
multispectral (MSS)
energia
urbana
usando
o
sensoriamento remoto e o GIS.
NICHOL (1996)
Landsat TM
Padrão espaciais da temperatura
de superfície com relação à
morfologia urbana.
BEM-DOR
e Aeronave com scanner A ilha de calor analisada a partir
SAARONI (1997)
infravermelho
termal da temperatura do ar e da
(TirS)
superfície.
LO et al. (1997)
Aeronaver ATLAS
Relação de dados termais para a
cobertura do solo e o NDVI.
NICHOL (1998)
Landsat TM
Incorporação das temperaturas de
superfície da parede com o
sensoriamento remoto para criar
a representação tridimensional de
temperaturas urbanas.
OWEN et al. (1998) NOAA: AVHRR
Utilização dos dados termais e de
NDVI, juntamente com o modelo
SVAT para investigar alterações
climáticas associadas com a
urbanização.
VOOGT e OKE Aeronave AGEMA
Anisotropia
térmica
de
(1998)
superfícies urbanas.
CARLSON
e NOAA: AVHRR
Mudança
microclimática
SANCHEZassociada com a urbanização.
AZOFEIFA (1999)
HAFNER
e NOAA: AVHRR
Padrão da ilha de calor urbana
KIDDER (1999)
(UHI) e da ilha de calor da
superfície
urbana
(SUHI)
associadas com a inércia térmica
e a disponibilidade de umidade.
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Tabela 2.3: Estudos que aplicaram o sensoriamento remoto termal nos estudos de clima
urbano (continuação)
HOYANO et al. Scanner
termal
em Cálculo do fluxo de calor
(1999)
superfície
sensível dos prédios.
PARLOW (1999)
Landsat TM
Modelagem do balanço de
energia para áreas urbanas
utilizando dados multispectrais.
WALD
e Landsat TM
Avaliação da qualidade do ar
BALEYNAUD
usando o sensoriamento remoto
(1999)
termal.
QUATTROCHI et Aeronave ATLAS
Uso do sensoriamento remoto
al. (2000)
termal em uma estrutura “GIS”
para avaliar a ilha de calor
urbana.
SOUX et al., 2000
Termômetro
de Uso de um sensor tridimensional
infravermelho
para modelar a superfície urbana.
VOOGT (2000)
Aeronave AGEMA
Representatividade
da
temperatura da superfície urbana
para diferentes escalas.
VOOGT
e Aeronave AGEMA
Modelagem do fluxo de calor
GRIMMOND
sensível
e
avaliação
da
(2000)
rugosidade térmica da superfície
de uma área urbana usando o
sensoriamento remoto termal e as
observações em superfície.
Fonte: adaptado de VOOGT e OKE (2003)
Para VOOGT e OKE (2003), as pesquisas de sensoriamento remoto aplicadas ao
clima urbano precisam ser aperfeiçoadas nas seguintes áreas: (1) determinação
apropriadamente da radiação das estruturas da superfície (por exemplo, a emissividade)
para melhor descrever a superfície urbana e assegurar se são apropriados para o uso em
modelos atmosféricos urbanos; (2) modelos de transferência radiativa entre as
edificações e modelos de balanço de energia para melhor simular e compreender a
anisotropia termal urbana e a ligação entre as temperaturas de superfície, o balanço de
energia da superfície e a temperatura do ar no interior e acima da camada intra-urbana;
(3) executar estudos observacionais com o objetivo de obter melhores validações dos
parâmetros de superfície derivados por sensoriamento remoto.
WENG e QUATTROCHI (2006), em outra edição especial do periódico Remote
Sensing of Environment, revisam a utilização do sensoriamento remoto para as áreas
urbanas com a utilização da banda termal. Os autores discutem a utilização de imagens
de satélite de média resolução como o Landsat TM/ETM+ e o Aster e de alta resolução
(até 10 metros) do ATLAS. A revisão é agrupada em quatro sub-temas: (1) descrição e
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análise quantitativa da temperatura da superfície, as ilhas de calor urbana e suas relações
com características da superfície e morfologia urbana; (2) validação da radiância
térmica e da temperatura da superfície terrestre com medições in situ e calibração de
imagens termais para uma melhor quantificação e análise dos dados termais sobre áreas
urbanas; (3) análise da temperatura da superfície terrestre a partir de correções para
efeitos atmosféricos, emissividade da superfície, rugosidade superficial e anisotropia;
(4) fluxos de energia em áreas urbanas e as interações entre temperatura da superfície da
terra, a vegetação, o solo e a água e interações terra-atmosfera.
No primeiro eixo temático, destaque ao trabalho de GLUCH et al. (2006) que
examinam as respostas térmicas dos tipos de solo de Salt Lake, Utah, usando dados do
ATLAS e do Landsat TM para identificar o tipo de cobertura e suas assinaturas
espectrais. Do mesmo modo, CHEN et al. (2006) estudaram a relação entre o uso do
solo, a alteração da sua cobertura e a temperatura no delta do rio Pearl no sul da China,
utilizando imagens Landsat TM e ETM + entre 1990 e 2000. O padrão de distribuição
da temperatura da superfície foi alterado a partir da extensão da ilha de calor. O trabalho
de XIAN e CRANE (2006) avalia as características térmicas urbanas em Tampa Bay,
Flórida e em Las Vegas, Nevada, pela correlação dos dados do infravermelho termal do
Landsat 5 e Landsat 7. A temperatura da superfície está intimamente associada com o
uso do solo e com a densidade urbana.
No segundo eixo, foi selecionado o trabalho de RIGO et al. (2006). Nesse artigo,
os autores debruçam-se sobre os dados termais dos satélite MODIS, NOAA-AVHRR
(14, 15 e 16) e Landsat ETM + entre junho e julho de 2002. A temperatura é validada
com os dados da base experimental da camada limite urbana (BUBBLE) em campanha
de campo. Enquanto o MODIS e o NOAA-AVHRR adquiriram as temperaturas e
radiações da superfície de dia e de noite com resoluções de 930m e 1100 m, o Landsat
ETM + foi recolhido apenas pela manhã, com uma resolução espacial de 60 metros no
mesmo período do MODIS. A validação das medições indica uma alta correlação
estatística.
No terceiro eixo, destaque ao trabalho de PU et al. (2006) e SUGAWARA e
TAKAMURA (2006), que desenvolveram vários algoritmos para a recuperação da
temperatura da superfície continental (TSC) para o thermal airborne broadband imager
(TABI), o infravermelho termal do Aster (canais 13 e 14) e o Modis sobre Yokohama,
Japão. Todas as imagens termais foram avaliadas a partir de um cruzamento, assim
como a relação entre o NDVI e a TSC. Em todos os cruzamentos, o desenvolvimento
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dos algoritmos foi confiável. As diferentes resoluções da TSC podem ter diferentes usos
nos estudos de clima urbano.
No quarto eixo, ênfase ao trabalho de POGLIO et al. (2006) que desenvolveram
um modelo físico de simulação, o outdoor scene and infrared image simulation
(OSIRIS) para melhorar a informação do infravermelho termal sobre as áreas urbanas
que detenham uma alta resolução espacial. O OSIRIS pode realizar uma síntese da cena
com base em uma descrição tridimensional da paisagem urbana, em alta resolução
espacial (0,5-10 m), com os principais parâmetros de avaliação, como a radiação
atmosférica e solar, a condução de calor e a umidade.
CHEVAL et al. (2009) exploram as características da temperatura do ar e da
temperatura da superfície continental (TSC) da cidade de Bucareste (Romênia) durante
as altas temperaturas extremas que afetou a região em julho de 2007. A análise integrou
dados térmicos fornecidos pelo MODIS e dados meteorológicos fornecidos pelas
estações meteorológicas. Com base na temperatura do ar, pode-se afirmar que, durante
altas temperaturas extremas do verão, a ilha de calor preservou seu padrão espacial e
temporal em relação às diferenças entre o perímetro urbano central e da zona suburbana.
A investigação da TSC de julho de 2007 revela que as alterações se referem
principalmente à magnitude e aos limites da ilha de calor noturna, enquanto a forma não
é alterada. No entanto, as temperaturas extremas induziram alterações significativas das
características da ilha de calor diurna, dissipando-as em determinados pontos. A
principal explicação é a duração e a intensidade da circulação a massa de ar quente
impactando a área. As correlações entre temperatura do ar medida nas estações
meteorológicas em Bucareste e TSC são significativas tanto em condições normais ou
de anomalias extremas de temperatura, o que oferece robustez para estudos de
validação.
BUYANTUYEV e WU (2010) analisam as características diurnas e sazonais da
ilha de calor urbana de superfície a partir das propriedades do uso do solo e das
condições socioeconômicas na região metropolitana de Phoenix, Arizona, EUA. São
utilizadas duas imagens, diurna e noturna, do sensor Aster para o verão e para o outono
de 2003. Embora o núcleo urbano seja, geralmente, mais quente que o restante da área,
especialmente à noite, não houve tendências consistentes encontradas ao longo do
gradiente de urbanização. Outro fato curioso é que as diferenças de temperaturas intraurbanas são tão elevadas ou até mesmo maiores que as diferenças urbano-rurais.
Análises de regressão confirmaram o importante papel da vegetação (ao dia) e dos
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pavimentos (à noite) para explicar a variação espaço-temporal das temperaturas da
superfície. Embora essas variáveis pareçam ser os principais impulsionadores da
variação da temperatura da superfície, seus efeitos sobre a temperatura são mediados,
consideravelmente, pelas condições socioeconômicas, tal como sugerido pela elevada
correlação entre as temperaturas diurnas e a renda média familiar. À noite, porém, a
condição socioeconômica do bairro foi um fator de menor controle da temperatura da
superfície.
IMHOFF et al. (2010) analisam a ilha de calor urbana, tendo, como índice de
análise da área urbana, a área de superfície impermeável (ISA), em diferentes biomas
dos Estados Unidos a partir de imagens Landsat e Modis para 2001, 2003, 2004 e 2005.
Existe uma relação positiva e significativa entre a magnitude da ilha de calor e o
tamanho da área urbana. A ISA, como estimativa da extensão e intensidade de
urbanização, é mais expressivo do que métodos baseados na densidade populacional.
Para todas as cidades, a ISA é o principal motor para o aumento da temperatura,
explicando 70% da variância total da TSC. Na média anual, as áreas urbanas são
substancialmente mais quente (cerca de 2oC a mais) que a franja não-urbana, exceto
para as zonas urbanas em biomas de clima árido e semi-árido. A amplitude da ilha de
calor é significativamente diminuída durante o inverno quando a vegetação perde as
folhas ou é atingida por temperaturas mais baixas. As áreas urbanas em desertos
comportam-se de forma diferente mostrando pouca alteração em relação ao seu entorno
não urbanizado.
DOUSSETE et al. (2011) analisaram uma onda de calor que assolou o país em
nove dias consecutivos em agosto de 2003. Um conjunto de 61 imagens do NOAAAVHRR e uma imagem de alta resolução SPOT (VFC) foi utilizado para analisar as
variações espaciais da TSC durante o ciclo diurno durante da onda de calor. A TSC foi
bastante diferente entre o dia e a noite. A ilha de calor foi baixa durante a noite, mas
bem intensa nos subúrbios industriais durante o dia. Durante o período de 01-13 agosto
de 2003, os indicadores térmicos foram significativamente associados à mortalidade.
Esses resultados mostram a extensão da variabilidade espacial do clima urbano e o
impacto dos extremos de temperatura noturna na mortalidade.
LI et al. (2011) investigam a paisagem urbana da região metropolitana de
Xangai, na China, e como sua composição e configuração afeta a ilha de calor urbana. A
ilha de calor é analisada a partir de duas imagens Landsat ETM + de março e julho de
2001 com base na temperatura da superfície continental (TSC), no Índice de vegetação
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por diferença normalizada (NDVI), na fração de vegetação (FV) e pela área de
impermeável da superfície (ISA). Os resultados mostraram que, embora haja variações
significativas na TSC em uma determinada fração de vegetação ou superfície
impermeável, estes índices são bons indicadores para avaliar a TSC em escala regional.
Há uma forte relação negativa linear, entre o NDVI e incrementos positivos da TSC
sobre a região. Analogamente, ainda mais forte é a relação linear negativa existente
entre TSC e FV. A vegetação urbana pode reduzir bem mais a superfície da ilha de calor
no verão do que no início da primavera. Há uma forte relação positiva entre a TSC e a
ISA, sendo o uso do solo residencial o maior contribuinte para a ilha de calor, seguido
pelo uso industrial. O uso industrial tem uma maior cobertura da TSC, mas tem
contribuição limitada para a superfície total da ilha de calor devido à sua pequena
extensão espacial em Xangai. Para o uso do solo residencial, áreas com baixos edifícios
e baixa cobertura de vegetação têm temperaturas muito mais altas do que nas áreas com
edifícios altos e com cobertura vegetal mais abundante.
SOBRINO et al. (2012) analisam a ilha de calor urbana da superfície (SUHI) e
testemunham que a temperatura da superfície é dilatada em áreas urbanas em contraste
com as temperaturas mais frias, ao redor, nas zonas rurais. Nesse trabalho, os autores
estudam a temperatura em Madri (Espanha) a partir de dados obtidos in situ e de um
sensor hiperespectral a bordo de uma aeronave. Os resultados mostraram que resoluções
espaciais superiores a 50 m são necessárias para adequadamente estimar o efeito da ilha
de calor urbana de superfície (SUHI) no nível distrital e que o momento de passagem do
satélite recomendado é antes do nascer do sol.
CHEN et al. (2012) integram dados de sensoriamento remoto, sistema de
informação geográfica (SIG) e métodos de ecologia da paisagem para investigar as
relações entre a ilha de calor noturna e os fatores socioeconômicos ou topográficos em
Shenzhen, na China. Foram utilizados dados noturnos do Aster e diurnos do Landsat
para obter e analisar a temperatura da superfície continental de noite e de dia,
respectivamente, além da confecção do mapa de uso do solo. As variáveis
socioeconômicas foram obtidas a partir de dados do censo de 2000 na China. Um
modelo digital de elevação do terreno também foi utilizado. As relações entre a ilha de
calor e fatores socioeconômicos ou topográficos foram analisadas usando análise de
regressão tradicional. Os resultados mostram que os padrões da TSC noturnos e diurnos
em diferentes áreas de uso da terra foram significativamente diferentes. A TSC noturna
está intimamente relacionada a fatores socioeconômicos e topográficos. Um aumento de
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5 Kelvin na TSC noturna de subdistritos foi associada com um aumento de 66% em sua
superfície impermeável, 39.810 pessoas por km2, 158,52 dólares por mês de aluguel e
9,5 km por km2 em densidade rodoviária.
RHINANE et al. (2012) estimaram a temperatura da superfície na região
metropolitana de Casablanca, no Marrocos, a fim de avaliar o impacto da vegetação no
arrefecimento da mesma. Com imagens Landsat-5, uma análise de correlação foi
realizada para quantificar a relação entre as superfícies urbanas e os espaços verdes.
Uma forte relação entre cobertura vegetal e áreas frias (coeficiente de determinação R²
igual a 0,911) permitiu determinar graficamente que existe uma forte ligação entre a
temperatura da superfície urbana e a densidade de edifícios.

2.3. Modelagem atmosférica em áreas urbanas
Os modelos numéricos são ferramentas muito utilizadas para a análise dos
fenômenos atmosféricos dentro de uma escala temporal e espacial. Para as áreas
urbanas, os grupos de modelos operados são os de mesoescala, espaços com dimensões
de poucos metros ou quilômetros, como a área central da cidade, a mais de uma centena
de quilômetros, como as grandes regiões metropolitanas. PIELKE (1984) observa dois
grupos de modelos de mesoescala:
 aqueles forçados por instabilidades no percurso dos distúrbios de grande escala
(sistema de mesoescala induzido por escalas sinóticas);
 aqueles forçados pela heterogeneidade da superfície (sistemas de mesoescala
induzido pelo terreno).
O segundo grupo aproxima-se dos estudos da escala urbana, tendo, como
exemplos clássicos, as simulações da brisa entre a terra e o mar, os ventos de montanhavale (vale-montanha) e a circulação urbana forçada pela rugosidade do terreno. Esse
grupo de modelos tem menor dificuldade para simulação, porque as fontes de circulação
são fixas em uma escala de tempo de 12h e repetem-se frequentemente. Os sistemas não
se movem para longe de seu ponto de origem e, em geral, não requerem um
detalhamento espacial de sua representação inicial e lateral e das condições do limite do
topo para as variáveis dependentes. E, ainda, são sistemas geralmente previstos
(PIELKE, 1984).
As áreas urbanas foram negligenciadas nos modelos tradicionais, como destaca
BEST (2006). O autor ressalta a importância dos modelos de mesoescala, cuja
modelagem necessita incorporar as áreas urbanas. As grades desses modelos precisam
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incluir elementos do uso do solo urbano, de forma que esses esquemas representem a
heterogeneidade do espaço, calculem o balanço de energia da superfície para diferentes
tipos do uso do solo e assim determinar os fluxos na atmosfera. A evolução da
modelagem poderá trazer previsões de tempo e da qualidade do ar eficiente, melhorar a
compreensão dos efeitos da mudança de clima e desses impactos na sociedade e
aperfeiçoar a mitigação.
KANDA (2006) descreve o progresso na modelagem urbana a partir de
experimentos em laboratório e ao ar livre que usam uma disposição semelhante ao
ambiente urbano, com obstáculos e elementos rugosos, tais como cubos, blocos, e
cilindros. WEBER e PUISSANT (2003) modelam o crescimento urbano para a região
metropolitana da Tunísia e destacam as tendências futuras com a utilização de imagens
de satélite.
Modelos atmosféricos exclusivos para áreas urbanas são conhecidos a partir dos
trabalhos de MASSON (2000), LEMONSU et al. (2004) e PIGEON et al. (2006). A
utilização da modelagem para os estudos de ilhas de calor tornou-se uma prática
recorrente nas últimas décadas, como bem destacam as revisões de HAFNER e
KIDDER (1999) e KANDA (2006). Para um nível de maior complexidade da superfície
urbana, isto é, a camada limite urbana (CLU) e a camada limite do dossel (CLD), tem se
aplicado os modelos tridimensionais, mais eficientes para estimar o balanço de energia
da superfície (SEB) no interior dos vales (canyons) urbanos (VUKOVICH e KING,
1980; ARNFIELD, 1984; OKE, 1987; GRIMMOND e OKE, 1991; GRIMMOND e
OKE, 2002; YOSHIKADO, 1992; MASSON, 2000; KUSAKA et al., 2001;
MARTILLI et al., 2002). Os modelos de mesoescala, de menor complexidade, como o
mesoscale model (MM-5) e o regional atmospheric modeling system (RAMS), tem sido
amplamente utilizados para simular a ilha de calor urbana (KINOUCHI e YOSHITANI,
2001; VELAZQUEZ-LOZADA, 2006; LIN et al., 2010).
O uso atual dos modelos de mesoescala mostra a habilidade de reproduzir o
fenômeno da ilha de calor urbana e seus efeitos correlatos, que simulam não somente a
intensidade, mas também sua estrutura espacial e dinâmica temporal. Dentre os efeitos,
estão os impactos dos fluxos de calor, o início de uma tempestade, as brisas de terra e
mar, e as brisas urbanas8, e a poluição atmosférica.

8

A cidade enfraquece a brisa terrestre noturna por causa da fricção e por causa da ilha de calor, que
produz, por sua vez, uma menor inclinação horizontal da pressão. Durante o dia, o impacto da cidade é
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A aplicação desses modelos abre perspectivas na mitigação da ilha de calor,
como a avaliação do papel de sistemas de condicionamento de ar ou o impacto da
dinâmica urbana na poluição do ar. Contudo há uma necessidade de validar os
diferentes modelos urbanos com a parametrização das variáveis urbanas.
Um dos primeiros modelos é apresentado por MYRUP (1969), modelo de
balanço de energia da superfície, unidimensional, com parametrização dos fluxos de
energia de superfície, em especial calor sensível, calor latente e calor do solo. O modelo
foi aplicado a uma cidade hipotética, representada por uma laje de cimento, e permitiu
definir que os fatores principais, para o desenvolvimento da ilha de calor, são a umidade
reduzida da superfície e a maior inércia térmica. Entretanto, o modelo não mostrou o
máximo da ilha de calor à noite como indicado por observações in situ.
SAILOR e DIETSCH (2003) desenvolveram o modelo de mitigação de
impactos, (MIST), aplicado para 170 cidades dos Estados Unidos da América. O MIST
pode ser acessado virtualmente e dá suporte a planejadores para avaliar as estratégias de
mitigação da ilha de calor quanto a sua repercussão na qualidade do ar e no consumo de
energia. A análise operada pelo modelo avalia mudanças na refletividade da superfície
e/ou na cobertura da vegetação.
JOHNSON et al. (1991) e OKE et al. (1991) desenvolveram um modelo de
superfície unidimensional para simular a ilha de calor e seu efeito nos vales (canyons)
urbanos. Os resultados são conhecidos sob condições de céu claro e calmaria. A
principal desvantagem é a limitação do modelo para condições sem calmaria e céu claro
e sem qualquer advecção. SWAID (1993) modelou o efeito do vale (canyon) urbano e
encontrou uma forte relação da razão de altura/largura do nível da rua com a
temperatura e com o escoamento do vento.
TAPPER et al. (1981) investigaram a ilha de calor em Christchurch, Nova
Zelândia, usando um simples modelo unidimensional do balanço de energia de
superfície de SELLERS (1969). VUKOVICH et al. (1976) desenvolveram o primeiro
modelo numérico tridimensional usado para estudar a ilha de calor de St. Louis. O foco
principal foi a modificação do escoamento em uma área urbana sem pretensão de
estimar a ilha de calor.

reduzir a penetração, para o interior, da brisa de mar devido a maior rugosidade e à circulação térmica
induzida.
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YOSHIKADO (1992) igualmente usou um modelo tridimensional para estudar o
ambiente urbanizado e sua interação com a brisa marítima em Tókio. Seu estudo visou a
resposta da brisa de mar e as circulações urbanas induzidas pela ilha de calor urbana.
Também em Tókio, em sua região metropolitana, SAITOH et al (1996) simularam a
ilha de calor urbana com a aplicação de um modelo tridimensional. Consoante a
modelagem, foram coletados dados de campo e assim comparados, onde se observou
uma boa resposta no cruzamento da simulação com os dados observados.
O modelo urbano da camada limite (urban boundary layer model - URBMET)
foi desenvolvido por BORNSTEIN (1975) e simulado para três situações distintas: uma
cidade de topografia acidentada, uma cidade aquecida e uma cidade de topografia
acidentada e aquecida. O foco principal estava no efeito da área urbana nos padrões de
escoamento do ar. O ambiente da cidade aquecida foi conseguido prescrevendo as
velocidades de arrefecimento da temperatura de superfície, que eram mais baixo na
cidade do que aqueles na vizinhança rural.
O modelo URBMET foi aperfeiçoado para uma versão tridimensional, então
chamada de modelo de mesoescala topográfico com o módulo de vorticidade
(topography vorticity-mode mesoscale model - TVM), que manteve a estrutura
computacional do URBMET, passando a integrar as equações das componentes 3D da
vorticidade não-hidrostática (TVM-nh) e introduzindo efeitos térmicos e mecânicos da
topografia (THUNIS, 1995).
MARTIN et al. (2001) testaram a versão hidrostática do modelo TVM com o
objetivo de verificar as circulações de mesoescala em situação de baixa pressão na
região metropolitana de Madri. Os autores mostram que as circulações, para os dias
simulados, são, na maioria, de origem térmica (vento anabático e catabático), mas
também sofrem influência do movimento em escala sinótica (ciclo diurno, vento
noturno nas montanhas).
KARAM et al (1996) simularam a evolução espacial e temporal da camada
limite planetária (CLP) na região de Candiota/RS também a partir do TVM_3D
hidrostático. Os resultados indicam que as variações locais da superfície, tais como tipo
de vegetação e propriedades térmicas do solo, induzem a um contraste térmico
horizontal de aproximadamente 0,1°C/km. Esses gradientes horizontais provocam uma
circulação de mesoescala capaz de induzir áreas de convergência no campo do vento e
modificar a evolução vertical da CLP. A rugosidade da superfície e a topografia causam
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um efeito menor na CLP, restringindo-se a intensificação do vento superficial nas áreas
mais elevadas.
PEREIRA de SOUZA e OLIVEIRA (2004) e PEREIRA de SOUZA (2006)
utilizam o TVM-nh para investigar o efeito da topografia e da ocupação do solo no
campo do vento horizontal na camada limite planetária (CLP) na região metropolitana
de São Paulo (RMSP). As simulações consideraram a topografia plana e realística e três
tipos de ocupação do solo: homogêneo rural, homogêneo urbano e heterogêneo (urbano
e rural). As simulações foram validadas através da evolução diurna média mensal da
radiação solar, temperatura e umidade específica. Os resultados mostram que a
distribuição espacial dos fluxos de calor sensível e latente é independente da topografia,
e o campo do vento horizontal na superfície responde basicamente aos efeitos térmicos
associados à topografia da RMSP. A topografia tem o papel na intensificação da
turbulência, aumentando a extensão vertical da camada limite convectiva. Também foi
observada a presença de uma circulação do tipo vale-montanha que induz convergência
horizontal dos ventos em baixos níveis quando a topografia é realística. Tais efeitos são
mais intensos quando a ocupação do solo usada na simulação é heterogênea.
CARFAN at al. (2007) estudaram a dinâmica da circulação atmosférica em
Maringá (PR), também com o TVM, em sua área urbana, rural e seu entorno. Foram
simuladas a circulação do vento e da temperatura do ar. Em uma situação de verão,
foram consideradas uma situação real e atual do uso do solo, o relevo e as ações
antrópicas, respectivamente. O TVM apresentou grande similaridade com a realidade,
mostrando as diferenças de temperatura entre as áreas urbanas e rurais e simulou
razoavelmente a direção e intensidade do vento, demonstrando que a topografia local é
mais significativa que o campo térmico gerado pela cidade na determinação dos
mesmos. Nesse estudo, onde se trabalhou com uma resolução de 1000m, não se pode
observar a influência do asfalto e da arborização das ruas, mas se verificou a influência
de parques, marcadamente mais frescas, enquanto a superfície do solo exposto
apresentou as temperaturas mais elevadas.
O town energy budget (TEB) é outro modelo desenvolvido exclusivamente para
as áreas urbanas, elaborado por MASSON (2000) para Marselha, na França. Para a
região metropolitana de São Paulo, FREITAS e DIAS (2005) acoplam o TEB ao
modelo de mesoescala RAMS para avaliar o efeito da urbanização na formação da ilha
de calor. A partir de várias simulações, os resultados mostram que diferenças
significativas de temperatura só são verificadas em áreas urbanas relativamente
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extensas, enquanto, em áreas urbanas relativamente pequenas, o efeito de ilha de calor
pode ser imperceptível em conseqüência da rápida mistura com o ar das áreas vizinhas.
A altura da CLP é altamente influenciada pela presença das áreas urbanas,
principalmente quando a contribuição de fontes antropogênicas de calor é mais intensa,
cerca de 150 a 400m mais alta do que seria em uma área vegetada. A velocidade do
vento, em níveis mais baixos da atmosfera na área urbana, reduz sua velocidade em
1m/s durante o período diurno. À noite, a situação inverte-se, e a velocidade eleva-se
em 1,8 m/s.
KARAM et al. (2010) simulam a ocorrência da ilha de calor diurna na RMRJ, ao
longo de 2007, através do TEB, com a incorporação de uma variável tropical (t-TEB). A
simulação foi consistente com as observações climatológicas e apóia a ocorrência da
ilha de calor diurna. Constata-se que o tempo e a dinâmica da ilha de calor em cidades
tropicais podem variar significativamente dos padrões observados em cidades de
latitudes médias, cujo pico de intensidade da ilha de calor ocorre no período da manhã e
não à noite. As causas para a ocorrência da ilha de calor são devidas aos seguintes
fatores: intensa entrada de radiação solar usada para o aquecimento das superfícies
durante o dia; presença de áreas vegetadas na periferia, intensificando a
evapotranspiração; desvio da fase da onda térmica acima da superfície suburbana
vegetada que ocorre em associação com o restabelecimento do vigor da temperatura da
superfície. A semelhança no balanço de energia das superfícies urbanas e suburbanas
resultou em uma razão de Bowen em torno do valor 1 durante o dia.
HAFNER e KIDDER (1999) aplicam o uso de imagens de satélite para
aperfeiçoar a modelagem da ilha de calor urbana. São empregados dados de satélites do
AVHRR e estimados o albedo, a temperatura e a umidade do solo. HIRANO et al.
(2004) simulam o clima urbano em um modelo meteorológico de mesoescala,
incorporando imagens de satélite e analisando a distribuição da cobertura da vegetação
na região metropolitana de Tókio.
AGARWAL e TANDON (2010) adotam um modelo matemático bidimensional
para estudar a dispersão de poluentes do ar sob o efeito da ilha de calor urbano. As ilhas
de calor geram os seus próprios ventos de mesoescala (ou local) e, portanto, para a
simulação da ilha de calor urbana, o vento de mesoescala está incluído no modelo. O
modelo remove os poluentes através de processos de deposição úmida e seca. O modelo
utiliza um esquema de diferenças finitas com parâmetros meteorológicos dependentes
de estabilidade envolvendo a velocidade do vento e perfis de difusividade turbulenta. Os
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resultados mostram que o vento de mesoescala, produzido pela ilha de calor urbana,
ajuda os poluentes a circular e se mover na direção vertical, tornando o problema da
poluição do ar mais grave nas áreas urbanas. O modelo matemático proposto conclui
que o nível de concentração de poluentes agrava-se sob efeito ilha de calor urbano em
todas as condições atmosféricas possíveis, instável, neutra e estável. No entanto, a
distribuição da concentração de poluentes difere em cada uma dessas condições.
LEVERMORE e CHEUNG (2012) desenvolvem um modelo matemático para
um vale (canyon) urbano para estimar a sua influência sobre o efeito da ilha de calor
urbana para a grande Manchester na Inglaterra. O modelo consiste em um vale (canyon)
de lajes horizontais e verticais para armazenamento térmico do calor e sua absorção e de
uma blindagem da radiação solar e da radiação de onda longa para o céu. O modelo é
comparado com uma placa horizontal na zona rural para examinar o efeito da forma do
vale (canyon). Os resultados mostram o aumento do efeito ilha de calor urbana
conforme aumenta a razão do aspecto do vale (canyon). O modelo é então utilizado para
determinar o efeito da ilha de calor máxima através de uma simples equação algébrica.
Esse procedimento permite estabelecer comparações com medições no vale (canyon) da
grande Manchester e com as temperaturas rurais, apesar da necessidade de alguns
ajustes empíricos. O modelo mostra-se útil para a construção de edificações que levem
em conta o efeito da ilha de calor urbana.
ZHANG et al. (2010) utilizam um modelo de pesquisa e previsão do clima,
weather research and forecast (WRF), para investigar a influência da urbanização no
delta do rio Yangtze, região de alto desenvolvimento econômico e de expansão urbana
da China. O modelo numérico, com uma única camada com parametrização do dossel
urbano regime, é usado para simular a influência da urbanização sobre escalas local e
regional da área. Os meses de janeiro e julho, durante um período de cinco anos (20032007), foram selecionados para representar o clima de inverno e verão. Dois cenários de
simulação foram desenvolvidos para investigar os impactos da urbanização: ausência de
áreas urbanizadas e uso do solo com vasta cobertura urbana. A temperatura simulada
próxima à superfície, assim como a velocidade do vento e umidade específica do ar
concordam bem com as medições em superfície. Ao comparar as simulações dos dois
cenários, as diferenças de temperatura próxima à superfície, velocidade do vento e a
precipitação foram quantificados. A conversão de terra rural, principalmente lavouras de
irrigação, à terra urbana resulta em mudanças significativas de temperatura próxima à
superfície, na umidade do ar, velocidade do vento e precipitação. A média da
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temperatura próxima à superfície aumenta em áreas urbanizadas, em média entre 0,45oC
± 0,43°C no inverno e 1,9oC ± 0,55°C no verão. A precipitação aumenta cerca de 15%
em áreas urbanas ou áreas à sotavento no verão e muda um pouco no inverno. O
impacto da urbanização no verão é mais forte e abrange uma área maior do que no
inverno, devido ao clima de monção caracterizado por verões quentes, úmidos e frescos,
e invernos secos.
A modelagem atmosférica de mesoescala tem permitido a realização de
simulações para a ilha de calor urbana, com destaque para o MM5. KINOUCHI e
YOSHITANI (2001) aplicaram o MM5 para quantificar os impactos do aumento do
calor antropogênico, da vegetação e da reabilitação de águas superficiais na área central
de Tóquio. Com o aumento do calor antropogênico, a temperatura é, de forma geral,
intensificada durante a noite; com o aumento da cobertura vegetal, a temperatura
máxima do ar e da superfície sofre redução de 0,1C e 0,6°C, respectivamente; ao dobrar
a área de superfície da água, a redução máxima na temperatura do ar é estimada em
0,5°C.
Para a região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), MORAES et al. (2005)
analisam a influência de sistemas sinóticos e características locais da RMRJ na
formação e dissipação da ilha de calor urbana, a partir de simulações com MM5. Foi
identificado que o máximo de temperatura coincide com a ocupação urbana da RMRJ,
sobretudo em sua parte norte, o que indica a formação de ilha de calor urbana. Os
autores concluem que simulações numéricas da atmosfera, interpretadas em conjunto
com suas respectivas condições sinóticas, oferecem uma significativa capacidade de
prognóstico da ilha de calor urbana.
GROSSMAN-CLARKE et al. (2008) simularam a altura da camada limite
urbana da região metropolitana do Arizona, Phoenix, a partir do MM5, modificados
atributos do uso e cobertura do solo. Foram comparados resultados do modelo com
observações de campo realizadas em duas campanhas de verão, em maio e junho de
1998 e 2001, com dados de temperatura e vento de radiossondagem. O MM5
modificado foi capaz de simular a mistura vertical e a evolução e altura da camada
limite com boa precisão e melhor do que o esquema original, sem modificação, exceto
no final da tarde. Em ambos os períodos de simulação, com o MM5 modificado, é
mostrado que a temperatura do ar próximo à superfície e a velocidade do vento na área
urbana são bastante consistentes e consideravelmente melhores do que o MM5 em seu
esquema original e que a direção do vento foi aperfeiçoada ligeiramente.
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LIN et al. (2010) analisaram o impacto da urbanização sobre o ciclo diurno da
temperatura na região sul da China. Os resultados das simulações com o MM5 mostram
que a urbanização ampliada nos últimos anos induziu ao aumento do ciclo diurno médio
da temperatura da superfície espacialmente, assim como do fluxo de calor sensível e da
camada limite planetária, e levou à diminuição, por outro lado, da umidade relativa do
ar, do vapor de água e do fluxo de calor latente. A intensidade da ilha de calor é cerca
de 0,4°C maior no período noturno e atinge valores superiores a 1,3°C durante o dia,
após a expansão urbana.
WU et al. (2010) analisaram os efeitos da ilha de calor e a sua variação sazonal
nas grandes cidades do delta do rio Pearl, sul da China, a partir do MM5. Esse estudo
concentrou-se em três aspectos: a interação dos efeitos da ilha de calor associados aos
diferentes agrupamentos de cidades da região do delta, o efeito da ilha de calor e a sua
influência no campo de vento e a variação sazonal do efeito da ilha de calor. Os
resultados sugerem que a interação dos efeitos da ilha de calor sobre os diferentes
agrupamentos de cidades da região não é significativo, sendo mais influente na
velocidade do vento. Os efeitos da ilha de calor sofrem significativa variação conforme
as estações do ano.
VAN WEVERBERG et al. (2007) modelaram a ilha de calor em Bruxelas na
Bélgica a partir do sistema de predição regional avançada (advanced regional
prediction system - ARPS). Quatro episódios meteorológicos foram selecionados, e,
para cada um deles, o modelo foi integrado com duas situações diferentes de uso do
solo. A primeira constou de uma detalhada reconstrução do início do século XIX,
enquanto o segundo correspondeu à cobertura do solo atual. A maior diferença de
temperatura entre o espaço urbano e rural foi encontrado no início da noite, diminuindo
gradualmente durante o seu transcorrer, tornando-se nula durante o dia. Ao analisar o
balanço de energia de superfície, foi revelado que a ilha de calor é causada
principalmente por um maior armazenamento de energia no tecido urbano durante o dia
e uma liberação desse calor à noite. A ilha de calor mostrou um impacto significativo
durante duas das quatro situações meteorológicas selecionadas. O efeito foi de 0,77°C
em uma situação de céu muito nublado com ventos de oeste e de 1,13°C em uma
situação de tempo claro e calmo.
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA
Com o objetivo de analisar a ilha de calor do clima urbano da RMRJ, a análise
conjuga três métodos: a análise de séries temporais das estações meteorológicas, o uso
do sensoriamento remoto das imagens Landsat e a aplicação da modelagem atmosférica.
A Figura 3.1 expõe, de forma simplificada, o fluxograma metodológico das etapas
seguidas para a construção do arcabouço teórico concebido nesta tese.

A ilha de calor na RMRJ
3.1. Série temporal de
dados

3.2. Sensoriamento remoto
das imagens de satélite

3.3. Modelagem
atmosférica

3.1.1. Interpolação e
extrapolação dos dados de 12
estações meteorológicas

3.2.1. A plataforma Landsat

3.3.1. Seleção e organização
dos dados; descrição do
Modelo MM5

3.1.2. Descrição e aplicação das
técnicas de interpolação e
extrapolação

3.2.2. Seleção e préprocessamento das imagens

3.3.2. Índices estatísticos

3.1.3. Análise por componentes
principais (ACPs)

3.2.3. Mascaramento de
nuvens

3.3.3. Imagens de satélite

3.1.4. Análise de regressão e
variância

3.2.4. Mapas de uso do solo

3.2.5. Estimativa da
temperatura da superfície
continental (TSC)
3.2.6. Cálculo do NDVI, IBI e
ISA
3.2.7. Composições: Máximo
e Média

3.2.8. Definição e cálculo da
ilha de calor
3.2.9. Testes estatísticos

Figura 3.1: Fluxograma metodológico da tese
3.1. Série temporal de dados
A análise de séries temporais é o ponto de partida para os estudos em clima
urbano, pois revela, ao longo do tempo, e no espaço, o comportamento de uma ou mais
variáveis climatológicas, podendo revelar tendências climáticas de uma cidade ou
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região. Na literatura, são muitos os trabalhos que buscam estudar a influência do urbano
sobre as variáveis climatológicas, recorrendo às estações meteorológicas, como na
região metropolitana de São Paulo (PEREIRA FILHO et al., 2007), em Beijing (LIU et
al., 2010), em Belgrado (UNKASEVIC e TOSIC, 2008), em Nova York (GAFFIM et
al., 2008), entre outros.
Uma grande dificuldade encontrada em análise de séries temporais é a ausência
de dados, seja pontual ao longo da série ou até mesmo seqüências inteiras, diárias ou
mensais, que impede uma análise mais minuciosa, dificultando a visualização de
oscilações, sazonalidade ou tendências.
SOUZA (2004) enumera algumas possibilidades de procedimentos na ausência
de dados em séries temporais, a saber: ignorar os registros com valores ausentes;
substituir os valores ausentes por uma constante; usar a média ou moda dos dados na
mesma classe como um valor de substituição; usar o valor mais provável para preencher
os valores ausentes. Ao ignorar os registros, perde-se muito em conteúdo, sendo mais
indicado adotar um método para o preenchimento. Ao se utilizar de uma constante,
admite-se que todos os valores ausentes assumem um valor padrão, o que pode
comprometer toda a série de dados em torno de um mesmo valor.
Geralmente, a utilização do valor mais provável para o preenchimento de dados
apresenta resultados mais consistentes. As técnicas para encontrar o valor mais provável
são diversas, partindo-se desde as análises de regressão linear, o emprego do peso em
função da distância (PARTHASARATHY e MOOLEY, 1978; VALERO et al., 1996;
XIA et al., 1999a, 199b e 2001) até técnicas mais robustas como a mineração de dados
(SOUZA e EBECKEN, 2003).
SOUZA (2004) destaca o método da mineração de dados (data mining), o
método redes neurais artificiais (RNA`s) como um dos mais eficientes para o
preenchimento e imputação de valores ausentes, por explorar as relações entre as
variáveis quando substituem os valores ausentes, permitindo produzir dados com alta
qualidade. Entretanto, optou-se por não emprega-lo nesta tese, na medida em que os
dados tratados respeitavam a escala mensal e não as escalas diárias e horárias.
PARTHASARATHY e MOOLEY (1978) adotam a regressão linear simples
entre as estações mais próximas em toda a Índia para suprir as falhas na série
pluviométrica. Em VALERO et al. (1996), uma combinação de métodos, incluindo a
análise harmônica, pesos sazonais e o método da regressão de Durbin-Watson (DW) são
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utilizados para reconstrução e extensão da série temporal do vento tomando duas
estações de referência na área central de Madri, na Espanha, em mais de 120 anos.
Os trabalhos de XIA et al. (1999a e b; 2001) destacam-se pelo conjunto de
métodos e testes examinados para reconstruir e estimar os valores faltantes diários das
estações meteorológicas para uma região de floresta no estado da Baviera, na
Alemanha. São 30 anos, em média, de dados (temperatura máxima, temperatura mínima
e temperatura média, pressão de vapor, intensidade do vento e precipitação) e pouco
mais de 40 estações.

3.1.1. Interpolação e extrapolação dos dados:
Dados mensais de temperatura máxima, mínima e média e pluviosidade de 12
estações meteorológicas da RMRJ foram utilizados (Tabela 3.1). A seleção corresponde
a toda série temporal e espacial de dados disponíveis para a RMRJ (Figura 3.1), cedidos
pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e pelo Departamento de Controle do
Espaço Aéreo (DECEA).
Tabela 3.1: Descrição das estações meteorológicas da RMRJ
Estação/bairro
ou cidade
Afonsos/Campo
dos Afonsos
Alto da Boa
Vista/Alto da
Boa Vista

Bangu/Bangu

Latitude
(°S)

22o52’

22o57’

22o52’

Longitude
(°N)

43o23’

43o16’

43o17’

Altitude
(m)

34,0

347,1

40,3

1961-2006

Dados
climatológicos
tratados
temperatura
máxima, média
e mínima;
pluviosidade.
temperatura
máxima, média
e mínima;
pluviosidade.

1922-2000

temperatura
máxima, média
e mínima;
pluviosidade.

Série
temporal

1951-2009

Ecologia
Agrícola/Seropé
dica

22o48’

43o41’

33,0

1961-2006

Praça XV/Praça
XV

22o09’

43o16’

30,0

1917-1990

Realengo/Realen
go

22o52’

43o25’

42,0

1971-2006

temperatura
máxima, média
e mínima;
pluviosidade.
temperatura
máxima, média
e mínima
temperatura
máxima, média
e mínima;
pluviosidade.

Anos com falhas
(de 1 até 12 meses)
1952, 1986, 1988,
1992, 1993, 2007,
2008, 2009.
1951-1966, 1976,
1977, 1978, 1985,
1989, 2004-2009.
1924, 1925, 1927,
1929, 1931, 1940,
1943-1945, 1947,
1950-1951, 1954,
1956, 1957, 1969,
1970, 1976, 1980
1951-1960,1978,
1983, 1984, 1985,
1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 19911992, 2001, 2002.
1917, 1989, 1990.
1951-1971, 1974,
1976-1998, 2001,
2004

51

Tabela 3.1: Descrição das estações meteorológicas da RMRJ (continuação)
Rio de
Janeiro/Rio de
Janeiro

22o53’

43o11’

11,1

1961-2006

Santa Cruz
Imet/Santa Cruz

22o55’

43o41’

63,0

1963-2006

Santa Cruz
DECEA/Santa
Cruz

22o56’

43o43’

3,0

1951-2009

Jacarepaguá/Jaca
repaguá

22o59’

43o22’

3,0

1974-2009

Galeão/Ilha do
Governador

22o48’

43o15’

9,0

1951-2009

Santos
Dumont/Centro

22o54’

43o10’

3,0

1951-2009

temperatura
1951-1960,1984,
máxima, média
1985, 1986, 1987,
e mínima;
1989, 1990, 1991-200,
pluviosidade.
2002.
1951-1960,1963,
1965, 1966, 1967,
1968, 1969, 1972,
1973, 1976, 1977,
1981, 1982, 1983,
1987, 1992, 1993,
temperatura
máxima, média
1994, 1995, 1996,
e mínima;
1997, 1998, 2001,
pluviosidade.
2003.
temperatura
máxima, média
e mínima;
pluviosidade.
1998, 2008, 2009
temperatura
máxima, média
e mínima;
1951-1975,1980,
pluviosidade.
2007, 2008, 2009
temperatura
máxima, média
1953, 1954, 1990e mínima;
1993, 1994, 2008,
pluviosidade.
2009
temperatura
1951, 1952, 1953,
máxima, média
1954, 1955, 1956,
e mínima;
1964, 1970, 1977,
pluviosidade.
2009.

Todas as estações apresentam falhas em suas séries, seja em um mês, em todo
um ano ou mais e/ou em apenas um dos dados climatológicos9. A Praça XV exemplifica
o primeiro grupo de estações, faltoso de um a três meses ao máximo, necessitando
unicamente de uma interpolação pontual; por outro lado, a estação Realengo, representa
o grupo com um ano ou mais com ausência de dados, ultrapassando até mesmo uma
década, obrigando a reconstrução da série.
Para o processo de interpolação e extrapolação, inicialmente, foi padronizado o
período a ser preenchido ou reconstruído tendo em vista que as séries apresentam
períodos temporais distintos. O período estipulado foi 1951-2009, que abrange grande
parte das estações. Assim, a estação Bangu e Praça XV que são as séries mais antigas
(datam de 1922 e 1917, respectivamente), não tiveram o período anterior a 1951
interpolados. Contudo suas séries foram estendidas para após 2000 e 1990,
respectivamente, anos quando suas séries são encerradas. Em outras estações, suas

9

Não especificado na Tabela 1 em razão da complexidade do detalhamento, que requereria uma descrição
do dado climatológico a cada estação, mês a mês e ano a ano.
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séries também foram reconstruídas e estendidas, como em Realengo, que inicia em 1971
e termina em 2006 (Tabela 3.2). A estação Praça XV apresenta uma particularidade.
Não há dados para pluviosidade e, portanto, não foi efetuado qualquer tipo de
interpolação ou extrapolação. Deste modo, na categoria pluviosidade, são consideradas
onze estações, excluindo-se a estação Praça XV.

Figura 3.1: Distribuição das estações climatológicas na RMRJ
Tabela 3.2: Série temporal existente e período a ser interpolado e/ou reconstruído
Estação/bairro ou cidade

Série temporal existente

Série temporal após a
interpolação e/ou
reconstrução

Afonsos/Campo dos Afonsos
Alto da Boa Vista/Alto da Boa
Vista

1951-2009

1951-2009

1961-2006

1951-2009

Bangu/Bangu

1922-2000

1922-2009

Ecologia Agrícola/Seropédica

1961-2006

1951-2009

Praça XV/Praça XV

1917-1990

1917-2009

Realengo/Realengo

1971-2006

1951-2009

Rio de Janeiro/Rio de Janeiro

1961-2006

1951-2009

Santa Cruz Imet/Santa Cruz

1963-2006

1951-2009

Santa Cruz DECEA/Santa Cruz

1951-2009

1951-2009

Jacarepaguá/Jacarepaguá

1974-2009

1951-2009

Galeão/Ilha do Governador

1951-2009

1951-2009

Santos Dumont/Centro

1951-2009

1951-2009
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A distância entre as estações foi outro critério utilizado nos cálculos da
interpolação (Tabela 3.3). Foi aceita uma distância de até 100 km entre uma estação e
outra para o cálculo (TRONCI et al., 1986). As 12 estações foram reunidas em três
grupos: grupo 1 (Ecologia Agrícola, Santa Cruz DECEA e Santa Cruz Inmet); grupo 2
(Bangu, Realengo, Campo dos Afonsos e Jacarepaguá); grupo 3 (Galeão, Santos
Dumont, Rio de Janeiro, Praça XV e Alto da Boa Vista) – Figura 3.2. Esses três grupos
representam os diferentes ambientes metropolitanos da RMRJ, que podem revelar
padrões temporais e espaciais comuns quanto ao comportamento da chuva e
temperatura.
Tabela 3.3: Proximidade entre as estações (km)
Estações
Afonsos
Alto da Boa Vista
Bangu
Ecologia
Praca XV
Realengo
Rio
S. Cruz Inmet
S. Cruz DECEA
Jacarepaguá
Galeão
Santos Dumont

Afonsos Alto da Boa Vista Bangu Ecologia Praca XV Realengo
15,44
7,10
31,52
22,82
3,23
15,44
21,02 46,38
11,62
18,22
7,10
21,02
25,06
29,84
3,55
31,52
46,38
25,06
54,07
28,53
22,82
11,62
29,84 54,07
26,02
3,23
18,22
3,55
28,53
26,02
20,55
11,79
27,63 52,04
2,99
24,12
31,10
43,25
24,18 13,33
53,14
28,64
35,30
46,53
28,55 15,67
56,59
31,80
12,46
10,21
16,02 38,88
21,32
14,59
16,19
17,09
23,28 44,64
12,23
19,18
22,93
11,91
30,77 54,78
1,73
26,75

Rio
20,55
11,79
27,63
52,04
2,99
24,12
51,72
55,23
21,61
11,35
2,74

S. Cruz Inmet S. Cruz DECEA Jacarepaguá Galeão
31,10
35,30
12,46
16,19
43,25
46,53
10,21
17,09
24,18
28,55
16,02
23,28
13,33
15,67
38,88
44,64
53,14
56,59
21,32
12,23
28,64
31,80
14,59
19,18
51,72
114,31
21,61
11,35
4,17
34,37
46,88
4,17
36,71
49,99
34,37
36,71
23,17
46,88
49,99
23,17
53,52
56,55
21,83
13,70

Santos Dumont
22,93
11,91
30,77
54,78
1,73
26,75
2,74
53,52
56,55
21,83
13,70

Figura 3.2: Distribuição espacial dos três grupos por estações meteorológicas na RMRJ
A estação Alto da Boa Vista apresenta uma particularidade, na medida em que
está situada a 347 metros de altura. Mesmo podendo comprometer a interpolação por
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conta de sua altitude, ele não foi descartada devido a sua localização na área central, e
uma correção aproximada, apenas para a temperatura, de 2,4°C, foi aplicada10.
Foram gerados gráficos e equações de regressão linear entre as estações mais
próximas para se avaliar o coeficiente de correlação (Tabelas 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7) e assim
compreender a relação entre as distâncias.
Tabela 3.4: Coeficientes de correlação entre as estações (temperatura máxima)
Estações
Afonsos
Alto da Boa Vista
Bangu
Ecologia
Praca XV
Realengo
Rio
S. Cruz Inmet
S. Cruz DECEA
Jacarepágua
Galeão
Santos Dumont

Afonsos Alto da Boa Vista
0,51
0,51
0,85
N
0,64
N
0,86
0,84
0,88
N
0,80
0,56
0,83
N
0,85
N
0,86
0,49
0,77
0,62
0,56
N

Bangu
0,85
N
0,73
0,82
0,96
0,83
0,94
0,88
0,93
0,88
N

Ecologia Praca XV Realengo
0,64
0,86
0,88
0,84
N
N
0,73
0,82
0,96
0,75
0,95
0,75
N
0,95
N
0,59
0,96
0,67
0,80
0,86
0,95
0,74
0,89
0,95
0,96
0,93
N
0,79
0,94
N
0,93
N
N

Rio
0,80
0,56
0,83
0,59
0,96
0,67
0,69
0,75
N
0,65
0,79

S. Cruz Inmet S. Cruz DECEA Jacarepágua Galeão
0,83
0,85
0,86
0,77
0,49
0,62
N
N
0,94
0,88
0,93
0,88
0,80
0,74
N
N
0,86
0,89
0,96
0,79
0,95
0,95
0,93
0,94
0,69
0,75
0,65
N
0,92
N
N
0,92
N
N
N
N
N
N
N
N
0,95
0,84
N
N

Santos Dumont
N
0,56
N
N
0,93
N
0,79
N
N
0,95
0,84

Obs.: N – não foi efetuada a correlação entre as estações.

Tabela 3.5: Coeficientes de correlação entre as estações (temperatura mínima)
Estações
Afonsos
Alto da Boa Vista
Bangu
Ecologia
Praca XV
Realengo
Rio
S. Cruz Inmet
S. Cruz DECEA
Jacarepágua
Galeão
Santos Dumont

Afonsos Alto da Boa Vista
0,52
0,52
0,90
N
0,77
N
0,81
0,89
0,93
N
0,77
0,73
0,89
N
0,88
N
0,89
0,53
0,87
0,66
0,60
N

Bangu
0,90
N
0,84
0,92
0,96
0,91
0,95
0,93
0,96
0,94
N

Ecologia Praca XV Realengo
0,77
0,81
0,93
0,89
N
N
0,84
0,92
0,96
0,80
0,89
0,80
N
0,89
N
0,79
0,98
0,88
0,85
0,94
0,93
0,82
0,88
0,93
0,94
0,92
N
0,93
0,93
N
0,94
N
N

Rio
0,77
0,73
0,91
0,79
0,98
0,88
0,93
0,71
N
0,92
0,92

S. Cruz Inmet S. Cruz DECEA Jacarepágua Galeão
0,89
0,54
0,89
0,87
0,53
0,66
N
N
0,95
0,93
0,96
0,94
0,85
0,82
N
N
0,94
0,88
0,94
0,93
0,93
0,93
0,92
0,93
0,93
0,71
0,92
N
0,92
N
N
0,92
N
N
N
N
N
N
N
N
0,94
0,92
N
N

Santos Dumont
N
0,60
N
N
0,94
N
0,95
N
N
0,94
0,92

Obs.: N – não foi efetuada a correlação entre as estações.

Tabela 3.6: Coeficientes de correlação entre as estações (temperatura média)
Estações
Afonsos
Alto da Boa Vista
Bangu
Ecologia
Praca XV
Realengo
Rio
S. Cruz Inmet
S. Cruz DECEA
Jacarepágua
Galeão
Santos Dumont

Afonsos Alto da Boa Vista
0,95
0,95
0,92
N
0,79
N
0,92
0,94
0,97
N
0,81
0,95
0,95
N
0,90
N
0,90
0,97
0,89
0,97
0,96
N

Bangu
0,92
N
0,85
0,92
0,92
0,89
0,92
0,92
0,94
0,94
N

Ecologia Praca XV Realengo
0,79
0,92
0,97
0,94
N
N
0,85
0,92
0,92
0,84
0,97
0,84
N
0,97
N
0,81
0,97
0,91
0,83
0,92
0,95
0,68
0,95
0,97
0,97
0,94
N
0,94
0,98
N
0,97
N
N

Rio
0,81
0,95
0,89
0,81
0,97
0,91
0,93
0,94
N
0,91
0,93

S. Cruz Inmet S. Cruz DECEA Jacarepaguá Galeão
0,95
0,90
0,90
0,89
0,97
0,97
N
N
0,92
0,92
0,94
0,94
0,85
0,83
N
N
0,92
0,95
0,97
0,94
0,95
0,97
0,94
0,98
0,93
0,94
0,91
N
0,95
N
N
0,95
N
N
N
N
N
N
N
N
0,96
0,94
N
N

Santos Dumont
N
0,96
N
N
0,97
0,93
N
N
0,96
0,94

Obs.: N – não foi efetuada a correlação entre as estações.

10

Em uma atmosfera seca foi considerado um gradiente vertical de temperatura de 0,7ºC, em média, para
cada 100 metros (ARYA, 2001; AYOADE, 1998).
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Tabela 3.7: Coeficientes de correlação entre as estações (pluviosidade)
Estações
Afonsos
Alto da Boa Vista
Bangu
Ecologia
Realengo
Rio
S. Cruz Inmet
S. Cruz DECEA
Jacarepágua
Galeão
Santos Dumont

Afonsos Alto da Boa Vista
0,08
0,08
0,49
0,41
0,44
0,19
0,52
0,22
N
0,26
0,46
0,22
0,37
0,0008
0,40
0,0003
0,52
0,30
N
0,17

Bangu
0,49
0,41
0,57
0,68
0,52
0,56
0,54
0,38
0,63
N

Ecologia Realengo
0,44
0,52
0,19
0,22
0,57
0,68
0,66
0,66
0,50
0,52
0,56
0,46
0,42
0,47
N
0,27
N
0,42
N
N

Rio
N
0,26
0,52
0,50
0,52
0,44
N
N
0,68
0,52

S. Cruz Inmet S. Cruz DECEA Jacarepágua Galeão
0,46
0,37
0,4 0,52
0,22
0,0008
0,0003 0,30
0,56
0,54
0,38
0,63
0,56
0,42
N
N
0,46
0,47
0,27
0,42
0,44
N
N
0,68
0,53
N
N
0,53
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0,44
0,55

Santos Dumont
N
0,17
N
N
N
0,52
N
N
0,44
0,55

Obs.: N – não foi efetuada a correlação entre as estações.

3.1.2. Descrição e aplicação das técnicas de interpolação e extrapolação
As melhores técnicas para estimar dados faltantes, geralmente, dependerão das
propriedades estatísticas dos dados. Em climatologia, dois fatores são os mais
importantes, a saber: a correlação da rede de estações e as variações sazonais (XIA et
al., 1999). Quatro métodos foram empregados: a média aritmética simples – MA (XIA
et al.,1999), a interpolação pelo inversa da distância – ID (HUBBARD, 1994), a razão
normal – RN (PAULHUS e KOHLER, 1952; YOUNG, 1992) e melhor estimador –
ME (XIA et al.,1999).
 Média aritmética simples (MA)
É o método mais tradicional entre todos empregados. Os dados faltantes são obtidos
por meio da média aritmética das cinco estações mais próximas em torno da estação
alvo.
 Interpolação inversa da distância (ID)

∑
V0 =
∑

n

i =1
n
i =1

(Vi / di )
(1 / di )

(3.1)

onde:
V 0 é o valor estimado do dado faltante;
Vi é o valor da estação mais próxima;
di é a distância entre a estação do dado faltante e a estação mais próxima.
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 Método da relação normal (RN)
O dado estimado considera a combinação de diferentes pesos. Logo:

∑
V0 =
∑
n

i =1
n
i =1

Wi / Vi
Wi

(3.2)

onde:
Wi é o da estação mais próxima;
Vi é o dado observado da estação mais próxima.
Os pesos são calculados pela equação:

∑ 1 (Wi / Vi
V0 =
∑ 1 Wi )
n

i

n

(3.3)

i

onde:
ri é o coeficiente de correlação entre a estação alvo e a estação circunvizinha;
ni é o número de pontos usados para derivar o coeficiente de correlação;
Wi é o peso resultante.

 Melhor estimador (ME)
O dado faltante é estimado a partir da estação vizinha que contém a correlação
positiva mais elevada.
Em todos os métodos, especialmente o ME, mais de uma estação foi adotada
para testar o cálculo da interpolação, que se deve pela proximidade relativa de mais de
uma estação. Os métodos foram testados segundo o erro médio absoluto (EMA),
conforme sugerido por XIA et al. (1999). Para uma mesma estação interpolada foram
utilizados, quando necessário, mais de um método. Esse fato ocorreu quando o método
empregado não cobria todo o grupo de dados faltosos, recorrendo, neste caso, ao
segundo, terceiro ou quarto) melhor método de acordo com o teste do erro médio
absoluto.
A partir da avaliação pelo erro médio absoluto (EMA), a Tabela 3.8 apresenta os
métodos adotados para cada estação e por dado climatológico. O método melhor
estimador (ME) obteve a melhor avaliação, com 29, seguida pela razão normal (RN)
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com 28 avaliações. Na terceira posição, surge a média aritmética simples (MA) com 25
avaliações e, finalmente, aparece a interpolação pelo inverso da distância (ID) com 24
avaliações. Todos os métodos levaram em conta a distância como um fator de controle,
mas o método RN, além da distância, considerou a combinação de diferentes pesos dos
coeficientes de correlação.
A diversidade dos fatores controladores do clima na RMRJ, como a presença do
mar e das lagoas, da montanha, da floresta, o fundo de vale, a baixada litorânea entre
outros atributos físicos, exigem um maior leque de elementos para incluir nos métodos
de interpolação. Esse foi o intuito com a aplicação do método RN, que, além da
distância, incluiu a combinação de pesos dos coeficientes de correlação ente as estações
próximas. O principal resultado encontrado com a interpolação é a não observação de
um padrão da técnica de interpolação por área geográfica. Isto é, não houve um
interpolador que apresentasse uma melhor resposta segundo as características físicas da
região, a saber, região de baixada, de litoral, de serra ou de fundo de vale.
Tabela 3.8: Métodos adotados para interpolação segundo o teste do erro médio absoluto
(EMA) para cada estação meteorológica e dado climatológico
Estação/Dado climatológico
Afonsos
Alto da Boa Vista
Bangu
Ecologia Agrícola
Praça XV
Realengo
Rio
S.Cruz Inmet
S.Cruz DECEA
Jacarepágua
Galeão
Santos Dumont

Temperatura máxima Temperatura média Temperatura mínima Pluviosidade
TODOS
TODOS
TODOS
ME
MA, ID, RN
RN
RN
ME
ME
MA, ID, RN
MA, ID, RN
MA
ID, RN, ME
ME
ME
ME
MA, ID, RN
ID, RN
TODOS
NHI
TODOS
MA, ME
MA
ME
ME
RN, ME
ID, RN, ME
ME
ID, RN, ME
ID, RN, ME
MA, ID, RN
MA, ME
TODOS
TODOS
TODOS
ME
MA, ID, RN
MA, ID, RN
MA, ID, RN
RN
TODOS
TODOS
TODOS
MA
ME
NHI
NHI
NHI

MA: média aritmética simples; ID: interpolação pelo inverso da distância; RN: razão normal; ME: melhor
estimador; NHI: Não houve interpolação.

A interpolação para a pluviosidade foi aceita, principalmente, com o método ME
(8 das 12 estações). Esperava-se que, por se tratar de uma variável altamente oscilante
no espaço geográfico, especialmente o da RMRJ, o método RN poderia apresentar
melhores resultados, que, neste caso, apenas se deu para a estação Jacarepaguá.
Para a temperatura, que se caracteriza por uma baixa variabilidade espacial,
geralmente não houve um método de interpolação que tenha se destacado, mas uma
gama de métodos, salvo uma ou outra estação, como ocorreu na estação Alto da Boa
Vista e Ecologia Agrícola.
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3.1.3. Análise por componentes principais (ACPs)
O aumento das séries temporais de dados, especialmente as obtidas por meio de
técnicas de sensoriamento remoto, tornou necessário o desenvolvimento e utilização de
métodos capazes de extrair informações representativas da maior parte das amostras da
base de dados (GUEDES et al., 2010), facilitando a correspondente análise qualitativa.
A análise por componentes principais (principal components analysis - PCA) é
uma das técnicas estatísticas multivariadas mais utilizadas em hidrometeorologia,
introduzida, pela primeira vez, em estudos meteorológicos conduzidos por Lorenz, em
1956, que as denominou de funções ortogonais empíricas (empirical orthogonal
functions - EOF). Ambas as nomenclaturas, PCA ou EOF, são comumente usadas
(NORTH et al., 1982; KANG et al., 1999; MONAHAN, 2001; OVERLAND et al.,
2004) e referem-se ao mesmo conjunto de procedimentos.
A idéia das componentes principais (ou EOFs) é procurar expressar o conjunto
de dados, como é o caso da temperatura e pluviosidade, empregadas nesta tese, por
meio de uma soma finita de funções. Cada componente prinicipal (ou EOF) é
responsável por uma parcela da variabilidade do conjunto de dados. Quanto maior a
variância explicada pelo componente, maior é a sua importância para a representação do
conjunto de dados.
O objetivo principal da análise de componentes principais é a obtenção de um
pequeno número de combinações lineares de um conjunto de variáveis, que retenham o
máximo possível da informação contida nas variáveis originais. Assim, é possível
reduzir um conjunto de dados com grande número de variáveis para um conjunto bem
menor de novas variáveis (WILKS, 2006).
A análise de componentes principais é feita a partir da diagonalização da matriz
de covariância dos dados, com a consequente determinação de combinações dos dados
originais que não sejam correlacionados entre si. O número de componentes é sempre
igual ao número de variáveis, entretanto, normalmente poucas componentes são
responsáveis por grande parte da explicação total, devido à correlação existente entre
esses dados. As componentes principais são extraídas na ordem do mais explicativo, em
termos do percentual da variância original, para o menos explicativo.
Cada componente principal é constituída de duas funções, uma que expressa a
variabilidade espacial de cada uma, e outra que traduz sua variação temporal. Segundo a
definição formulada por LORENZ (1956), cada par constitui uma Função ortogonal
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empírica (EOF). Adotaremos a expressão ACP para análise de componentes principais
ou CP para componentes principais.
XAVIER et al. (2010) investigaram a variabilidade interanual durante 20032008 de diferentes parâmetros hidrológicos na Bacia amazônica e adotaram a análise
por componentes principais para verificar o armazenamento total de água, o nível do rio
e a precipitação ao longo de toda a bacia. O período 2003-2008 é caracterizado por dois
grandes eventos hidrológicos: uma seca temporária no final de 2005 e uma fase mais
úmida, confirmando que a mudança espaço-temporal hidrológica da bacia amazônica é,
pelo menos em parte impulsionada pelo fenômeno ENSO. SOUZA et al. (2009)
utilizaram a ACP no diagnóstico das alterações da cobertura vegetal em uma bacia
hidrográfica no estado de Pernambuco a partir de imagens de satélite Landsat. GUEDES
et al. (2010), a partir de 27 estações pluviométricas, executam as ACP para melhor
representar e explicar o padrão espacial das chuvas entre 1963 e 2006 no estado do
Piauí. MONAHAN (2004) aplicou a ACP não linear (NLPCA) para a temperatura da
superfície do mar na região do Pacífico tropical e para a pressão a nível do mar na
região do Pacífico Indo-tropical e suas relações com situações de El Niño e La Niña.
KIM e BAIK (2005), por meio das ACPs, encontraram os modos dominantes de
variabilidade temporal e espacial na ilha de calor urbana em Seul.
Considerou-se, neste estudo, dados diários de temperatura e precipitação de 1211
estações climatológicas do INMET e DECEA, registros disponíveis desde 01/01/1951.
Após a análise preliminar dos dados diários brutos, as falhas encontradas foram
preenchidas, e os dados foram agregados na escala mensal. A análise baseou-se nessas
séries médias mensais. Para cada estação climatológica, além das séries de temperatura
média mensal, Tmédia, foram derivadas, a partir dos dados diários brutos, as séries
mensais de temperatura mínima, Tmin, e máxima, Tmax.
As componentes principais foram calculadas a partir dos dados de todas as
estações originais. Montou-se outro sistema de eixos e foi gerada uma nova rotação em
relação à matriz de correlação dos dados originais. Assim, a partir das 12 estações, foi
criada uma matriz de correlações, constituindo uma matriz 12 por 12. O objetivo é
transformar, então, essa matriz, dita completamente, cheia numa matriz diagonal. Em
outras palavras, quando se aplica o método das componentes principais, chega-se, então,

11

Para a pluviosidade, foram consideradas 11 estações, em razão da exclusão da estação Praça XV.
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a um sistema em que a matriz representa um sistema de eixos independentes entre si,
assumindo, então, a forma diagonal.
A matriz diagonal é calculada a partir dos autovetores da matriz de correlação
original. Essa matriz de correlação, pré-multiplicada e pós-multiplicada pela matriz de
autovetores, resultará numa matriz diagonal. Essa nova matriz diagonal, de covariâncias
do sistema, contém, na sua diagonal, os autovalores, que são medidas das variâncias ao
longo de um dos autovetores ou cada uma das novas componentes. A partir dessas
componentes, são calculados os pesos. Os maiores autovalores estão associadas às
primeiras componentes. No presente estudo, optou-se por empregar, na análise, a
componentes 1 (CP1) e a componente 2 (CP2). Assim, por exemplo, quanto maior for o
peso da CP1 e 2 maior representatividade terá a estação.
Para a determinação das CP das séries mensais de temperatura e precipitação,
considerou-se o maior período de dados comum a todas as estações, isto é, de
janeiro/1951 a junho/2009, em um total de 703 meses. As estações de Bangu e da Praça
XV, com período anterior a 1951, mantém uma padronização junto as demais estações
e, portanto, não incluem seus dados anteriores a 1951. Dessa forma, para a temperatura,
dispôs-se de 3 conjuntos de dados (Tmédia, Tmin e Tmax) para 12 séries com 703
meses arranjados em 3 matrizes de 12 linhas e 703 colunas. Para a pluviosidade, foi
preparado um (1) conjunto de 11 séries de 703 meses arranjado em uma (1) matriz de 11
linhas e 703 colunas.
O passo seguinte foi a determinação das CPs de cada um daqueles conjuntos de
dados. Cada conjunto é composto por um par, denominado modo de variação,
correspondente a (i) um campo que representa um padrão de variabilidade espacial e a
(ii) uma série que descreve a evolução temporal desse campo, usualmente normalizada
em relação ao máximo valor absoluto da série, ou seja, variando entre -1 e 1. Em geral,
poucas componentes são capazes de representar grande parte da variabilidade dos dados
estudados, o que pode ser determinado em função do percentual da variância dos dados
originais explicado por cada um dos modos.
A normalização é feita com base no máximo entre os valores do máximo valor
do conjunto de dados e do mínimo valor do conjunto de dados. Para entender o
comportamento dos dados, é necessário sempre considerar o par que inclui o valor
espacial u(x,y) mais a série temporal v(t). O conjunto de dados original é aproximado
pelo produto entre essas duas funções. Logo:
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F(x,y,t) = soma [u(x,y)*v(t) ] para todos as N componentes
Dessa forma, se, para um componente I, o valor espacial na estação uI(x,y) for
negativo, e a série temporal correspondente vI(t) também for negativa, o produto
u(x,y)*v(t) será positivo.
Como o interesse maior da análise consistiu em buscar determinar os padrões de
variação dominantes a longo prazo, os dados mensais foram filtrados com a aplicação
de um filtro média-móvel, com diferentes janelas (1, 5 e 10 anos ou 12, 60 e 120
meses), de modo a permitir que, ao anular os componentes de alta freqüência, o
comportamento de longo prazo pudesse ser mais bem explicitado. Quanto maior a
média móvel aplicada (10 anos ou 120 meses) eliminam-se as oscilações, que, em se
tratando de ver tendências de longo prazo, é mais eficiente. Entretanto, na média móvel
de 1 ano ou 12 meses, consegue-se identificar oscilações que o filtro de 10 anos
suprime.
Foram elaborados mapas do padrão de variabilidade espacial das componentes
principais da temperatura e da precipitação para as médias móveis de 12 meses e 120
meses para as componentes 1 e 2, que explicam grande parte da variância.
Adicionalmente, foram elaborados gráficos de evolução temporal das componentes
principais da temperatura e precipitação para as médias móveis de 12 e 120 meses para
os fatores 1 e 2, que explicam grande parte da variância.

3.1.4. Análise de regressão e variância
Para compreender a tendência da temperatura e da pluviosidade na RMRJ,
utilizaram-se dois métodos estatísticos, ou seja, a análise de regressão linear simples e a
análise de variância, que se complementam. As técnicas estatísticas permitem e
caracterizar o comportamento de um fenômeno no espaço-tempo, bastante empregadas
no campo das ciências ambientais, como a Hidrologia, Meteorologia e a Climatologia.
Os dados ambientais aqui assumidos são a temperatura máxima, média e mínima
e a pluviosidade. Os dados das 12 estações meteorológicas (Tabela 3.2) estão
organizados por mês e foram agrupados em estações do ano: verão (dezembro, janeiro,
fevereiro), outono (março, abril, maio), inverno (junho, julho, agosto) e primavera
(setembro, outubro, novembro).
Para a aplicação do modelo de regressão linear simples, considerou-se o tempo
como variável explicativa, medido em meses, e, como possíveis variáveis, respostas à
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temperatura e à pluviosidade. Assim, tem-se o gráfico de regressão com a variável
dependente Y (temperatura ou pluviosidade média do período sazonal) versus a variável
independente X (série temporal).
Em todas as estações e séries temporais, é apontada a equação da regressão
linear, a variação anual, a variação ao longo da série temporal, o coeficiente de
determinação (R2), o coeficiente de determinação ajustado (R2) e a probabilidade de
erro ou área de rejeição do teste de hipótese (p-valor). O nível de significância (p-valor)
estipulado foi de 0,05%, isto é, um intervalo de confiança de 95%, para testar a hipótese
de tendência crescente ou decrescente em comparação com a hipótese dita nula de que
não houve mudança estatisticamente significativa. A tendência baseia-se na equação da
reta dada pela regressão. O tratamento e análise estatística dos dados foram operados no
pacote estatístico R versão 2.8.0, disponível gratuitamente em http://www.Rproject.org.
A última etapa para analisar a série temporal é a análise por variância clássica,
paramétrica (ANOVA), que se destina à detecção da diferença entre médias de classes
ou grupos, além da determinação dos seus intervalos de confiança (XAVIER et al.,
2007; XAVIER e SILVA, 2010).
Os dados mensais médios sazonais foram agrupados em classes dentro de um
intervalo de 10 anos. Cada década foi numerada iniciando em 1 e, então, organizadas:
1(1951-1960); 2 (1961-1970); 3(1971-1980); 4(1981-1990); 5(1991-2000); 6(20012009). Nota-se que a última década, referente aos anos 2000, agrupa um ano a menos,
por não possuir o ano de 2010. Nas estações Praça XV e Bangu, cuja série temporal tem
início em 1917 e 1922, respectivamente, estas assimilaram mais três classes, que
correspondem às décadas de 1920, 1930 e 1940, organizadas da seguinte forma: 1(19211930); 2(1931-1940); 3(1941-1950); 4(1951-1960); 5(1961-1970); 6(1971-1980);
7(1981-1990); 8(1991-2000); 9(2001-2009).
Foram elaborados gráficos de intervalos de confiança das médias, cujo eixo das
abscissas (x) representa o fator, que corresponde à classe, e com o eixo das ordenadas
(y) correspondente à resposta (temperatura ou pluviosidade). Junto aos gráficos, foram
estipulados a média, o desvio padrão, o limite superior, o limite inferior e o p-valor de
5% para um intervalo de confiança de 95%. Todos os gráficos e operações estatísticas
foram

gerados

no

código

computacional

Action

1.1,

disponível

em

http://portalaction.com.br.
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3.2. Sensoriamento remoto
3.2.1. A plataforma Landsat
A série temporal do Land Remote Sensing Satellite (Landsat) é, possivelmente, o
principal banco de dados de imagens de satélite do Brasil (e do mundo) e está acessível
gratuitamente e virtualmente aos usuários nacionais através do INPE. Nesta segunda
etapa, a base de toda a pesquisa concentrou-se na análise dos dados dos sensores
Thematic Mapper (TM) e Enhaced Thematic Mapper Plus (ETM+) a bordo dos satélites
Landsat 5 e 7, respectivamente.
O programa Landsat foi desenvolvido pela National Aeronautics e Space
Administration (NASA) com o intuito de adquirir informações espaciais, espectrais e
temporais dos recursos terrestres em escala global e repetitiva (ROSA, 2007). Desde
1972 até o presente, sete plataformas já atuaram ou ainda atuam: o Landsat-1 (1972),
Landsat-2 (1975), Landsat-3 (1978), Landsat-4 (1982), Landsat-5 (1984), Landsat-6
(1993) e Landsat-7 (1999). Destas, apenas o Landsat-5 encontra-se em operação. De
órbita polar heliossíncrona, com altitude entre 919 km (Landsat 1, 2 e 3) e 705 km
(demais plataformas), inclinação orbital de 98º, área imageada de 185 km, completa o
ciclo de imageamento da Terra a cada 16 dias.
Quatro sistemas sensores operaram nessas plataformas, a saber: o multispectral
scanner system (MSS), o retum beam vidicom (RBV), o TM e o ETM+. O MSS e o
RBV operaram nas plataformas Landsat 1, 2 e 3; o MSS e o TM, nas plataformas
Landsat 4 e 5; o ETM+ , nas plataformas Landsat 6 e 7. A principal diferença entre
esses sistemas sensores dá-se pelas características de resolução espectral e espacial e
pela sensibilidade radiométrica das bandas. Neste caso, os sensores TM e ETM+
apresentam melhores resoluções e sensibilidade (JENSEN, 2009).
A escolha dos sensores TM e ETM+ , para esta pesquisa, deve-se exatamente
pela presença da banda 6, não presente nas séries de 1 a 4. A banda 6 está posicionada
dentro da janela atmosférica no intervalo espectral entre 10,40 µm - 12,50 µm
correspondente à região do infravermelho termal, destinando-se, dessa forma, ao
mapeamento da temperatura dos alvos presentes na imagem. Essa aplicabilidade, em
conjunto com sua resolução espacial, 120 m para o Landsat-5 e 60 m para o Landsat-7,
são fundamentais aos estudos de ilhas de calor.
O sistema de plataformas Landsat oferece algumas vantagens em relação a
outros sistemas de satélites, nomeadamente a sua série temporal relativamente longa,
que, no caso da RMRJ, data-se desde 1984, conjugada com sua resolução espacial.
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Apesar da série de satélites polares da National Oceanic Atmospheric Administration
(NOAA) possuir, a bordo, o instrumento advanced very high resolution radiometer
(AVHRR) também com bandas no infravermelho termal e uma série temporal um
pouco mais extensa, desde 1979, sua resolução espacial de 1,1 km é muito aquém, em
termos de nível de detalhe, quando comparada com a resolução espacial oferecida pelo
Landsat.
Instrumentos a bordo das plataformas TERRA e AQUA, como o moderate
resolution imaging spectroradiometer (MODIS) e o advanced spaceborne thermal
emission and reflection radiometer (ASTER), também possuem

bandas no

infravermelho termal. Não obstante, além de começar a operar somente a partir de 1999,
comprometendo o tamanho da série temporal, o MODIS apresenta uma resolução
espacial, no seu maior nível de detalhe,

de apenas 250 metros, enquanto que a

resolução do ASTER é de 90 m, comparável à do Landsat.
Adicionalmente, a série de dados do Landsat é disponibilizada gratuitamente
aos usuários de forma amigável e instantânea. Dessa forma, a plataforma Landsat reúne
condições razoáveis de praticidade no acesso, de cobertura temporal e de resolução
espacial que faz com que sua utilização seja especialmente importante nos estudos de
clima urbano no estado do Rio de Janeiro.
De fato, o Landsat é uma das ferramentas pioneiras na investigação do clima
urbano por meio de técnicas mais modernas, proporcionando o mapeamento espacial da
temperatura e a detecção da ilha de calor urbana (LOUGEAY et al., 1996; WALD e
BALEYNAUD, 1999; VOOGT e OKE, 2003).

3.2.2. Seleção e pré-processamento das imagens
Inicialmente, reuniu-se uma série temporal com 112 imagens Landsat-5 e 7 entre
1984 e 2010. Todas as imagens estão situadas na órbita-ponto 217-76, que abrange a
RMRJ, e correspondem ao período matutino. Oscila entre as 12h e 12h50m (GMT),
entre 9h e 9h50m no horário local (hora de Brasília) para as imagens de outono-inverno,
e entre 10h e 10h50m no horário local (horário brasileiro de verão) para grande parte
das imagens de primavera-verão.
Dois critérios foram adotados para a seleção. O primeiro é a ausência ou a baixa
presença de nuvens sobre a área continental da RMRJ. A Divisão de Geração de
Imagens (DGI) do INPE, que disponibiliza as imagens, as organiza as cenas por
cobertura de nuvens divididas em quatro quadrantes (Figura 3.3). Foram privilegiadas
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as imagens com ausência de nuvens nos quadrantes 1 e 2 ou no máximo com 20%.
Ainda assim, dentre as imagens com 20%, algumas foram rejeitadas quando as nuvens
eram muito espessas e contínuas, tomando uma grande área, conforme visualizado no
exemplo da Figura 3.3 no quadrante 3. A qualidade radiométrica da imagem foi outro
critério adotado, isto é, a presença de ruídos em uma das bandas que impedisse o
processamento radiométrico da imagem. A verificação da qualidade radiométrica foi
realizada tanto visualmente como pela constatação de valores físicos não realísticos.
Com base nos dois critérios adotados, 13 imagens da série temporal de 112 foram
excluídas, restando 99 para processamento e análise (Tabela 3.9).

Figura 3.3: Imagem Landsat-5 da órbita ponto 217-76 referente à RMRJ do dia
09/05/11 exibindo os quadrantes de cobertura de nuvens. Nesta imagem o DGI-INPE
quantifica os quadrantes 1 e 2 com 10%, o quadrante 3 com 20% e o quadrante 4 com
30% de nuvens
Tabela 3.9: Relação das imagens Landsat e seus respectivos sensores
Imagens

Imagens

Imagens

Imagens

01/07/84

27/04/95

22/07/03

23/10/08

24/12/84

29/05/95

23/08/03

10/12/08

15/04/85

16/07/95

26/10/03

28/02/09

04/07/85

31/05/96

29/12/03

19/05/09

28/01/86

02/07/96

02/03/04

04/06/09
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Tabela 3.9: Relação das imagens Landsat e seus respectivos sensores (continuação)
20/05/86

20/09/96

03/04/04

20/06/09

11/08/87

09/12/96

30/01/04

08/09/09

22/03/88

03/06/97

22/06/04

15/02/10

24/02/90

06/06/98

31/12/04

19/03/10

27/02/91

08/07/98

09/06/05

20/04/10

16/04/91

25/08/98

11/07/05

07/06/10

02/05/91

21/03/99

28/08/05

09/07/10

21/07/91

28/02/99

16/11/05

26/08/10

07/0991

24/05/99

04/02/06

11/09/10

14/02/92

27/07/99

27/05/06

14/02/01*

05/06/92

26/05/00

14/07/06

06/06/01*

08/08/92

14/08/00

31/08/06

09/08/01*

14/12/92

02/11/00

23/02/07

09/06/02*

30/12/92

05/01/01

11/03/07

27/07/02*

05/04/93

27/04/01

27/03/07

12/08/02*

18/01/94

14/06/01

12/04/07

04/02/03*

10/05/94

01/08/01

15/06/07

20/02/03*

29/07/94

17/08/01

02/08/07

01/10/94

04/10/01

19/09/07

11/04/95

06/07/03

05/10/07

* Imagens do Landsat-7. As datas das imagens indicadas em azul são classificadas como outono-inverno;
em vermelho são classificadas como primavera-verão.

As imagens foram agrupadas em períodos sazonais, segundo observado na
Tabela 3.9. Esse agrupamento obedeceu ao mesmo critério adotado para os dados das
estações meteorológicas, isto é, de março a agosto, constitui o período outono-inverno,
enquanto, de setembro a fevereiro, constitui o período primavera-verão. A idéia é
observar a evolução temporal sazonal da temperatura da superfície mapeada, como
também a evolução da temperatura das estações meteorológicas a 1,5 m da superfície.
Um agrupamento por década também foi adotado também com vistas a analisar
a evolução temporal-espacial. As imagens de 1984 até 1990 correspondem aos anos 80,
enquanto, entre 1991 e 2000, aos anos 90, e, de 2001 a 2010, aos anos 2000. Do total
das 99 imagens Landsat, 9 compõem os anos 80 (6 para o outono-inverno; 3 para a
primavera-verão), 36 compõem os anos 90 (25 para o outono-inverno; 11 para a
primavera-verão) e 54 para os anos 2000 (33 para o outono-inverno; 21 para a
primavera-verão).
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O banco de dados do DGI oferta um maior número de imagens para os anos 90 e
2000. Essa maior oferta deve-se pela data de início de disponibilização das imagens
Landsat-5 (a partir de dezembro de 1984) no Brasil. Deve-se, também, ao controle de
qualidade do DGI, que excluiu muitas imagens dos anos 80, consideradas de baixa
qualidade. Outro fato de destaque é a maior disponibilidade de imagens para o período
outono-inverno, com condições atmosféricas de maior estabilidade, proporcionando
poucas nuvens ou ausência delas, o que pode eventualmente resultar em resultados
enviesados.
As imagens foram recortadas dentro dos seguintes limites de coordenadas
geográficas para a RMRJ: canto superior esquerdo (-43º57´47.33``; -22º26`12.57``) e
canto inferior direito (-42º36`21.20``; -23º08`18.95``) – Figura 3.4.

Figura 3.4: Recorte da RMRJ na imagem Landsat pelas coordenadas geográficas: 43º57´47.33”; -22º26`12.57” (canto superior esquerdo) e -42º36`21.20”; -23º08`18.95”
(canto inferior direito)
É importante ressaltar que as imagens na banda 6, com resoluções espaciais de
120 e 60 m, para o Landsat 5 e 7, respectivamente, foram reamostradas para 30 m para
que esta pudesse ser utilizada em conjunto com as demais bandas para a geração de
diferentes parâmetros de superfície.
As imagens passaram, inicialmente, por um tratamento digital no SPRING
versão 4.3 (código computacional de sistema de processamento de informações
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georreferenciadas). Foram georeferenciadas a partir de uma correção geométrica
utilizando o modelo polinomial de 1º grau e o interpolador do vizinho mais próximo,
segundo o elipsóide de referência WGS84, tendo, como base, as imagens
Geocover_2003 compostas de dados da série de satélites Landsat (MSS, TM e ETM+).
Após o georeferenciamento, foram gerados arquivos denominados “gribs” em formato
“geotiff” ,que serviram como base para a confecção de mapas de uso do solo e cálculo
da temperatura da superfície continental (TSC), do índice de vegetação por diferença
normalizada (normalized difference vegetation index - NDVI) ou, do índice de área
construída (index-based built-up index – IBI) e da área de superfície impermeável
(impervious surface area - ISA).
Além da correção geométrica, realizou-se, como parte do pré-processamento dos
dados, a correção radiométrica, que consiste em transformar os dados brutos,
inicialmente em números digitais (ND), em dados de radiância. Esse é um procedimento
fundamental antes de se obter informações quantitativas indispensáveis para monitorar e
detectar mudanças no meio ambiente. Essa transformação foi feita conforme equação e
constantes de calibração presentes nos trabalhos de CHANDER e MARKHAM (2003) e
CHANDER et al. (2009).

 LMAX i − LMIN i
Li = 
Qcal max



Qcal + LMIN i


(3.4)

onde:
Li é a radiância espectral no canal i em W⋅m-2⋅sr-1⋅µm-1;

LMAX i é o valor de radiância máxima na banda i em W⋅m-2⋅sr-1⋅µm-1;
LMIN i é o valor de radiância mínima na banda i em W⋅m-2⋅sr-1⋅µm-1,;

Qcal é o valor de ND;
Qcalmax é o valor máximo de ND.
Esses valores, para cada canal, são mostrados na Tabela 3.10.
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Tabela 3.10: Constantes de calibração para os canais de 2 a 6 dos sensores Landsat-5 e 7
Landsat-5
Landsat-7
Canais

LMAX i

LMIN i

W⋅m-2⋅sr1

⋅µm-1

Qcal

Qcalmax

LMAX i

LMIN i

W⋅m-2⋅sr-

W⋅m-2⋅sr-

W⋅m-2⋅sr-

1

1

1

⋅µm-1

⋅µm-1

Qcal

Qcalmax

⋅µm-1

2

333

-2.,4

0

255

196,5

-6,4

1

255

3

264

-2,84

0

255

152,9

-5,0

1

255

4

221

-1,51

0

255

157,4

-5,1

1

255

5

30,2

-0,37

0

255

31,6

-1,0

1

255

6

15,3032

1,2378

0

255

17.04

0

1

255

Fonte: adaptado de CHANDER et al. (2009).
As constantes de calibração têm como base o processamento de dados operados
pelo NLAPS (National Landsat Archive Production System) para todo o período das
imagens (1984-2010). As constantes para o Landsat-7 apresentam uma particularidade.
As imagens Landsat-7 são adquiridas em um estado de baixo ou de alto ganho com o
objetivo de maximizar os sensores com 8 bits de resolução radiométrica, sem saturar os
detectores. O modo de baixo ganho é usado para superfícies de imagens com alto brilho
(maior faixa dinâmica, mas baixa sensibilidade), e o modo de alto ganho é usado para
superfícies de imagem com baixo brilho (menor faixa dinâmica, mas de alta
sensibilidade). Assim, para a RMRJ, a banda 6 é de baixo ganho, e as demais bandas
são consideradas de alto ganho.
Para os canais 2 (0,525 - 0,605 µm), 3 (0,630 – 0,690 µm), 4 (0,750 – 0,900 µm)
e 5 (1,55 – 1,75 µm), a radiância foi, posteriormente, transformada em reflectância

ρi =

πLi d 2
ESUN i cos θ s

(3.5)

onde:

ρ i é a reflectância no canal i ;
d é a distância Terra-Sol em unidades astronômicas;
ESUN i é o valor médio da irradiância solar no canal i em W⋅m-2⋅µm-1, que tem, para a
banda 2, o valor 1796 (Landsat-5) e 1812 (Landsat-7); para a banda 3, o valor é de 1536
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(Landsat-5) e de 1533 (Landsat-7); e, para a banda 4, o valor é de 1031 (Landsat-5) e
1039 (Landsat-7);

θ s é o ângulo zenital solar.
No caso do canal 6, a radiância Li = Bi (Tb ) foi transformada em temperatura de
brilho (TB), através da inversão da função de Planck ( Bi (Tb ) )

Tb =

K2

K

ln 1 + 1
 Li


(3.6)

onde:

Tb é a temperatura de brilho em Kelvin (K);

K 1 e K 2 são as constantes 1 e 2 de calibração do Landsat em W⋅m-2⋅sr-1⋅µm-1, que
equivale a 607,76 (Landsat-5) e 666,09 (Landsat-7); e 1260,56 (Landsat-5) e 1282,71
(Landsat-7), respectivamente.

3.2.3. Mascaramento de nuvens
Em razão da grande quantidade de nuvens que cobre a superfície terrestre e,
principalmente, as regiões tropicais, tanto a estimativa da TSC como o cálculo dos
demais índices de superfície utilizados no presente trabalho (NDVI, IBI e ISA) tornamse inadequados com base nos dados do Landsat, visto que as nuvens influenciam tanto a
radiação termal emitida como a radiação solar refletida, de forma que a não
identificação prévia dos píxeis cobertos com nuvem tem como resultado a estimativa
errônea dos parâmetros de superfície.
Mesmo levando em consideração que, no presente trabalho, são realizadas
composições com base na média e no valor máximo que minimizam os efeitos das
nuvens, diferentes estudos (GUTMAN, 1991; GUTMAN e IGNATOV, 1996)
demonstraram que as composições, geralmente, incluem píxeis contaminados, o que
pode afetar a análise dos dados e até levar a falsas conclusões. Portanto, a obtenção de
resultados mais confiáveis depende da identificação e separação de píxeis cobertos por
nuvens através do uso de algoritmos de mascaramento de nuvens em imagens diárias
antes de se realizar as composições.
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FRANÇA e CRACKNELL (1995) desenvolveram um método bem simples para
a detecção de nuvem com os dados do AVHRR. O método é desenvolvido para o
período diurno de áreas equatoriais-tropicais, com base na região nordeste do Brasil. As
áreas equatoriais-tropicais, devido à maior espessura óptica e quantidade de vapor de
água, diferenciam-se significativamente das latitudes médias. São cinco diferentes
técnicas de mascaramento de nuvens empregadas, com base no espectro visível e
infravermelho, e mostraram-se eficientes por detectar píxeis contaminados por nuvens,
especialmente para as nuvens mais difíceis para detecção, que são as finas e quentes.
CHEN et al. (2002) examinaram métodos de mascaramento com a intenção de
desenvolver um algoritmo de detecção automática de nuvem para os dados do AVHRR
- NOAA-14 no Texas. O algoritmo foi capaz de identificar a maioria dos píxeis
contaminados, exceto para píxeis com sombra de nuvens numa precisão global de 89%.
O algoritmo utiliza três técnicas principais que se baseiam na reflectância no topo da
atmosfera para o canal 1, centrado no vermelho (0,6 µm), na diferença de temperatura
dos canais 3 e 4, centrados respectivamente no infravermelho médio (3,9 µm) e longo
(10,5 µm), e numa combinação da temperatura de brilho no canal 4 com a técnica da
razão Q entre os canais 2, localizado no infravermelho próximo (0,8 µm), e 1.
Com base nos trabalhos de FRANÇA e CRACKNELL (1995) e CHEN et al.
(2002), foram adotadas três técnicas de mascaramento de nuvens no presente estudo: 1)
técnica com base em limiar do valor da reflectância na banda do vermelho; 2) técnica do
limiar bruto (gross threshold) e 3) técnica Q . A escolha desse conjunto de técnicas
deve-se, principalmente, por esse algoritmo poder ser adaptado para o Landsat e
também por ter sido empregado e testado no nordeste do Brasil, região de clima
equatorial-tropical, haja visto que a maioria das técnicas de mascaramento é avaliada
em regiões de clima temperado da Europa e América do Norte (SAUNDERS, 1986;
SAUNDERS e KRIEBEL, 1988; THIERRNANN e RUPRECHT, 1992; CHEN et al.,
2002). Soma-se, também, que aquelas técnicas foram empregadas em imagens do
período diurno.
Com base numa amostragem de diferentes imagens, determinou-se um limiar de
0,3 para reflectância na banda 3 do Landsat, situada em torno de 0,6 µm. Portanto,
qualquer píxel que apresentar um valor de reflectância nessa banda maior que 0,3 é
considerado como coberto com nuvem. O valor estabelecido é bastante próximo do
encontrado por CHEN et al. (2002) (0,27) para o Texas, sendo útil principalmente para
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identificar nuvens sólidas e espessas e eventualmente algumas nuvens finas e sombras
de nuvens.
A técnica do limiar bruto (gross threshold) consiste em classificar o píxel
coberto por nuvem através do valor de temperatura de brilho do canal 6. Como a
variação da temperatura em clima equatorial é pequena, entre 291 e 310 K, optou-se por
um limiar menor ou igual a 278 K para que o píxel seja classificado como nuvem.
A técnica Q é baseada na razão entre as reflectâncias do canal 3 e 4 do Landsat,
respectivamente bandas do visível (vermelho) e do infravermelho próximo, isto é,

Q = ρ 4 ρ 3 Os valores de Q sobre píxeis cobertos de nuvens são aproximadamente
iguais a 1,0, devido ao efeito similar de espalhamento da energia refletida para ambos os
canais. Sobre o continente, e especialmente em áreas vegetadas, os valores de Q são
maiores que 1,0 devido aos maiores valores de reflectância na banda 4 em relação a 3.
Já na superfície marítima, ρ 3 é muito maior que ρ 4 devido ao efeito da absorção pela
água no infravermelho próximo. Após aplicações sobre as áreas de terra e água, foi
determinado que, para valores de Q maior ou igual a 0,8 e menor ou igual a 1,6, o píxel
é classificado como nuvem. Para valores de Q menores que 0,8, o píxel é classificado
como água e maiores que 1,6 como continente. Entretanto verificou-se que esta
abordagem falha na diferenciação justamente entre píxeis de área urbana e píxeis
contaminados por nuvens, visto que a razão de ambos varia entre 0,8 e 1,6. Portanto,
com base no trabalho de CHEN et al. (2002), um teste suplementar foi adicionado para
identificar corretamente os píxeis de área urbana daqueles contaminados por nuvem. O
teste adicional leva em conta a temperatura de brillho (TB) na banda 6. Normalmente,
os píxeis urbanos possuem valores de TB maiores que 290 K e podem ser diferenciados
de nuvens quentes, bordas de nuvem e sombras de nuvem. Dessa forma, os píxeis são
classificados como livres de nuvens mesmo se a razão Q cair entre 0,8 e 1,6, mas se
TB, no canal 6, for maior que 290 K.

3.2.4. Mapas de uso do solo
Os primeiros mapas gerados são de uso do solo, elaborados a partir de três
imagens-base, 11/08/87, 25/08/98 e 02/08/07, que representam as décadas de 80, 90 e
2000, respectivamente. O método classificador escolhido foi o Bhattacharya presente no
código computacional SPRING. Tal método trabalha com uma segmentação prévia da
imagem consoante uma comparação com píxeis próximos. A escolha das classes de uso
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do solo também é anterior à classificação, que se dá no procedimento de treinamento do
método, onde são fornecidas amostras dos usos com os quais se pretende classificar a
imagem. Após esses procedimentos, o método compara os segmentos da imagem pela
distância de Mahalanobis, que permite, então, a produção do mapa classificado.
A escolha do método ocorreu por uma comparação do desempenho de diversos
métodos classificadores, sendo de caráter não supervisionado (K–médias e histograma)
e supervisionado (distância Euclidiana, máxima verossimilhança e Bhattacharya). A
partir de uma amostra representativa da imagem, denominada como imagem verdade,
identificou-se, visualmente, as classes urbano, rural ou urbano de baixa densidade,
corpos de água e vegetação. Após o processo de classificação, as imagens foram
comparadas à imagem verdade segundo os índices de exatidão global e Kappa
(OLIVEIRA, 2009). O método que obteve os melhores resultados foi o Bhattacharya
com o índice Kappa de 0,73 (KAZAY et al., 2010).
Ao final do processamento, foram extraídas quatro classes, urbano, rural ou
urbano de baixa densidade (RUBD), vegetação e corpos de água, consideradas as mais
relevantes para análise temporal-espacial do uso do solo.
A classe “urbano” foi definida como as áreas de maior densidade construída,
como o adensamento de construções e grandes vias de circulação. Nessa classe, entram
as áreas residenciais e comerciais, horizontais ou verticalizadas da zona norte e zona sul
carioca, assim como grandes áreas de favelas, também da zona norte e zona sul, por
exemplo. A classe “rural ou urbano de baixa densidade” é definida como áreas de
ocupação mais rarefeita, isto é, construções mais espalhadas, com pouco adensamento,
um maior alinhamento horizontal, mistura de usos entre o asfalto e solo nu (sem asfalto)
e área com vegetação ou mesmo de uso agrícola, presente em extensas áreas da zona
oeste carioca e na baixada fluminense. A classe “vegetação” foi estabelecida como toda
e qualquer área verde sem distinção de tipo ou espécie vegetal ou de bioma. Desse
modo, áreas de “mata nativa”, como em encostas e topos de morros, assim como áreas
de parques e praças urbanas com vegetação foram assim classificadas. Finalmente, a
classe corpo de água foi definida como todas as áreas hídricas, incluindo água do mar,
baías e lagoas até os rios que o algoritmo classificador conseguiu identificar como tal.
A definição das classes partiu da consulta aos dados de população, infraestrutura
urbana (ruas e vias com e sem asfalto; casas com laje ou telhas), fotografias aéreas ou
imagens do Google Earth e experiência de campo no espaço metropolitano do próprio
autor. Os dados e imagens foram consultados junto ao IBGE (Instituto Brasileiro de
74

Geografia e Estatística), CEPERJ (Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas
e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro) e IPP (Instituto Municipal de
Urbanismo Pereira Passos da cidade do Rio de Janeiro).

3.2.5. Estimativa da temperatura da superfície continental (TSC)
Medidas adequadas de TSC são úteis aos estudos de clima urbano devido ao seu
papel importante no balanço de energia à superfície. A utilidade da TSC para o
entendimento das interações terra-atmosfera decorre principalmente da sua sensibilidade
à partição dos fluxos de calor sensível e latente à superfície (NORMAN et al., 1995).
Como resultado, o conhecimento da TSC é necessário em diferentes estudos ambientais
e atividades de manejo de recursos naturais, como mudanças climáticas, degradação do
solo e detecção de secas.
A TSC varia tanto geograficamente, de acordo com o tipo de solo e cobertura
vegetal, como no tempo devido à hora do dia, às condições atmosféricas e às estações
do ano e, portanto, observações convencionais de TSC não são usualmente
representativas para áreas extensas. Em contrapartida, os satélites meteorológicos e
ambientais observam todo o globo com uniformidade (o mesmo sensor é utilizado em
lugares diferentes) e continuidade (um único sensor fornece longas séries temporais de
dados). Atualmente, a detecção remota por satélite na faixa espectral do infravermelho
termal possui capacidade única de examinar a TSC de forma repetitiva nas escalas
regional e global, possibilitando a extração de séries temporais com adequadas
resoluções espacial e temporal para estudos do clima urbano.
Grande parte de trabalhos em clima urbano, que fazem uso de dados de
sensoriamento remoto no infravermelho termal, utiliza a temperatura de brilho,
associada à radiância no topo da atmosfera (SOUZA e SILVA, 2005), como
aproximação da TSC. Essa abordagem simplificada deve-se à dificuldade de uma
estimativa adequada da TSC a partir de dados de satélite, que requer levar em conta, não
só os parâmetros atmosféricos, mas também a emissividade da superfície. Em outras
palavras, torna-se necessário corrigir os efeitos da atmosfera e da emissividade na
radiância medida no topo da atmosfera para eliminar quaisquer ruídos que possam
interferir na estimativa da TSC real. Nesse contexto, um dos objetivos do presente
estudo é estimar a TSC utilizando dados da banda 6 do Landsat.
Os sensores TM e ETM+ a bordo dos satélites Landsat utilizados no presente
estudo apresentam somente um canal cobrindo a faixa espectral do infravermelho
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termal, i.e., canal 6, levando a que se estime a TSC com base em métodos mono-canal.
Esses algoritmos utilizam medidas de radiância num único canal dentro da janela
atmosférica e assumem a hipótese de que a emissividade é conhecida a priori. Essa
hipótese é, geralmente, válida para alguns tipos de superfície como oceanos e florestas,
onde a emissividade praticamente não varia espacialmente e temporalmente. Neste caso,
a resolução do problema de estimativa de TSC por sensoriamento remoto torna-se mais
fácil, pois a natureza deste passa a ser determinística, e o método reduz-se basicamente
em realizar uma correção atmosférica para uma emissividade conhecida.
O cálculo dos parâmetros atmosféricos geralmente requer perfis atmosféricos de
temperatura e umidade do ar, que são utilizados como entrada em modelos de
transferência radiativa. A necessidade de uma descrição precisa do estado da atmosfera
no momento da passagem do satélite e de recursos computacionais significativos
dificulta a utilização de um único canal para se estimar a TSC. Conseqüentemente,
diferentes hipóteses e parametrizações têm sido propostas (e.g., QIN et al., 2001;
JIMÉNEZ-MUNÕZ e SOBRINO, 2003; SOUZA e SILVA, 2005) com o intuito de
simplificar a correção atmosférica de maneira que seja possível corrigir os seus efeitos
com base somente em dados medidos na rede regular de estações meteorológicas,
evitando-se, dessa forma, a utilização de radiossondas e de cálculos numéricos de
transferência radiativa. Nesse contexto, o presente estudo

baseou-se nos trabalhos

acima citados para realizar a estimativa da TSC, utilizando dados do Landsat de acordo
com a equação (3.7)

TS = Tb + ∆T

(3.7)

onde:

Ts é a TSC em Kelvin (K);
Tb é a temperatura de brilho na banda 6 obtida de acordo com a equação (3.6);
∆T é o fator de correção que possibilita a estimativa de TSC a partir da temperatura de
brilho na banda 6, dado por
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 1
 α
Bi (Tb )
− 1 − 2 Bi (Ta )
 α1
 α1
∆T =
∂Bi (Tb )
∂Tb

(3.8)

onde α 1 e α 2 são definidos como:

α1 = τ iε i

(3.9)

α 2 = (1 − τ i )[1 + (1 − ε i )τ i ]

(3.10)

É importante notar que o fator de correção ∆T leva em conta tanto a influência
atmosférica como da emissividade no sinal registrado pelo instrumento a bordo do
satélite. Dessa forma, com o intuito de obter a TSC com base nas equações (3.7) (3.10), é necessário conhecer diferentes parâmetros atmosféricos, nomeadamente a
transmitância atmosférica τ i e a temperatura média da camada atmosférica, Ta , e
também a emissividade da superfície continental ε i . A temperatura média da camada
atmosférica foi obtida, de acordo com QIN et al. (2001), da seguinte forma

Ta = 19.73 + 0.909T0

(3.11)

onde T0 é a temperatura do ar a 2m da superfície. A transmitância atmosférica τ i foi
calculada com base numa relação empírica obtida por SOUZA e SILVA (2005)

 3w 

1 + w 

τ i = 0.951 − 0.01 ⋅ w ⋅ exp

(3.12)

onde w é o conteúdo de vapor de água em g⋅cm-2, adquirido pela equação de Leckner
(IQBAL, 1983)

w = 0,493 ⋅ UR ⋅

es
T0

(3.13)
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onde UR é a umidade relativa e es é a pressão de saturação do vapor de água à
temperatura ambiente em hPa, calculada pela seguinte equação (IQBAL, 1983)


5416 

es = 0,01exp 26,23 −
T0 


(3.14)

Valores de temperatura do ar a 2 m e umidade relativa foram obtidas pela média
mensal de todas as estações meteorológicas presentes na RMRJ. A RMRJ foi dividida
em quatro sub-regiões (Zona oeste, baixada de Bangu, área central e seção leste da baía
de Guanabara) e uma média inicial foi calculada para cada uma das sub-regiões. Depois,
calculou-se uma média final a partir da média inicial encontrada para as quatro subregiões.
Para a obtenção da TSC, é necessário ainda o conhecimento da emissividade da
superfície. Como os sensores TM e ETM+ apresentam somente uma única banda
termal,

torna-se inviável a aplicação de métodos sofisticados de estimativa de

emissividade que, geralmente, utilizam sensores multiespectrais. Nesse contexto, em
adição ao fato de que os sensores possuem canais localizados na região de 0,6 µm
(canal 3) e 0,8 µm (canal 4), optou-se por adotar, como alternativa, a seguinte relação
entre a emissividade da superfície e o índice de vegetação NDVI, de acordo com VAN
DE GRIEND e OWE (1993), a saber:

ε i = 1,009 + 0,047 ln NDVI

(3.15)

onde o NDVI é obtido conforme a seguinte equação (HUETE et al., 2002)

NDVI =

ρ4 − ρ3
ρ4 + ρ3

(3.16)

Os valores de TSC, inicialmente em Kelvin (K), foram convertidos
posteriormente para graus Celsius (ºC).
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3.2.6. Cálculo do NDVI, IBI e ISA
Desde o lançamento dos primeiros satélites de observação da Terra, esforços
consideráveis têm sido conduzidos para o estudo do estado e da dinâmica da vegetação,
utilizando índices de vegetação com base em dados de sensoriamento remoto.
Diferentes índices de vegetação (BANNARI et al., 1995) têm sido desenvolvidos
através da combinação de duas ou mais bandas espectrais. Grande parte dos índices de
vegetação utiliza valores de reflectância em bandas espectrais localizadas na região do
vermelho (0,6 µm) e do infravermelho-próximo (0,8 µm) do espectro eletromagnético.
Esses índices são bem correlacionados com vários parâmetros da vegetação como a
biomassa verde, conteúdo de clorofila, índice de área foliar, perda e danos foliar,
atividade fotossintética, fluxos de carbono, fenologia, entre outros. Adicionalmente, eles
são também úteis para diferentes análises de imagem como classificação de culturas e
detecção de mudanças.
O índice de vegetação mais amplamente utilizado para aplicações agrícolas, de
silvicultura, de pastagens e ecológicas é o NDVI (ROUSE et al., 1974). O NDVI é
baseado na diferença entre a máxima absorção de radiação na região do vermelho,
devido à presença de pigmentos como a clorofila, e a máxima reflexão de radiação na
região do infravermelho-próximo, devido à estrutura celular da folha, e também no fato
de que a assinatura espectral do solo, por não possuir tais mecanismos, não apresenta
tipicamente uma diferença espectral acentuada entre essas duas regiões espectrais. O
NDVI vem sendo largamente utilizado em estudos de fenologia da vegetação e de
variabilidade interanual. Recentemente, diferentes autores têm estudado a relação entre
o NDVI e campos meteorológicos mostrando a existência de defasagens nessas
relações, nomeadamente com a precipitação (BUERMANN et al., 2003) e temperatura
(JULIEN et al., 2006).
Seus valores variam entre –1,0 e +1,0, sendo os valores positivos, próximos a
+1,0, típicos de área com floresta ou vida vegetal abundante. Valores positivos mais
baixos representam áreas menos vegetadas, e solos e áreas urbanizadas possuem valores
ainda mais baixos, entre 0,1 e 0,2, podendo alcançar valores negativos. As nuvens
apresentam valores próximos de zero, e, no caso de corpos de água, o índice apresenta
valores negativos.
Um segundo índice utilizado no estudo do clima urbano da RMRJ é o IBI
proposto por XU (2008) para a identificação automática de áreas construídas em
imagens de satélite. O IBI distingue-se dos índices convencionais por utilizar índices
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temáticos derivados de dados de satélite em vez de usar diretamente as bandas originais
dos sensores.
O IBI foi elaborado considerando a área urbana como um complexo ecossistema
composto de materiais heterogêneos, cujo objetivo é separar a área construída. O
ecossistema urbano é considerado possuir algumas características gerais, podendo,
dessa forma, ser dividido em três componentes: 1) vegetação; 2) água e 3) áreas
construídas. Com base nessas três componentes, três índices temáticos, NDVI, modified
normalized difference water index ou índice de água por diferença normalizada
modificado (MNDWI) e normalized difference built-up index ou índice de áreas
construídas por diferença normalizada (NDBI), foram selecionados para representar as
três principais componentes da paisagem urbana, respectivamente.
O MNDWI (XU, 2006) modifica o normalized difference water index ou índice
de água por diferença normalizada (NDWI), proposto por MCFEETERS (1996), pela
substituição da banda 4 do Landsat (infravermelho próximo) usada no NDWI pela
banda 5 (infravermelho médio). Como resultado, o MNDWI possui uma vantagem
sobre o NDWI, que é de conseguir remover ruídos produzidos pelas áreas construídas
que dificultam a detecção de água e, portanto, permite um realce melhor de corpos de
água livres. O MNDWI é calculado utilizando a reflectância na banda 2 (região do
verde) e na banda 5 (infravermelho médio)

MNDWI =

(ρ 2 − ρ 5 )
(ρ 2 + ρ 5 )

(3.17)

O desenvolvimento do NDBI (ZHA et al., 2003) foi baseado na resposta
espectral de áreas construídas que possuem maior reflectância no infravermelho médio
do que no infravermelho próximo de acordo com a seguinte equação

NDBI =

(ρ 5 − ρ 4 )
(ρ 5 + ρ 4 )

(3.18)

Entretanto, diferentes estudos (CIBULA et al., 1992; GAO 1996) mostraram que
a reflectância para certos tipos de vegetação no infravermelho médio aumenta com o
decréscimo do conteúdo de água nas folhas, e vegetações muito secas podem até possuir
uma maior reflectância no infravermelho médio do que no infravermelho próximo.
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Portanto, a informação de área construída extraída utilizando o NDBI é geralmente
afetada com ruídos provenientes da vegetação, e normalmente o NDVI tem que ser
utilizado para filtrar o ruído.
Após produzir mapas de NDVI, MNDWI e NDBI, um novo mapa de IBI é
criado utilizando esses três novos mapas como três bandas com base na seguinte
expressão

IBI =

[NDBI − (NDVI + MNDWI ) 2]
[NDBI + (NDVI + MNDWI ) 2]

(3.19)

A utilização dos mapas temáticos no lugar das bandas reduz consideravelmente a
redundância entre as bandas originais, e as três novas bandas, isto é, os índices
temáticos são correlacionados negativamente e, conseqüentemente, as características
espectrais dos três principais componentes do ambiente urbano são mais bem separadas.
O IBI pode ser reescrito substituindo as equações (3.16), (3.17) e (3.18) na (3.19),
permitindo seu cálculo de uma única vez, sem ser necessário gerar os três índices antes
de calcular o IBI

IBI =

2 ρ 5 (ρ 5 + ρ 4 ) − [ρ 4 (ρ 4 + ρ 3 ) + ρ 2 (ρ 2 + ρ 5 )]
2 ρ 5 (ρ 5 + ρ 4 ) + [ρ 4 (ρ 4 + ρ 3 ) + ρ 2 (ρ 2 + ρ 5 )]

(3.20)

Como um índice normalizado, os resultados variam entre -1,0 e +1,0, sendo os
valores positivos e próximos a 1,0 indicativos de área urbana, enquanto valores
negativos e próximos a -1,0 indicativos de área menos urbanizada.
O último parâmetro a ser utilizado é a área de superfície impermeável
(imperveous surface area- ISA), que tem sido cada vez mais utilizado como um
indicador chave para o desenvolvimento urbano sustentável e planejamento de recursos
naturais (ARNOLD e GIBBONS, 1996). A ISA é um termo que se refere à fração da
superfície que é coberta artificialmente, tal como estradas, prédios, calçadas e
estacionamentos, através da qual a água não pode infiltrar no solo, fazendo com que seu
escoamento seja mais rápido e dificultando assim sua evaporação para a atmosfera
(HEBBLE et al., 2001). A impermeabilidade, marca do desenvolvimento urbano sobre a
paisagem, é composta por dois componentes: os telhados ou cobertura das residências,
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prédios e demais habitações e a rede de pavimentação (estradas, calçadas e
estacionamentos), geralmente destinada à rede de transportes.
O aspecto mais importante da ISA, como indicador ambiental, é o fato de ser
uma das poucas variáveis que podem ser explicitamente quantificadas, geridas e
controladas em cada estágio do desenvolvimento (SCHUELER, 1987). Nesse contexto,
diferentes estudos têm utilizado a ISA como uma variável fundamental para análises
inferenciais ou tomadas de decisões em situações urbanas específicas. Por exemplo,
RIDD (1995) demonstrou que a ISA pode ser utilizada como aproximação para a
densidade populacional, renda média, valores imobiliários, condições sociais e outros
fatores que refletem as condições de vida humana. LUMAN e JI (1995) incorporaram a
ISA em um esquema de classificação de uso do solo para identificar a distribuição
espacial de fontes de emissões antropogênicas que contribuem para os problemas de
ozônio troposférico. Além disso, a ISA está intimamente relacionada com a partição da
radiação líquida à superfície para aquecer o ar ou evaporar a água e, portanto, é um dos
principais determinantes do microclima (CARLSON e ARTHUR, 2000).
Dentre as suas aplicações nos estudos de clima urbano, YUAN e BAUER (2007)
investigaram a ISA na estimativa da ilha de calor urbana a partir de quatro imagens
Landsat-5 e 7 para períodos sazonais distintos na região metropolitana de Minnesota. Os
resultados indicaram uma forte relação linear entre a TSC e a superfície impermeável
para todos os períodos sazonais. XIAN e CRANE (2006) analisaram o campo térmico
de Las Vegas, em Nevada, e Tampa Bay, na Flórida, associado à cobertura do uso do
solo a partir de imagens Landsat-5 e 7. Os resultados mostram e comprovam que a
densidade urbana, definida segundo classes da ISA, tem efeitos significativos sobre a
TSC. Classes de ISA, o NDVI e a TSC juntos conseguem descrever melhor a
distribuição espacial e variação temporal nos padrões térmicos da superfície urbana
fornecendo informações que favoreçam uma maior qualidade do uso e da cobertura do
solo urbano.
Essencialmente, a teoria por trás da estimativa da ISA com base em dados de
sensoriamento remoto por satélites é baseada na observação que a ISA é inversamente
relacionada com a cobertura vegetal em uma área urbana. Existem duas hipóteses na
determinação da ISA por satélites: 1) superfícies não vegetadas em áreas urbanas são
quase que inteiramente impermeáveis e 2) não existe superfícies impermeáveis em áreas
que não são desenvolvidas. A estimativa da ISA faz uso do cálculo de dois parâmetros
de superfície, nomeadamente a fração de cobertura vegetal do píxel e a classificação
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categórica daquele píxel. Após ter sido feita a classificação, a ISA é calculada somente
para os píxeis classificados como urbano da seguinte forma

ISA = (1 − FVC )

(3.21)

onde FVC representa a fração de cobertura vegetal dentro de um píxel classificado
como “urbano”, a qual é calculada com base no NDVI

 NDVI − NDVI 0 
FVC = 

 NDVI v − NDVI 0 

2

(3.22)

onde NDVI representa o valor de NDVI atual do píxel, NDVI v é o valor de NDVI
representativo de um píxel completamente coberto com vegetação (100%) e finalmente

NDVI 0 é o valor referente a um píxel com 0% de vegetação, isto é para um píxel de
solo nu.

3.2.7. Composições: média e máximo
Dados de sensoriamento remoto no visível e no infravermelho próximo e longo
para a observação da superfície terrestre têm seu uso normalmente restrito à análise de
algumas cenas em áreas selecionadas devido à presença de nuvens, más condições
atmosféricas e a cobertura por satélite infreqüente. Esses fatores combinam-se para
proporcionar uma visão temporal intermitente da superfície da Terra e gerar mudanças
dinâmicas que ocorrem em áreas urbanas ao longo do tempo. Nesse contexto, de acordo
com a separação das imagens em três décadas, 1980, 1990 e 2000 e posteriormente
sazonalmente, resultando em imagens primavera-verão e outono-inverno para cada uma
das décadas, compósitos de imagens de TSC, NDVI, IBI e ISA foram construídos com
base na média e no valor máximo.
Desse modo, todas as 99 imagens disponíveis para o período de estudo foram
combinadas utilizando os critérios de média e valor máximo de acordo com a separação
temporal acima adotada. As composições resultantes consistem em mapas de média e
valor máximo dos parâmetros mencionados para as décadas de 1980, 1990 e 2000, onde
todas as imagens, para uma determinada década, são utilizadas independentemente da
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estação do ano, contando-se ainda com as composições sazonais para as mesmas
décadas.
Desse modo, foram gerados resultados, através de mapas, das composições de
média e das composições de máximo valor (CMV). Para a composição das médias e da
CMV, foram elaborados mapas decadais para a TSC, NDVI e IBI. Para a CMV,
acrescentaram-se os mapas totais para todo o período (1980-2010), os mapas de ISA por
década e os mapas de diferenças entre classes de uso do solo entre décadas para o TSC,
NDVI e IBI.
A CMV diferencia-se do uso comum das médias, pois o píxel com maior valor
ao longo da série temporal é selecionado para a composição final, eliminando-se, dessa
forma, os píxeis contaminados, ainda que aplicado o mascaramento de nuvens e a
correção atmosférica. Os valores tendem a ser baixos para píxeis contaminados,
permitindo selecionar o píxel com menor contaminação. A CMV também mostra-se
robusta para uma atmosfera relativamente espessa e para várias condições de aerossóis e
constituintes atmosféricos (EKLUNDH, 1995).
Além disso, a geometria de iluminação desempenha um papel importante na
determinação da TSC e demais índices. A influência atmosférica e a cobertura residual
de nuvens aumentam com o comprimento do caminho ótico. A CMV tende a selecionar
píxeis correspondentes a um ângulo de visão próximo ao nadir e ao menor ângulo
zenital solar, minimizando qualquer resposta causada por reflectância direcional da
superfície. Em suma, os trabalhos indicam que o grau de influência de nuvens, do
ângulo de sol, vapor de água, aerossóis e reflectância direcional da superfície são
minimizados com a aplicação do CMV (HOLBEN et al., 1986).
Ressalta-se que o uso da CMV é uma técnica que pode se mostrar bastante satisfatória
no estudo da ilha de calor urbana. A técnica apura o maior valor da temperatura do
píxel, isto é, o píxel mais quente entre as imagens da composição, atendendo a
expectativa de identificar a(s) área(s) mais aquecida(s) no mapa da RMRJ.

3.2.8. Definição e cálculo da ilha de calor
A ilha de calor é definida como uma área mais quente que seus arredores. Seu
cálculo será medido pela diferença entre a TSC mais alta e a mais baixa, identificada no
mesmo tempo cronológico e espaço da imagem. A quantificação da ilha de calor será
calculada pela diferença da média entre a classe urbano e a classe vegetação. Parte-se da
hipótese de que, nessas duas classes, estão os valores mais elevados e mais baixos da
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TSC, respectivamente. Dessa forma, haverá um valor de ilha de calor por década,
respeitando-se as médias das classes dos anos 80, 90 e 2000.
Mapas serão gerados para tentar representar a ilha de calor. A geração dos
mapas é dada por cada píxel da TSC da classe de uso do solo urbano subtraída da média
de toda a classe de uso do solo vegetação. Destarte, a área mais quente, a ilha de calor,
estará situada na classe urbano e a área mais fria no arredor, a classe vegetação, que será
denominada de ilha de frescor.

3.2.9. Testes estatísticos
Na análise dos parâmetros gerados com base nos dados do Landsat, tanto
temporalmente (entre as décadas de 1980, 1990 e 2000), como por classe de uso do
solo, realizaram-se testes de hipóteses ou de significância para verificar se são
aceitáveis as afirmações sobre os parâmetros das populações como base nas amostras
geradas para um certo nível de confiança. A utilização dos testes é uma tentativa de
discutir estatisticamente os resultados encontrados para cada década e tipo de uso do
solo, e ainda como o número de amostras distintas de cada população afeta (ou não) os
resultados. Ter mais imagens em determinada década poderá afetar o resultado? A
década de 2000 poderá ser mais quente por ter mais imagens?
Nesse contexto, dois testes foram adotados, um paramétrico e outro não
paramétrico. Nos testes paramétricos, assume-se que a distribuição da amostra é
conhecida, como, por exemplo, uma distribuição Normal. Os testes não paramétricos
são conduzidos sem que seja necessário assumir alguma distribuição teórica particular a

priori (WILKS, 2006). Para os dois testes, admitiu-se um intervalo de confiança de 95%
com uma probabilidade de erro tipo I de 0,05.
Como teste paramétrico, foi aplicado o mais tradicional, o teste t de Student ou
simplesmente teste t, para diferença entre médias sob independência, considerando-se
que as variâncias são supostamente equivalentes, com o intuito de verificar se duas
médias amostrais calculadas a partir de banco de dados diferentes são estatisticamente
diferentes para o nível de significância de 5%. Com base nessa abordagem, foi possível
avaliar três suspeitas a priori: 1) a média de TSC para as décadas mais recentes é mais
elevada do que a média das décadas anteriores por conta do aumento da urbanização; 2)
a média de TSC e IBI (NDVI) para os píxeis classificados como urbano é maior
(menor) que a média para os píxeis classificados como rural ou urbano de baixa
densidade e vegetação como resultado das propriedades térmicas dos materiais que as
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compõem; e 3) considerando uma mesma classe de uso de solo, a média de TSC e IBI
(NDVI) dessa classe deve aumentar (diminuir) temporalmente devido à expansão
urbana.
Dentro desse contexto, foi aplicado um teste unicaudal, visto que existe um
fundamento a priori, fisicamente embasado, para supor que as violações da hipótese
nula resultem em valores do teste estatístico sobre um lado particular da distribuição
nula. Nesse caso, considerou-se, como hipótese nula, H 0 , que as médias com base nas
amostras consideradas são iguais e como hipótese alternativa, H A , que uma média com
base numa amostra é maior que a outra. Assim, temos que a hipótese nula e a hipótese
alternativa podem ser matematicamente representadas pelas equações (3.23) e (3.24)

H 0 : µ1 = µ 2

(3.23)

H A : µ1 > µ 2

(3.24)

onde µ1 e µ 2 são respectivamente as médias das populações 1 e 2. Considerando a
hipótese nula de igualdade entre as médias, o teste estatístico pode ser escrito como

T=

x1 − x2
 s12 s 22 
 + 
 n1 n2 

1

(3.25)
2

onde x1 e x2 , s1 e s 2 , e n1 e n2 são respectivamente a média, variância e o tamanho
das amostras 1 e 2. Considerando-se as amostras com tamanhos relativamente
pequenos, o parâmetro que fornece os graus de liberdade é dado por

ν = min(n1 , n2 ) − 1

(3.26)

De forma resumida e ilustrativa, na comparação entre as décadas, a sentença da
hipótese nula é que a média de TSC da amostra da década posterior é igual a média da
amostra da década anterior, enquanto que a hipótese alternativa consiste em dizer que a
média de TSC da década posterior é maior que a média da década anterior. Na
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comparação entre as classes, consideraram-se, além da TSC, também o IBI e o NDVI,
tendo a classe “urbano” como principal referência. Assim, para TSC e IBI, parte-se da
hipótese nula que a média encontrada para a classe “urbano” é igual aos valores
encontrados para as demais classes de uso do solo, enquanto que a hipótese alternativa
afirma que a média da classe “urbano” é maior que os valores das demais classes. Para o
NDVI, o que muda é a hipótese alternativa que considera a média da classe “urbano”
menor que as demais classes. Por último, realizou-se a comparação temporal de uma
mesma classe, fixando-a e fazendo variar o tempo, onde a hipótese nula afirma que a
média da classe na década posterior é igual a da década anterior, enquanto que a
hipótese alternativa consiste em dizer que a média dessa classe na década posterior é
maior (menor) que a sua média na década anterior para a TSC e o IBI (NDVI).
O teste não paramétrico adotado foi o Wilcoxon-Mann-Whitney runk sum (soma
das ordens) para duas amostras independentes (WILKS, 2006). O teste é análogo ao
teste paramétrico t (equação 3.25) e é utilizado para verificar diferenças na localização
entre duas amostras de dados. O teste é considerado resistente, no sentido que poucos
valores incomuns de dados, que invalidariam completamente o teste t, terão pouca ou
nenhuma influência.
Dadas duas amostras de dados independentes, o objetivo do teste WilcoxonMann-Whitney runk sum é testar se há alguma possível diferença na localização. Sua
hipótese nula é que as duas amostras de dados são extraídas da mesma distribuição e
pode ser aplicado para testes uni ou bicaudais. Sob essa hipótese, a rotulagem de cada
valor dos dados como pertencente a um grupo ou a outro é completamente arbitrária. Ou
seja, se as duas amostras de dados são realmente extraídas da mesma população, a
probabilidade de cada observação ter sido colocada numa amostra ou em outra é a
mesma. Considerando a hipótese nula, não haverá n1 observações da amostra 1 e n2 da
amostra 2, mas sim n = n1 + n2 observações resultando numa única distribuição
empírica. A estatística do teste da soma da ordem não é uma função dos próprios
valores dos dados, mas da seqüência em que aparecem na amostra de n observações
que são agrupadas sob a hipótese nula (WILKS, 2006). Definindo R1 como a soma das
ordens dos membros da amostra 1 nessa distribuição agrupada e R2 como a soma das
ordens dos membros da amostra 2, se as duas amostras foram realmente extraídas da
mesma população, então R1 n1 e R2 n2 devem ser similares em magnitude se a
hipótese nula é verdadeira. Além disso, a partição observada dos dados em dois grupos
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de tamanhos n1 e n2 é somente uma das muitas maneiras igualmente possíveis que os

n valores poderiam ser divididos e rotulados. Se a estatística observada do teste cair
confortavelmente dentro dessa grande distribuição empírica, então, essa partição
particular das n observações é bastante consistente com a hipótese nula. Entretanto, se
a diferença entre os R1 e R2 observados for maior que a diferença para a maioria das
outras partições possíveis dos dados, a hipótese nula deve ser rejeitada.
Assim, a estatística de teste será

U 1 = R1 −

n1
(n1 + 1)
2

(3.27)

n1
(n1 + 1)
2

(3.28)

e

U 1 = R1 −

Para valores moderadamente grandes de n1 e n2 , a distribuição nula da
estatística U é aproximadamente gaussiana com

µU =

n1n2
2

 n n (n + n + 1) 
σU =  1 2 1 2

12



(3.29)

1

2

(3.30)

No presente trabalho, compararam-se os píxeis de TSC da composição de média
da década de 1980 com os píxeis da década de 1990, e o mesmo foi feito para as
décadas de 1990 e 2000. Suspeita-se a priori que os valores de TSC na década de 1990
são maiores que os da década de 80 e que os da década de 2000 são maiores que os da
década de 90. Parte-se da hipótese nula que todos os dados são de uma mesma
população, isto é, todos os dados pertencem a uma mesma década.
Com o agrupamento dos dados de temperatura e posterior distribuição em ordem
crescente, partindo das mais baixas para as mais altas, as temperaturas foram rotuladas
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de acordo com a década a que pertencem e foi atribuído um valor para cada observação
de acordo com o seu posicionamento. A partir da hierarquização, os dados de
temperatura foram segregados de acordo com seus rótulos, isto é, foram separados
conforme as décadas para o cálculo de R1 e R2 . A comparação é feita observando se os
dados agrupados estão distribuídos aleatoriamente, independentes da década a que
pertencem. Em outras palavras, observa-se se os dados de uma determinada década não
estão

preferencialmente

localizados

numa

determinada

posição

dentro

da

hierarquização. Por exemplo, na comparação entre 1980 e 1990, esta diferença no
posicionamento é dada matematicamente pelos valores de R1 e R2 ,que consistem na
soma das ordens dos membros da amostra da década de 1980 e de 1990,
respectivamente, nessa distribuição agrupada. A hipótese nula poderá ser rejeitada caso
se confirme que a diferença entre R1 e R2 seja suficientemente incomum em
comparação com todos os arranjos distintos possíveis destes dados. Além disso, a
hipótese alternativa poderá ser validada se R2 for maior que R1 de acordo com a
significância estatística.

3.3. Modelagem atmosférica
3.3.1. Seleção e organização dos dados; descrição do Modelo MM5
Para a modelagem atmosférica, foram realizadas 11 simulações com o modelo
de mesoescala MM5 (mesoscale model version 5). Tentou-se realizar o maior número
possível de simulações, a partir de 2007, ano com disponibilidade de dados
meteorológicos do modelo global GFS (global forecast system model) do National
Centers for Environment Prediction (NCEP) que servem de entrada para a inicialização
do modelo.
As simulações contemplaram os anos de 2007 (23/02; 11/03; 27/03; 02/08),
2008 (23/10), 2009 (27/02; 19/05; 04/06) e 2010 (15/02; 09/07; 26/08), datas que
coincidem com os dias de passagem do Landsat-5, das quais quatro datas foram
selecionadas para análise, 23/02/2007 e 02/08/2007; 15/02/2010 e 26/08/2010. Essas
quatro datas representam o período mais antigo (2007) e o mais recente (2010) dentro
do período das imagens de satélite utilizadas, como também representam duas situações
de verão e inverno, com baixa ou ausência de nebulosidade (Tabela 3.11).
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Tabela 3.11: Características das imagens Landsat para comparação com as simulações
do MM5
Características
Sensor
Data de Aquisição
Horário (Brasília)
Órbita/Ponto
Cobertura
de
Nuvens
(1-100%)
Bandas Espectrais
Resolução
Espacial
Projeção
Datum

LANDSAT-5
(2007)
TM
23/02/2007
10h46min –
H. de verão
217/76

LANDSAT-5
(2007)
TM
02/08/2007
9h45min

2,5%

2,5%

7
1, 2, 3, 4, 5, 7
(30m); 6(120m)
UTM, Zona 23S
WGS-84

7
1, 2, 3, 4, 5, 7
(30m); 6(120m)
UTM, Zona 23S
WGS-84

217/76

LANDSAT-5
(2010)
TM
15/02/2010
10h42min –
H. de verão
217/76

LANDSAT-5
(2010)
TM
26/08/2010

7,5%
7
1, 2, 3, 4, 5, 7
(30m); 6(120m)
UTM, Zona 23S
WGS-84

20%
7
1, 2, 3, 4, 5, 7
(30m); 6(120m)
UTM, Zona 23S
WGS-84

9h42min
217/76

A configuração do modelo MM5 (GRELL et al., 1995), o domínio das grades, a
resolução espacial, o aninhamento de grade e as parametrizações físicas basearam-se em
trabalhos anteriores (CORRÊA et al., 2004). As simulações com o MM5 utilizaram três
domínios aninhados, centralizados sobre a RMRJ, com resoluções horizontais de 27 km,
9 km e 3 km, respectivamente (Figura 3.5). Todos os domínios utilizaram topografia e
categorias de uso do solo originados do United State Geological Survey (USGS) com
resoluções espaciais de 19 km, 9 km e 1 km, respectivamente. As categorias de uso do
solo e sua descrição estão visualizadas na Figura 3.6 e Tabela 3.12.

Domínio 1

Domínio 2

Domínio 3

Figura 3.5: Imagem ilustrativa dos domínios utilizados pelo modelo MM5
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Figura 3.6: Domínio 3 do MM5, com resolução espacial de 3Km, adotado para a RMRJ
e classes de uso do solo do MM5 para a RMRJ

Nº da
classe
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tabela 3.12: Classes de uso do solo do MM5 (resumido)
Classe de uso do solo
Nº da
Classe de uso do solo
classe
Urbano
Culturas e pastagens secas
Culturas e pastagens úmidas
Mistura de culturas e pastagens (2 e 3)
Agricultura e campo
Agricultura e floresta
Campo
Arbusto
Campo e arbustos

10
11
12
13
14
15
16
17

Savana
Floresta de folhas largas e caducas
Floreta de folhas agulhas e caducas
Floresta de folhas largas e perene
Floresta de folhas agulhas e perene
Floresta mista
Corpos deágua
Herbáceas úmidas

As simulações tentaram abranger os mesmos recortes espaciais da imagem
Landsat. Assim, os campos simulados, temperatura da superfície, calor latente, calor
sensível, umidade relativa do ar, umidade do solo, direção e intensidade do vento e
altura da camada limite, foram extraídos do aninhamento de maior resolução, ou seja, 3
km (Figura 3.6). A temperatura da superfície corresponde à temperatura da superfície,
definida pelo modelo como skin temperature, que representa a temperatura da superfície
do solo. Os campos de calor latente, sensível, umidade do solo também são no nível do
solo.
Foram utilizados 30 níveis na vertical, estendendo-se desde a superfície até o
topo do domínio vertical, com aproximadamente 15 níveis verticais até 850 hPa. O
modelo foi inicializado com dados meteorológicos do modelo global GFS do NCEP
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com resolução espacial de 0,5º (~55 km) e resolução temporal de 3 horas. Esses dados
compõem o período integral de cada simulação. A fim de estabilizar o modelo, as
simulações foram iniciadas sempre no dia anterior da data selecionada, estabelecendo,
portanto, um período temporal de 48 horas de simulação.
As condições iniciais de fronteira originadas do modelo GFS são compostas por
uma base de dados incluindo observações de superfície e altitude recolhidas
globalmente. Esse processo de aquisição dos dados é feito pelo GTS (Global
Telecommunications System of WMO) do Brasil (documentação disponível em
http://www.wmo.ch/web/www/DPS/Annual-Tech-Progress/1999/Brazil.html).
Todos os domínios utilizaram, como opções físicas, a parametrização de
cumulus proposta por GRELL (1993), parametrizações de microfísica de nuvens e
radiação atmosférica (DUDHIA, 1989) e modelo de solo NOAH LSM (CHEN e
DUDHIA, 2001). A parametrização de camada limite planetária (CLP) segue a
formulação de MELLOR e YAMADA (1974, 1982).
Dados horários de temperatura do ar de estações meteorológicas foram
utilizados para comparar com a temperatura do modelo, buscando a validação do
modelo e o comportamento da temperatura. O número de estações é bastante variável
para cada dia de simulação, conforme descrito e mostrado nas Tabelas e mapas a seguir
(Tabelas 3.13, 3.14, 3.15, 3.16; Figuras 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10).
Tabela 3.13: Estações, informações disponíveis e fonte de dados para o dia 23/02/07
Estação
Dados horários
Fonte
Afonsos

Temperatura do ar

DECEA

Centro

Temperatura do ar e umidade relativa do ar

INEA

Galeão

Temperatura do ar

DECEA

Jacarepaguá

Temperatura do ar

INEA

Jacarepaguá

Temperatura do ar

DECEA

Marambaia

Temperatura do ar e umidade relativa do ar

INMET

Nova Iguaçu

Temperatura do ar e umidade relativa do ar

INEA

Niterói

Temperatura do ar e umidade relativa do ar

INMET

Santa Cruz

Temperatura do ar

DECEA

Santos Dumont

Temperatura do ar

DECEA
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Figura 3.7: Distribuição das estações meteorológicas na RMRJ no dia 23/02/07
Tabela 3.14: Estações, informações disponíveis e fonte de dados para o dia 02/08/07
Estação
Dados horários
Fonte
Afonsos

Temperatura do ar

DECEA

Centro

Temperatura do ar e umidade relativa do ar

INEA

Copacabana

Temperatura do ar e umidade relativa do ar

INMET

Ecologia Agrícola

Temperatura do ar e umidade relativa do ar

INMET

Galeão

Temperatura do ar

DECEA

Jacarepaguá

Temperatura do ar

INEA

Jacarepaguá

Temperatura do ar

DECEA

Marambaia

Temperatura do ar e umidade relativa do ar

INMET

Nova Iguaçu

Temperatura do ar e umidade relativa do ar

INEA

Niterói

Temperatura do ar e umidade relativa do ar

INMET

Santa Cruz

Temperatura do ar

DECEA

Santos Dumont

Temperatura do ar

DECEA

Vila Militar

Temperatura do ar e umidade relativa do ar

INMET
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Figura 3.8: Distribuição das estações meteorológicas na RMRJ no dia 02/08/07
Tabela 3.15: Estações, informações disponíveis e fonte de dados para o dia 15/02/10
Estação
Dados horários
Fonte
Copacabana

Temperatura do ar e umidade relativa do ar

INMET

Marambaia

Temperatura do ar e umidade relativa do ar

INMET

Vila Militar

Temperatura do ar e umidade relativa do ar

INMET

Figura 3.9: Distribuição das estações meteorológicas na RMRJ no dia 15/02/10
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Tabela 3.16: Estações, informações disponíveis e fonte de dados para o dia 26/08/10
Estação
Dados horários
Fonte
Copacabana

Temperatura

INMET

Ecologia Agrícola

Temperatura do ar e umidade relativa do ar

INMET

Jacarepaguá

Temperatura do ar e umidade relativa do ar

INMET

Marambaia

Temperatura do ar e umidade relativa do ar

INMET

Vila Militar

Temperatura do ar e umidade relativa do ar

INMET

Xerém

Temperatura do ar e umidade relativa do ar

INMET

Figura 3.10: Distribuição das estações meteorológicas na RMRJ no dia 26/08/10
As mesmas coordenadas geográficas das estações meteorológicas foram
utilizadas como pontos de comparação entre a temperatura da superfície do MM-5 com
a TSC do Landsat.
Foram elaborados gráficos comparativos da série temporal de 48 horas entre os
dados das estações meteorológicas e do MM5, bem como gráficos comparativos para o
horário das 10h (no inverno) e 11h (no verão) entre os dados do MM5 e do Landsat.

3.3.2. Índices estatísticos
A partir dessas comparações, foram calculados quatro índices estatísticos,
coeficientes de correlação por regressão linear (Cor), erro quadrático médio
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normalizado (Nmse), fator de dois (Fa2), desvio fracional (Fb) e desvio fracional padrão
(Fs). Esses índices foram utilizados por MORAES (2008), que se baseou no trabalho de
HANNA e PAINE (1989), e indicam o desempenho do modelo e se o mesmo subestima
ou superestima os dados observados.
Os índices foram utilizados não somente para avaliar o desempenho do modelo
em relação aos dados observados, mas em relação ao Landsat. “Tp” e “To” são
elementos comuns das equações dos índices, em que, na comparação entre os dados da
estação e do modelo, “Tp” é a temperatura do modelo e “To” a temperatura observada;
na comparação entre o Landsat e o MM5, “Tp” é a temperatura do MM5 e “To” é a
temperatura do Landsat.
O coeficiente de correlação linear (equação 3.31) mostra a medida da
intensidade da relação linear entre duas variáveis. O sinal deste coeficiente será positivo
se “Tp” tender a crescer com o aumento de “To” e negativo se “Tp” tender a decrescer
com o aumento de “To”. Quanto mais próximo de 1 melhor é sua correlação.

Cor =

Cov(TO , TP )
δTO .δTP

(3.31)

O erro quadrático médio normalizado (equação 3.32) é a média quadrática da
diferença entre os valores de “Tp” e “To”, que, quando normalizado, apresenta valores
de 0 a 1, tendo os menores erros valores próximos a zero.

Nmse =

(T

− Tp )

2

o

T oT p

(3.32)

Os índices fator de dois, desvio fracional e desvio fracional padrão revelam a
tendência do modelo ou do Landsat subestimar ou superestimam os valores de “Tp”.
Para o fator de dois (equação 3.33) os valores variam de 0.5 a 2, tendo 1 como um
ótimo valor. Já o desvio fracional (equação 3.34) e o desvio fracional padrão (equação
3.35) têm seus melhores valores próximo a zero.
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Fa2 =

Fb =

Fs =

TP
TO

(
(

(3.33)

2 T O −T P
TO + TP

)

)

2(δTO − δTP )
(δTO + δTP )

(3.34)

(3.35)

3.3.3. Imagens de satélite e cartas sinóticas
Finalmente, com vistas a descrever o tempo atmosférico e integrar a análise das
condições atmosféricas dominantes aos resultados gerados, recorreu-se à consulta de
imagens GOES de vapor de água, recorridas ao CPTEC/INPE e cartas sinóticas de
superfície a 1000 mb, recorridas a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do
Brasil (DHN). Procurou-se pelo horário (horário de Brasília) mais próximo da passagem
do sensor Landsat (9h40m no inverno e 10h40m no verão) e das simulações do MM5
(10h no inverno e 11h no verão), a saber, 9h30m (10h30m) ou 9h45m (10h45m) para as
imagens GOES e 9h (10h) para as cartas sinóticas de superfície.
Ao todo, para as quatro datas selecionadas, foram gerados mapas das simulações
do MM5 (temperatura da superfície, calor latente, calor sensível, advecção da
temperatura, umidade relativa do ar, umidade do solo, direção e velocidade do vento),
mapas de temperatura da superfície continental (TSC) mediante cálculo da banda 6 do
sensor Landsat e gráficos comparativos e de índices estatísticos entre os dados das
estações, do MM5 e do Landsat.
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CAPÍTULO 4 - A REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO
(RMRJ): DA INTERAÇÃO SOCIEDADE E NATUREZA AOS DILEMAS E
CONFLITOS SÓCIO-AMBIENTAIS
A região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) é uma das oito regiões de
governo do estado do Rio de Janeiro, localizada na região sudeste do Brasil e banhada
pela costa ocidental do Oceano Atlântico. É composta por 19 municípios conforme
regionalização da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de
Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ): Belford Roxo, Duque de Caxias,
Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu,
Paracambi, Queimados, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica,
Mesquita e Tanguá (Figura 4.1).

Figura 4.1: Delimitação política da região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ).
Muitas cidades da RMRJ possuem uma divisão regional para melhor aplicar seus
recursos. A cidade do Rio de Janeiro é regionalizada em áreas de planejamento (Figura
4.2). Trata-se de cinco áreas de planejamento que reúnem 33 regiões administrativas. A
área de planejamento 1 reúne os bairros da área central, além do Rio Comprido, São
Cristóvão e Santa Tereza. A área de planejamento 2 reúne os bairros da zona sul além
da grande Tijuca. A área de planejamento 3 reúne toda a zona norte, com exceção de
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São Cristóvão e a grande Tijuca. As áreas de planejamento 4 e 5 reúnem toda a zona
oeste carioca e compreendem mais de 70% do território carioca. A primeira é composta
por Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Cidade de Deus, enquanto a segunda congrega as
regiões administrativas de Realengo, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba.
De fato, a área de planejamento 5 é tradicionalmente definida como a zona oeste da
cidade do Rio de Janeiro.

Figura 4.2: Áreas de planejamento da cidade do Rio de Janeiro
As regiões metropolitanas caracterizam-se pelo alto grau de complexidade
(formas e funções, vasta rede de fixos e fluxos; estrutura e processo)12 e por uma
expressiva hinterlândia (área de influência) que se justifica por seus serviços prestados
sobre outras regiões de menor porte urbano (CORRÊA, 2007). Assim, uma região
12

São categorias analíticas destacadas pelo geógrafo Milton Santos para a compreensão da organização
espacial e a sua evolução no espaço geográfico. A forma é o aspecto visível de um objeto que passa a
constituir um padrão espacial, como um bairro ou uma cidade. A noção de função implica uma tarefa,
atividade ou papel a ser desempenhado pelo objeto criado, como habitar, viver o cotidiano da cidade. A
rede de elementos fixos compreendem as estradas, construções, enquanto os fluxos configuram os
movimentos que são condicionados pelas ações sobre os fixos. O termo estrutura é relativo ao modo
como os objetos estão organizados, à maneira como estão inter-relacionados entre si. Trata-se da natureza
social e econômica de uma sociedade. Por sua vez, processo é uma ação que se realiza continuamente,
visando um resultado qualquer, implicando tempo e mudança (SANTOS, 1985).
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metropolitana ou área metropolitana é um aglomerado urbano13 composto por várias
cidades integradas, física e funcionalmente, por uma mancha urbana contínua14
(SOUZA, 2007).
Uma região metropolitana tem como pólo sua metrópole15, que está acima de um
aglomerado urbano, pois polariza várias cidades16 a partir de seu núcleo metropolitano.
Esse constitui, por sua vez, a parte mais densa da metrópole com expressiva densidade
física e infraestrutura técnica que abriga as principais funções e decisões metropolitanas.
Por sua posição geográfica e em razão dos processos históricos, econômicos,
jurídicos e políticos, a RMRJ é hoje o segundo pólo de concentração demográfica e de
atividades econômicas do país, contendo um grande volume de atividades e fluxos,
oferta de bens e serviços mais especializados e uma alta taxa de urbanização. No estado,
a RMRJ concentra, em média, 90% da população estadual e é sobrecarregada
regionalmente pela concentração de grande parte dos serviços, reduzindo a força
política e econômica do interior fluminense (MARAFON et al., 2011; BRITO, 2006).
LESSA (2005: 373) define a RMRJ como “uma bomba de efeitos retardados, herança
da transferência da capital e da fundação da Guanabara”.
SOUZA (2007) regionaliza a RMRJ em quatro grandes tipos de espaços sociais:
o núcleo metropolitano que compreende a área central, a zona sul da cidade do Rio de
Janeiro e parte da cidade de Niterói; a periferia (ou subúrbio), espaço este dominado por
loteamentos irregulares, que abrange parte da cidade do Rio de Janeiro, a Baixada
Fluminense e o eixo conurbado Niterói-Tanguá; o espaço atraído pela auto-segregação
13

Uma aglomeração urbana é formada por duas ou mais cidades que atuam como um minissistema
urbano concentrando em escala local uma série de funcionalidades urbanas, como os deslocamentos
diários de pessoas e os fluxos de serviços e atividades.
14

A esta mancha contínua física integrada chama-se de conurbação, quando o tecido urbano de várias
cidades se encontra e se juntam, costurados pelas formas espaciais da cidade, como as vias e o ambiente
construído por prédios, casas e demais edificações, formando um único espaço urbano além dos limites
administrativos de cada cidade.
15

Inicialmente, o conceito de metrópole está ligado à etimologia da palavra, que significa cidade-mãe em
grego. O conceito abriga várias configurações espaciais, mas sua essência está ligada à primazia de uma
cidade em relação a outras, geralmente conurbadas.
16

Em geral, cidades médias (acima de 100.000 habitantes) ou até mesmo pequenas que estejam
integradas fisicamente e funcionalmente a metrópole. Deve-se mencionar que essas cidades hoje têm uma
participação bastante efetiva na vida das regiões metropolitanas, quanto ao deslocamento espacial das
atividades econômicas, de lazer e de habitação, também repercutindo em problemas socioambientais,
antes exclusivos do núcleo metropolitano, a saber: a mobilidade e a criminalidade urbana e a
insalubridade física dos ecossistemas naturais.
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metropolitana, Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Recreio dos Bandeirantes, a nova zona
sul; e a franja rural-urbana (ou espaço periurbano) - uma faixa de transição entre o uso
da terra tipicamente rural e o urbano, mas que se insere cada vez mais forte dentro de
uma lógica urbana, isto é, a especulação imobiliária, as residências de fim de semana,
atividades de lazer, algumas favelas, entre outras configurações, localizadas
principalmente no extremo oeste da cidade do Rio de Janeiro e nas cidades de Itaguaí,
Paracambi, Japeri, Itaboraí e Tanguá (Figura 4.3).

Figura 4.3: Organização espacial na RMRJ segundo a dinâmica econômico-social.
Fonte: adaptado de SOUZA (2007)
A mancha urbana na RMRJ desenhou ao longo de sua história de ocupação uma
forma tentacular de expansão, que, a partir da área central da cidade do Rio de Janeiro,
vários flancos espraiaram-se por toda a metrópole. CASTELLAN (2002) denomina esse
fenômeno urbano na RMRJ como os vetores de crescimento ou ocupação que se
consolidaram a partir dos anos 60 e 70 do século XX. Nesse contexto, classificam-se,
em quatro, os eixos/vetores de ocupação da mancha urbana (Figura 4.4):
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Figura 4.4: Vetores de ocupação da mancha urbana na RMRJ

 eixo Centro-Zona Sul-Barra da Tijuca - forte vocação residencial voltada à classe
média alta carioca, salvo os enclaves de espaços favelados, favorecidas pelas
grandes avenidas e auto-estradas, como o Aterro do Flamengo, que constituiu a
porta de entrada da Zona sul, e o eixo formado a partir da construção da AutoEstrada Lagoa-Barra, da Avenida das Américas e da Avenida Ayrton Senna,
integrando São Conrado, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e toda a
Baixada de Jacarepaguá;

 eixo Centro-Zona Norte-Baixada Fluminense: forte vocação industrial e residencial,
voltada a uma classe de baixa renda que ocupam lotes pequenos e médios e dá
margem a proliferação dos aglomerados subnormais, as favelas. Os vetores
responsáveis são os ramais da Estrada de Ferro Central do Brasil e as rodovias
Presidente Dutra (BR-116) e Washington Luís (BR-040), reforçadas por vias
secundárias arteriais;

 eixo Centro-Zona Norte-Zona Oeste-Costa Verde com três marcantes vocações:
inicialmente residencial, predominando uma ocupação horizontal, constituído por
uma classe de baixa renda que teve como vetor os ramais da Estrada de Ferro
Central do Brasil e pela Avenida Brasil que corta toda a cidade do Rio de Janeiro
num sentido leste-oeste; vocação para a nova indústria carioca e fluminense às
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margens da Avenida Brasil a partir dos bairros da Zona Oeste, como Bangu-Campo
Grande-Santa Cruz, seguindo em direção ao Porto de Itaguaí; vocação turística para
Mangaratiba, Angra dos Reis e Parati, favorecidos pelas duas componentes da BR101, a Avenida Brasil e a Rio-Santos;

 eixo Centro-Niteroi-Região dos Lagos: a forte vocação é turística em direção à
Região dos Lagos com a abertura da ponte Rio-Niterói. Num primeiro momento,
tem-se uma extensa área conurbada entre o mar e os morrotes dos municípios de
Niterói e São Gonçalo com prolongamento até Itaboraí e mais recentemente Tanguá
e Rio Bonito, e, em menor expressão, áreas de ocupação em Maricá e seus distritos.
A partir, então, de Maricá e Rio Bonito, é que se dá a consolidação da ocupação
turística em direção a Região dos Lagos. As vias de acesso à zona sul de Niterói e
áreas de Piratininga e Itaipu, a rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106 e 102 e a Via
Lagos (RJ 124) são os vetores responsáveis pela ocupação residencial e turística
deste eixo.
A evolução demográfica da população total (rural e urbana) exibe duas
tendências bem definidas: uma ascensão a partir dos anos 40 e uma estabilização nos
anos 90 (Figura 4.5), padrão verificado nas principais metrópoles brasileiras a partir
dessa década. A evolução da população urbana e rural demonstra a consolidação do uso
urbano do solo a partir de uma ascensão da primeira e um declínio da segunda (Figuras
4.6; 4.7; 4.8). Aliás, desde os anos 40, a população urbana predomina, com mais de
1.000.000 de urbanitas contra 351.000 habitantes rurais, que também se reflete na
escalada da densidade demográfica (a relação da população por área ocupada),
concordando com uma acentuada artificialização do uso do solo na paisagem (Figura
4.9). As cidades de São Gonçalo, Nova Iguaçu e Duque de Caxias, sem contar com a
cidade do Rio de Janeiro, são as responsáveis pelas altas taxas de habitantes urbanos, ao
passo que Guapimirim, Paracambi e Tanguá lideram as taxas mais baixas.
A partir dos anos 90, a população urbana tende a se estabilizar entre 9 e 10
milhões, enquanto entre os anos 60 e 70 a população rural tem uma queda abrupta
chegando, atualmente, a pouco mais de 50.000 habitantes cuja tendência de espaços
rurais é se localizar em áreas isoladas. A população urbana concentra-se no núcleo
metropolitano, na periferia e no espaço atraído pela auto-segregação metropolitana,
enquanto a população rural, ainda existente, ocupa a franja rural-urbana. Magé e
Seropédica lideram a classificação de população rural em 2010, com 12.086 e 13.901
habitantes, respectivamente, enquanto as cidades do Rio de Janeiro, Belford Roxo,
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Japeri, Nilópolis, Niterói, Queimados e São João de Meriti, não registram população
rural em domicílio.
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Figura 4.5: Evolução demográfica na RMRJ entre 1940 e 2010
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Figura 4.6: Evolução da população urbana na RMRJ entre 1940 e 2010
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Figura 4.7: Evolução da população rural na RMRJ entre 1940 e 2010
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Figura 4.8: Evolução da população urbana e rural na RMRJ entre 1940 e 2010
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Figura 4.9: Evolução da densidade demográfica na RMRJ entre 1940 e 2010
O espaço físico é marcado por paisagens fisiográficas bem distintas: as baixadas,
os maciços e colinas cristalinas, as baías, lagoas e lagunas (Figura 4.10). As baixadas
estão classificadas em terrenos marinhos e baixadas do interior. A baixada marinha tem
início na restinga da Marambaia, no extremo oeste, e corta toda a orla carioca até atingir
os areais da costa de Maricá a leste, atravessando a enseada de Sepetiba, a restinga de
Marapendi (que origina a pantanosa baixada de Jacarepaguá), as linhas de restinga de
Leblon-Ipanema, o cordão arenoso Arpoador-Leme e as línguas de areia do sul de
Niterói. A baixada interiorana é formada pela baixada da Guanabara, a baixada
Fluminense17, a baixada de Bangu, a baixada de Santa Cruz e a baixada de Guaratiba,
que são responsáveis em separar os maciços da Tijuca, Pedra Branca e GericinóMendanha e as colinas cristalinas derivadas do trabalho erosivo nos maciços.

17

A baixada Fluminense basicamente corresponde ao conjunto de todas as baixadas que compõem os
terrenos arenosos e argilosos do litoral fluminense (baixada Campista no norte do estado, a dos rios
Macaé-São João na região dos Lagos, a da Guanabara e de Sepetiba na RMRJ). Por razões de ordem
histórica e política, denomina-se de baixada Fluminense os municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias,
São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita, Belford Roxo, Queimados, Japeri, Paracambi, Seropédica, Magé
e Guapimirim. Estes municípios estão sobre a baixada da Guanabara que se interioriza para além do
município do Rio de Janeiro e se estende em direção aos terrenos planos ao fundo da baía de Guanabara e
entre o maciço do Gericinó-Mendanha e a serra do Mar (ou serra dos Órgãos). Desse modo, a
denominação física de baixada Fluminense estará atrelada ao contexto histórico e político da região.
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Figura 4.10: Relevo da RMRJ
As baías estão subdivididas em baía da Guanabara e de Sepetiba. A primeira
com localização central na RMRJ contorna a baixada da Guanabara, é recortada por
uma série de enseadas e pontilhada por inúmeras ilhas. A baía de Sepetiba localiza-se
no extremo oeste, é cercada pela restinga da Marambaia e banha toda a baixada de Santa
Cruz e Guaratiba. As lagoas e lagunas entulham-se nas restingas e cordões arenosos do
litoral.
Este espaço físico é palco de intensas transformações, modeladas pelo trabalho
social humano que representou um enorme desafio ao crescimento urbano, que, desde o
início da história de ocupação, estabeleceu uma dura luta do homem diante dos
obstáculos naturais.
A adaptação entre o ser social e o ambiente físico estende-se até os dias atuais,
descrita historicamente pelo desmonte de morrotes, drenagem de pântanos, canalização
de rios, aterros, assoreamento e arrasamentos de manguezais, lagoas, restingas e praias
por uma população em busca de moradias, muitas delas irregular, criando loteamentos
irregulares ou moradias subnormais, como as favelas.
A baixada da Guanabara, atual zona norte da metrópole carioca, a baixada
fluminense e a faixa litorânea da vertente sul do maciço da Tijuca com as restingas
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Leme-Arpoador e Leblon-Ipanema, atual zona sul, correspondem aos primeiros espaços
de ocupação urbana na RMRJ.
Em seguida, uma atração em direção à faixa leste da baía de Guanabara, em
Niterói e São Gonçalo, e um deslocamento mais recente, a partir dos anos 70, expandiuse para a baixada de Jacarepaguá, situada entre os maciços da Tijuca e da Pedra Branca,
seguindo para a restinga de Marapendi e para o velho oeste carioca (MANSUR, 2009),
atual zona oeste do Rio de Janeiro, atravessando as baixadas de Bangu, Santa Cruz e
Guaratiba encaixadas entre os maciços da Pedra Branca e do Gericinó-Mendanha.
O clima do estado do Rio de Janeiro é marcado por um regime tropical quente e
úmido, que atravessa o subquente e o mesotérmico (Figura 4.11), controlado por dois
principais fatores: sua posição geográfica e a topografia bastante irregular, com
baixadas e escarpas (serras) de altitudes bem acentuadas que varia de 1000 a 2000m.
Massas frias (massa Polar Atlântica - MPA) e quentes (Massa Tropical Atlântica MTA), alimentadas pelo anticiclone migratório polar e pelo anticiclone subtropical do
atlântico sul (ASAS), respectivamente, exercem extenso domínio sobre o clima anual.
Dois importantes sistemas controlam o abastecimento de umidade, a zona de
convergência do atlântico sul (ZCAS) e a zona de convergência de umidade (ZCOU),
relevantes entre outubro e março. Desse modo, o estado do Rio de Janeiro circunscrevese numa zona de contato de sistemas atmosféricos distintos e se insere no contexto da
região sudeste do Brasil, com fluxos oceânicos de leste e nordeste, fluxos polares de sul
e fluxos interioranos de oeste e noroeste.
Sua posição marítima e a presença das escarpas junto ao litoral conferem um
elevado índice de umidade e pluviosidade por conta das brisas marítimas, a convecção
térmica, além da entrada freqüente de frentes frias, trazendo chuvas e quedas bruscas de
temperatura. A porção do território fluminense mais voltada para o interior, ausente da
ação marítima e com um relevo mais dissecado de elevações mais modestas possui
umidade e índice de pluviosidade mais baixa, apresentando alguns meses secos durante
o ano.
Especificamente, o clima da RMRJ (aproximadamente identificada no retângulo
vermelho da Figura 4.11) é quente e úmido, com médias térmicas mensais acima de
22ºC e índice pluviométrico entre 1500 e 2000 mm anuais, com no máximo três meses
secos. A cidade do Rio de Janeiro estabelece-se entre as capitais mais quentes do país.
Essa particularidade deve-se por sua fisiografia, marcada por morros e baixadas que
atuam decisivamente na repressão (e dispersão) das correntes de ar e na compressão
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adiabática do ar úmido, que alimenta as altas temperaturas da primavera e verão. Somase a sua localização geográfica (-22° 54' 10'' sul; -43° 12' 27'' oeste) nas proximidades
do trópico de Capricórnio (-23° 26′ 16″), que repercute na incidência direta dos raios
solares no solstício de verão, bem como em boa parte do ano.

Figura 4.11: Tipos climáticos do estado do Rio de Janeiro com ênfase na RMRJ.

O uso do solo é marcado por uma combinação contrastante entre o natural e o
artificial, a natureza física e a natureza humana, um mosaico de paisagens que mesclam
e camuflam o espaço físico natural e aquele transformado pela ação humana, isto é, a
segunda natureza.
SOUZA (2000), ao analisar a degradação ambiental que atinge as principais
metrópoles brasileiras, descreve esses espaços metropolitanos como “um ambiente
construído extremamente artificial, implicando impactos formidáveis sobre o espaço
natural (...) e quanto maior e mais complexa é a urbe18, maiores são esses impactos” (p.
114). Ao referir-se exclusivamente a RMRJ, o autor confirma que a metrópole “é um
exemplo lapidar da degradação ambiental em grandes cidades da periferia capitalista”,
sob “maciças intervenções em seu espaço ao longo de sua história” que resultaram em
“um solapamento gradual de sua beleza e sua atratividade” (p. 118, 119).

18

Do grego urbs que representa toda forma física construída na cidade.
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Prosseguindo a análise descritiva do espaço físico metropolitano fluminense, o
autor aplica uma série de conotações, a saber: um espaço marcado pelo “solapamento da
qualidade ambiental” (p.119); um sistema-produto da “reação das forças cegas da
natureza a perturbações antropogênicas” (p. 120); e uma complexa “insalubridade das
favelas” (p. 123). Souza (2000), com uma leitura social do espaço urbano, sintetiza os
principais problemas ambientais atravessados pela RMRJ: os movimentos de massa; os
riscos de deslizamentos, desmoronamentos e inundações; os vazadouros de lixo a céu
aberto e a poluição do ar.
MUEHE e NEVES (2007) avaliam os riscos de uma possível elevação do nível
do mar na orla metropolitana fluminense para os próximos 100 anos provocada por
mudanças climáticas globais. EGLER (2007), sob tal perspectiva, avalia as
conseqüências geoeconômicas desta possível realidade na RMRJ e afirma que as
mudanças climáticas poderão trazer uma “crise sócio-ambiental” com risco tecnológico,
econômico e de inundações.
Por fim, mas não concluindo, as transformações ocorridas ao longo da história
no espaço geográfico da RMRJ resultaram em uma série de modificações no sistema
ambiental,

atingindo

os

recursos

hídricos,

os

sistemas

geomorfológicos

e

biogeográficos. Além destes, a atmosfera (local) pode ter sofrido alterações,
principalmente no que tange ao balanço de energia do solo urbano, onde o aquecimento
diurno e o resfriamento noturno podem ser altamente comprometidos pelas diversas
propriedades físicas da nova superfície.
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CAPÍTULO 5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1. Das séries temporais
Os dados ambientais são fundamentais para a condução de estudos diagnósticos
e prognósticos dos fenômenos atmosféricos. As séries temporais de dados
climatológicos assumem importância na condução desses estudos, porquanto permite
apontar cenários e tendências para o clima. A análise por componentes principais em
conjunto com a análise de regressão linear simples e a análise de variância são
ferramentas importantes para cumprir essa meta, uma vez que averígua a variabilidade
sazonal e anual, especialmente o comportamento da temperatura e da pluviosidade,
variáveis meteorológicas em destaque deste estudo.
As componentes principais reduzem um conjunto de dados com grande número
de informações para um grupo mais compacto de novas variáveis consentindo definir
seus padrões espaciais e temporais. Desse modo, o objetivo da aplicação da análise por
componentes principais é revelar o padrão espacial e temporal da temperatura e da
pluviosidade, entre as estações meteorológicas existentes, na RMRJ, e identificar o
grau de similitude e relevância entre elas.
A análise por regressão linear avalia um suposto comportamento de linearidade e
a possível existência de um padrão regular de crescimento ou de decréscimo no
comportamento da temperatura e da pluviosidade, quantificando-os. A análise por
variância detecta a diferença entre médias de classes por meio da determinação dos seus
intervalos de confiança (XAVIER e PEREIRA FILHO, 2007). A análise por regressão
linear simples e por variância visa avaliar o comportamento temporal da temperatura e
da pluviosidade e observar suas tendências anual e sazonal, respectivamente.

5.1.1. A análise por componentes principais (ACPs)
5.1.1.1. Temperatura máxima
A Tabela 5.1 mostra o total da variância (explicada e acumulada) das CPs 1 e 2
para a média móvel de 12 e 120 meses da temperatura máxima. A variância acumulada
é próxima a 80% para a média móvel de 12 meses e acima de 90% para a média móvel
de 120 meses. Esses resultados motivam a sua utilização para a análise do padrão
espacial e temporal das CPs da temperatura máxima.
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O padrão espacial para a média móvel de 12 meses e sua CP1 regionaliza três
grupos de estações, apresentando um padrão térmico semelhante, e com pesos de
valores negativos (Figura 5.1). Os grupos definidos pelas CPs obedecem, até certo
ponto, a organização espacial das estações sugeridas na Figura 3.2 no Capítulo 3.
Tabela 5.1: Total da variância (explicada e acumulada) das componentes principais
(CPs) para a média móvel de 12 e 120 meses da temperatura máxima
Componentes
1
2
Componentes
1
2

Total da variância - temperatura máxima
12 meses
principais Variância explicada (%) Variância acumulada (%)
61,5
61,5
16,4
77,9
120 meses
principais Variância explicada (%) Variância acumulada (%)
71,4
71,4
19,4
90,8

Figuras 5.1 e 5.2: Variabilidade espacial da série temporal da temperatura máxima por
meio das componentes principais (CPs) com média móvel de 12 meses para a CP 1 (à
esquerda) e CP 2 (à direita) na RMRJ no período entre 1951 e 2009
A CP é uma combinação linear das informações originalmente obtidas. Os
valores negativos e positivos exibidos no mapa tem a mesma importância, isto é, -2,29
tem a mesma importância que +2,29 (que, neste caso, não existe no mapa), uma
resultante comum na análise por componentes principais, que depende tão somente de
como se rotacionam as CPs. O que deve ser contemplado nos mapas são os valores
absolutos, sem os sinais, que representam o peso (ou fator de ponderação) das estações,
e não os valores em si (temperatura), que, por ora, pode ser confundido. Os sinais,
negativos ou positivos, terão interferência na distribuição temporal das componentes
principais.
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O peso (fator de ponderação) define o que é semelhante, o que é mais importante
e menos importante e como espacialmente as estações estão distribuídas. Os pesos
mostram a relevância das estações e como se comportam espacialmente, até porque a
análise por componentes principais é uma técnica de regionalização de informações.
Quanto maior o peso, maior é a explicação da variabilidade dos dados originais por
parte da estação, implicando o quanto a estação é importante na definição da
temperatura. Em outras palavras, o peso não representa o valor da temperatura na
estação, mas o quanto a estação é importante na definição da temperatura na RMRJ.
Pela CP1, um primeiro grupo é definido por três estações da área central
metropolitana (Rio, Praça XV e Santos Dumont), cujas CPs estão agrupadas entre -1,56
e -1,15. O segundo grupo é definido por mais duas estações que compõem a área central
(Galeão e Alto da Boa Vista) e por três estações da zona oeste (Afonsos, Realengo e
Bangu), agrupadas em CPs entre -2,28 e -1,91, que respondem pela maior
representatividade na organização da temperatura. O terceiro grupo reúne duas estações
do extremo oeste (Santa Cruz-Inmet e Ecologia), agrupadas em CPs com valores entre 1,90 e -1,57. As estações Jacarepaguá e Santa Cruz-DECEA apresentam os pesos menos
significativos e não se associaram a qualquer grupo.
Para a CP 2 (Figura 5.2), o padrão espacial da temperatura não revela um
agrupamento por estações. Nota-se, no máximo, uma proximidade entre as estações do
Galeão e do Alto da Boa Vista, dividida com Bangu, e com as estações de Santa CruzDECEA e Jacarepaguá, conforme ocorrido para a CP1. As estações do Rio, Santos
Dumont e Afonsos têm maior peso e representam maior importância na definição da
temperatura.
A variação temporal da temperatura máxima para a média móvel de 12 meses é
visualizada na Figura 5.3. Note-se que os valores estão normalizados entre -1 e 1 e que
o valor zero constitui a média de longo curso. Cada CP determina se os valores estão
acima ou abaixo da média. Cada CP é uma composição linear de todas as estações. Os
modos de variação das CPs (na vertical dos gráficos) são estimados a partir das
variáveis originais com os pesos dados de temperatura. A normalização é calculada a
partir da média da temperatura e do correspondente desvio padrão do registro de
temperaturas. Toma-se cada valor da série temporal, subtrai-se da média e divide-se
pelo desvio padrão, tornando-se sem unidade, isto é, valor normalizado. Embora
normalizado, os gráficos tratam do comportamento da temperatura. As curvas indicam
se os valores aumentaram ou decresceram acima ou abaixo da média de longo curso.
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A leitura do gráfico na Figura 5.3 tem relação direta com os resultados dos
mapas das Figuras 5.1 e 5.2. O sentido de acréscimo ou decréscimo da variável de
interesse, que, neste caso, apresenta a variação temperatura máxima, dependerá do peso
encontrado nos mapas. Se o peso da estação for positivo, a leitura do valor da
temperatura (acréscimo ou decréscimo), no gráfico, é direta. Se for negativo, o sentido
da variação dos dados da estação é oposto ao calculado para a componente, que é uma
combinação linear das estações, sendo, portanto, influenciado pelas diversas estações
com diferentes pesos (ou fatores de ponderação).

Figura 5.3: Distribuição temporal das componentes principais (CPs) da temperatura
máxima para a média móvel de 12 meses na RMRJ entre 1951 e 2009
A CP1 da Figura 5.3 tem todos os seus valores espaciais negativos, conforme
mapeia a Figura 5.1, o que implica inversão do comportamento periódico temporal da
temperatura máxima. Até os anos 80, há uma ascensão da curva da temperatura, subida
acima da média de longo curso em boa parte da curva. Em meados dos anos 80, até o
início dos anos 2000, há curtas oscilações entre descidas e subidas da temperatura, mas
sempre abaixo da média de longo curso. Finalmente, os últimos 5 anos do período são
de queda, ainda que acima da média de longo curso.
Considerada a CP2, menos representativa, há um subconjunto de estações com
valores espaciais negativos, e outro, com valores positivos, conforme exibe o mapa da
Figura 5.2. Dessa forma, as estações com valores negativos, apresentaram um
comportamento periódico diferenciado em relação ao mostrado pela série temporal
respectiva, ou seja, certa estabilidade, sem oscilação para cima ou para baixo nas três
primeiras décadas, aumento entre os anos 70 até meados da década de 80, com valores
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abaixo da média de longo curso, e duas sucessivas quedas, intercaladas nos anos 90 e
2000, abaixo e acima, respectivamente, da média de longo curso. As estações
responsáveis por este cenário temporal são o Galeão, Alto da Boa Vista e Rio, na área
central, e Realengo, Bangu, Ecologia e Santa Cruz-Inmet, na zona oeste. Já as estações
que apresentaram valores espaciais dos pesos positivos, Praça XV, Santos Dumont,
Afonsos e Santa Cruz-DECEA, tiveram o comportamento inverso, ou seja, decréscimo
entre os anos 70 até meados da década de 80, e dois sucessivos aumentos, intercalados
nos anos 90 e 2000.
Para a média móvel de 120 meses (Figuras 5.4 e 5.5), apesar de não bem
definidos, dois grupos similares de estações podem ser forçados para a CP1. O primeiro
grupo compõe as três estações da área central metropolitana (Praça XV, Santos Dumont
e Rio) cujas CPs expressam pesos entre -0,63 e -0,10. O segundo grupo reúne as
estações da zona oeste (Afonsos, Realengo, Bangu, Santa Cruz-Inmet e Ecologia), cujas
CPs apresentam pesos entre -1,17 e -0,64. As estações do Galeão e do Alto da Boa Vista
são as mais representativas espacialmente com os maiores pesos, seguidas pelas
estações da zona oeste e extremo oeste.

Figuras 5.4 e 5.5: Variabilidade espacial da série temporal da temperatura máxima por
meio das componentes principais (CPs) com média móvel de 120 meses para a CP 1 (à
esquerda) e CP 2 (à direita) na RMRJ no período entre 1951 e 2009
Assim como para a média móvel de 12 meses, repetem-se as duas estações da
zona oeste e outras duas da área central com similaridades muito próximas, Jacarepaguá
e Santa Cruz-DECEA e Galeão e Alto da Boa Vista, respectivamente. Estas se destacam
das demais estações, ainda que situadas em áreas bastante distintas. Jacarepaguá e Santa
Cruz-DECEA estão localizadas em duas baixadas, Santa Cruz e Jacarepaguá,
respectivamente, que devem ter o efeito do mar como principal controlador do clima.
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Não obstante, a estação do Galeão está situada na borda da baía de Guanabara,
recebendo efeito constante da brisa marítima, ao passo que o Alto da Boa Vista é a
estação com maior altitude, sendo controlada pela altitude e pela floresta da Tijuca.
A CP2 revela um padrão espacial individualizado nos moldes do que ocorreu
para a CP1 na média móvel de 12 meses. Somente as três estações da área central (Rio,
Santos Dumont e Praça XV) mostram uma similaridade, que, certamente, tem relação
com suas localizações, bem próximas uma das outras no sítio genético da cidade do Rio
de Janeiro, que, atualmente, é nomeada como a área central de negócios. Afonsos é a
estação com os maiores pesos.
A média móvel de 120 meses da distribuição temporal (Figura 5.6) tem sua
curva temporal mais bem explicitada e mais bem visualizada em razão da anulação das
CPs de alta freqüência. A CP1 da Figura 5.4 tem todos os seus valores espaciais
negativos, com uma única exceção, a estação Jacarepaguá, o que implica inversão do
comportamento periódico temporal da temperatura máxima. Assim, a CP1 revela um
aumento até o final dos anos 80, quando, a partir de então, essa componente mantém-se
estável, ocorrendo uma leve queda na década de 2000. Até o final da década de 70, o
aumento ocorreu acima da média da temperatura de longo curso, enquanto, nos outros
períodos, as oscilações estiveram abaixo da média de longo curso.

Figura 5.6: Distribuição temporal das componentes principais (CPs) da temperatura
máxima para a média móvel de 120 meses na RMRJ entre 1951 e 2009
Para a CP 2, assim como para a média móvel de 12 meses, foram identificados
dois subconjuntos de estações com valores espaciais de pesos negativos e outro com
pesos positivos. As estações de pesos negativos são Alto da Boa Vista, Galeão,
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Realengo, Bangu, Santa Cruz-Inmet e Ecologia que se comportaram com um aumento
até meados dos anos 80 e depois com uma queda até os anos 2000. A queda foi mais
acentuada no decorrer dos anos 90, alcançando patamares bem acima da média de longo
curso da temperatura. O segundo grupo de estações, que apresentaram pesos positivos
(Santos Dumont, Rio, Praça XV, Jacarepaguá, Afonsos e Santa Cruz-DECEA), tiveram
o comportamento inverso, ou seja, dois períodos de aumento, até 1966 e outro após
1986, intercalados por um período de decréscimo entre 1966 e 1986.

5.1.1.2.Temperatura média
As CPs 1 e 2 da série temporal são respaldadas por quase 90% da variância
acumulada para o filtro de 12 meses e por mais de 95% para o filtro de 120 meses
(Tabela 5.2). Esses resultados reforçam a importância dessas duas CPs para analisar a
variação espacial e temporal, embora a CP1 seja preponderante em relação a CP2.
Tabela 5.2: Total da variância (explicada e acumulada) das componentes principais
(CPs) para a média móvel de 12 e 120 meses da temperatura média
Componentes
1
2
Componentes
1
2

Total da variância - temperatura média
12 meses
principais Variância explicada (%) Variância acumulada (%)
81,5
81,5
7,0
88,5
120 meses
principais Variância explicada (%) Variância acumulada (%)
88,7
88,7
7,0
95,7

Dois grupos de estações similares são notórios no mapa da média móvel de 12
meses para a CP1 (Figura 5.7). O primeiro grupo é definido pelas cinco estações da área
central metropolitana (Rio, Praça XV, Santos Dumont, Alto da Boa Vista e Galeão)
mais três estações do extremo oeste (Santa Cruz e Ecologia). O segundo grupo reúne as
quatro estações do grupo 2, especificada na Figura 3.2 (Afonsos, Realengo, Bangu e
Jacarepaguá). Esse grupo, inclusive, tem maior representatividade no espaço da RMRJ,
com pesos entre -2,06 e -1,72.
A Figura 5.7 esboça a distribuição espacial das estações meteorológicas proposta
na Figura 3.2 no Capítulo 3. As CPs confirmam que os atributos físicos e geográficos
afins podem congregar as estações em grupos similares. Analogamente, a CP2 não
apresenta um padrão espacial em grupos (Figura 5.8). Entretanto, as três estações da
área central metropolitana (Rio, Praça XV e Santos Dumont) mostram paridade,
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conforme nas observações anteriores da temperatura máxima. Das 12 estações, oito
apresentam as mesmas CPs, entre -0,37 e 0,07, conhecidas pelas três estações da área
central, o Alto da Boa Vista, Jacarepaguá, Afonsos, Realengo, Santa Cruz-Inmet e
DECEA. Entretanto, são as estações de Afonsos e Ecologia que definem maior
representatividade, com pesos entre -1,27 e -0,83 e entre 0,98 e 1,39, respectivamente.

Figuras 5.7 e 5.8: Variabilidade espacial da série temporal da temperatura média por
meio das componentes principais (CPs) com média móvel de 12 meses para a CP 1 (à
esquerda) e CP 2 (à direita) na RMRJ no período entre 1951 e 2009
Na análise da variação temporal da temperatura média (Figura 5.9), ao se
considerar a CP1 da Figura 5.7, todos os pesos são negativos. Assim, a curva exibe uma
tendência de subida, embora não muito definida, até o início dos anos 2000, quando,
apenas nessa década, há uma curta queda. Os maiores aumentos ocorrem até os anos 80,
quando o aumento está acima da média de longo curso da temperatura média.

Figura 5.9: Distribuição temporal das componentes principais (CPs) da temperatura
média para a média móvel de 12 meses na RMRJ entre 1951 e 2009
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Na CP2, há um subconjunto de estações com valores espaciais de pesos
negativos e outro com pesos positivos. Nove são as estações com pesos negativos
(Santos Dumont, Rio, Praça XV, Alto da Boa Vista, Jacarepaguá, Realengo, Bangu,
Santa Cruz-Inmet e DECEA), que mostram a seguinte tendência: aumento da
temperatura até o início dos anos 70, seguida por uma estabilidade temporal até meados
dos anos 80, quando, então, a temperatura decai até o início dos anos 90, sofrendo,
posteriormente, uma ascensão até o início dos anos 2000 e, finalmente, volta a decair ao
fim dessa década. O segundo subconjunto, com apenas três estações representadas,
Galeão, Bangu e Ecologia, mostra uma trajetória inversa, isto é, queda da temperatura
até o início dos anos 70, aumento da temperatura em meados dos anos 80, que volta a se
enfraquecer nos anos 90 até o início dos anos 2000, quando, finalmente, retorna a
ascensão da curva. Ressalta-se que as estações Afonsos e Ecologia são as mais
representativas nessa CP2.
A média móvel para 120 meses em sua CP1 (Figura 5.10) define três grupos de
estações e isola outras duas. O primeiro grupo é composto por quatro estações da área
central metropolitana (Rio, Praça XV, Santos Dumont e Galeão) com pesos entre 0,37 e
0,45. O segundo grupo reúne três estações da zona oeste (Realengo, Bangu e
Jacarepaguá) com os maiores pesos, entre 0,77 e 0,94, e, portanto, maior
representatividade espacial. O terceiro grupo agrupa as três estações do extremo oeste
(Santa Cruz e Ecologia) com pesos na faixa entre 0,47 e 0,66. As estações Alto da Boa
Vista e Afonsos não integram qualquer um desses grupos, embora apresentem pesos
similares ao terceiro grupo.

Figuras 5.10 e 5.11: Variabilidade espacial da série temporal da temperatura média por
meio das componentes principais (CPs) com média móvel de 120 meses para a CP 1 (à
esquerda) e CP 2 (à direita) na RMRJ no período entre 1951 e 2009
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Para a CP2 (Figura 5.11), há um padrão espacial semelhante a CP1, salvo
pequenos ajustes. O primeiro grupo exclui a estação Galeão e inclui a estação Afonsos,
outrora isolada, além do Alto da Boa Vista. A estação Galeão, desta vez, isola-se assim
como acontece com a estação Ecologia. O segundo grupo é mantido, enquanto o
terceiro grupo resume-se a duas estações de Santa Cruz, Galeão e Ecologia, que são as
estações mais importantes na RMRJ com os maiores pesos, entre 0,34 e 0,41.
A variação temporal para a média móvel de 120 meses, para a CP1, apresenta
uma tendência de aumento da temperatura em todas as estações até a década de 2000,
com uma redução após esse ano (Figura 5.12). A partir da década de 80, o aumento é
acima da média de longo curso da temperatura média. Esse aumento foi alavancado
pelas estações de maior peso, Jacarepaguá, Afonsos e Bangu. Considerando-se a CP2,
há um subconjunto de estações com valores espaciais de pesos negativos e outro com
pesos positivos. Dessa forma, as estações que apresentaram pesos negativos, Alto da
Boa Vista, Santos Dumont, Rio, Praça XV, Jacarepaguá, Afonsos, Santa Cruz-Inmet e
DECEA, apresentaram um comportamento periódico inverso ao mostrado pela série
temporal respectiva, ou seja, apresentaram aumento até 1966, depois redução até 1988,
seguido de novo período de aumento até 2004. Já as estações que apresentaram valores
espaciais positivos, Galeão, Realengo, Bangu e Ecologia, tiveram o comportamento
inverso, ou seja, com redução até 1966, aumento de 1966 a 1988, e redução após 1988.

Figura 5.12: Distribuição temporal das componentes principais (CPs) da temperatura
média para a média móvel de 120 meses na RMRJ entre 1951 e 2009
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5.1.1.3.Temperatura mínima
As CPs 1 e 2, juntas, explicam 81% da variância da temperatura mínima para a
média móvel de 12 meses e quase 90% para a média móvel de 120 meses (Tabela 5.3).
Não obstante, a CP1 apresenta porcentagem sobressalente em sua variância,
principalmente para o filtro de 120 meses.
Tabela 5.3: Total da variância (explicada e acumulada) das componentes principais
(CPs) para a média móvel de 12 e 120 meses da temperatura mínima
Componentes
1
2
Componentes
1
2

Total da variância - temperatura mínima
12 meses
principais Variância explicada (%) Variância acumulada (%)
69,8
69,8
10,6
80,5
120 meses
principais Variância explicada (%) Variância acumulada (%)
79,5
79,5
10,2
89,6

O padrão da variabilidade espacial da temperatura mínima para a média móvel
de 12 meses é expressa nas Figuras 5.13 e 5.14. A CP1 (Figura 5.13) organiza dois
grupos e isola uma estação. O primeiro grupo comporta quatro estações da área central
metropolitana (Rio, Praça XV, Santos Dumont e Galeão) com pesos entre -2,09 e -0,87.
O segundo grupo congrega 7 estações (Afonsos, Bangu, Realengo, Jacarepaguá, Santa
Cruz e Ecologia) com pesos entre -2,50 e -1,28. Aliás, esse segundo grupo tem a maior
representatividade no espaço da RMRJ. Pela primeira vez, a estação Alto da Boa Vista
destaca-se isoladamente, não pertencendo a qualquer grupo, evidenciando desta vez, e
para a temperatura mínima, a particularidade da sua altitude na composição das CPs na
RMRJ.
A CP2 (Figura 5.14) não organiza as estações em grupos, como o fora para a
CP1, tendo em vista que grande parte das estações indica um padrão bastante
homogêneo, apesar de núcleos individualizados no extremo oeste com as estações de
Santa Cruz ou mesmo da área central metropolitana e da zona oeste. Entretanto, a
estação Alto da Boa Vista destaca-se, mais uma vez, isolando-se das demais estações
do seu entorno, apenas com discretas similaridades com a estação Ecologia. Essas duas
estações exibem os maiores pesos, entre -1,35 e -0,76.
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Figuras 5.13 e 5.14: Variabilidade espacial da série temporal da temperatura mínima por
meio das componentes principais (CPs) com média móvel de 12 meses para a CP 1 (à
esquerda) e CP 2 (à direita) na RMRJ no período entre 1951 e 2009
Na Figura 5.15, que representa a distribuição temporal para 12 meses, a CP1 tem
uma análise invertida por conta dos valores espaciais de pesos negativos. Os primeiros
30 anos não expressam uma variação bem definida. Apenas a partir dos anos 80, ocorre
um aumento da temperatura, abaixo da média de longo curso, até meados dos anos
2000, quando a temperatura revela uma leve queda. Para a CP2, assim como tem
ocorrido para as outras CPs 2 anteriores, há um subconjunto de estações com valores
espaciais de pesos negativos e outro com pesos positivos. Representam o subconjunto
com pesos negativos as estações Alto da Boa Vista, Santos Dumont, Galeão, Realengo,
Bangu e Ecologia. Dessa forma, a curva para esse subconjunto define uma pequena
queda nos primeiros 15 anos, seguida por uma estabilidade térmica até o início dos anos
80. Na década de 1980, a temperatura aumenta, ainda que um pouco abaixo da média de
longo curso, seguida por uma bastante suave curva de descida entre 1991 e 1995,
quando, posteriormente, segue até os anos 2000 com uma tendência bem definida de
aumento e bem acima da média de longo curso. O subconjunto de estações com pesos
positivos, Rio, Praça XV, Jacarepaguá, Afonsos, Santa Cruz-DECEA e Inmet, mostram
o comportamento inverso, isto é, aumento nos primeiros 15 anos e na década de 80,
intercalados por um período de baixa variação térmica nos anos 70 e uma queda abrupta
entre a década de 1990 e 2000.
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Figura 5.15: Distribuição temporal das componentes principais (CPs) da temperatura
mínima para a média móvel de 12 meses na RMRJ entre 1951 e 2009
A média móvel para 120 meses da CP1 repete a organização espacial das CPs do
filtro de 12 meses (Figura 5.16). A estação Alto da Boa Vista, mais uma vez, isolou-se
das demais. A CP2 também repetiu o seu correlato para a média móvel de 12 meses e
não mostrou um agrupamento em estações (Figura 5.17). Apenas as três estações da
área central (Rio, Praça XV e Santos Dumont) e as duas estações do extremo oeste
(Santa Cruz) mostraram um discreto agrupamento espacial. Na primeira componente, as
estações da zona oeste têm as maiores pesos, ao passo que, para a segunda componente,
o Alto da Boa Vista e Ecologia são as mais importantes e representativas.

Figuras 5.16 e 5.17: Variabilidade espacial da série temporal da temperatura mínima por
meio das componentes principais (CPs) com média móvel de 120 meses para a CP 1 (à
esquerda) e CP 2 (à direita) na RMRJ no período entre 1951 e 2009
As CPs da variação temporal para a média móvel de 120 meses mostram curvas
(Figura 5.18) bem definidas, padrão bem comum para os filtros de 120 meses. Tanto
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para a CP1 quanto para CP2 há subconjuntos com valores espaciais de pesos negativos
e positivos, que constitui uma novidade na análise empreendida até o momento. Na
CP1, apenas uma estação apresenta peso negativo, o Alto da Boa Vista, e, portanto, é
uma análise bem individualizada no espaço da RMRJ. Desse modo, a estação tem o
seguinte padrão temporal: aumento de temperatura nos primeiros e últimos 10 anos e
decréscimo entre 1965 e 2000. Para o restante das estações, o comportamento é inverso,
isto é, pequeno decréscimo nos primeiros e últimos 10 anos e um substancial aumento
entre 1965 e 2000, sendo a partir de 1980 uma elevação bem acima da média de longo
curso da temperatura mínima.
Para a CP2, duas curvas definem períodos de aumento, intercaladas por duas
curvas de decréscimo, que dependerão dos pesos definidos pelas estações. As estações
com pesos negativos são Santos Dumont, Rio, Praça XV, Jacarepaguá, Afonsos, Santa
Cruz Inmet e DECEA, que demonstram um aumento até 1970 e outro entre 1985 e
1998, intercalados por duas quedas, sendo a primeira entre 1970 e 1985 e a segunda,
bem modesta, na década de 2000. As outras cinco estações, Alto da Boa Vista, Galeão,
Realengo, Bangu e Ecologia, formam um subconjunto com pesos positivos e conferem
um comportamento inverso, ou seja, decréscimo até 1970 e depois entre 1985 e 1998,
intercalados por duas ascensões, a primeira entre 1970 e 1985 e a segunda, bem
modesta, na década de 2000. O período temporal mais expressivo, seja de aumento ou
redução, ocorre na primeira quinzena da série, até 1964, ou no período entre 1980 e
1983, quando os desvios estão bem acima da média de longo curso.

Figura 5.18: Distribuição temporal das componentes principais (CPs) da temperatura
mínima para a média móvel de 120 meses na RMRJ entre 1951 e 2009
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5.1.1.4.Pluviosidade
A variância acumulada para a pluviosidade aproxima-se de 80% para as CPs 1 e
2 da média móvel de 12 meses e ultrapassa 83% para a média móvel de 120 meses
(Tabela 5.4). Quanto ao padrão espacial, em ambas as CPs para a média móvel de 12
meses, encontram-se similaridades (Figuras 5.19 e 5.20).
Tabela 5.4: Total da variância (explicada e acumulada) das componentes principais
(CPs) para a média móvel de 12 e 120 meses da pluviosidade
Componentes
1
2
Componentes
1
2

Total da variância - pluviosidade
12 meses
principais Variância explicada (%) Variância acumulada (%)
53,4
53,4
26,3
79,8
120 meses
principais Variância explicada (%) Variância acumulada (%)
56,3
56,3
27,7
84,0

Figuras 5.19 e 5.20: Variabilidade espacial da série temporal da pluviosidade por meio
das componentes principais (CPs) com média móvel de 12 meses para a CP 1 (à
esquerda) e CP 2 (à direita) na RMRJ no período entre 1951 e 2009
O mapa de distribuição espacial das CPs mostra que todas as estações
apresentam praticamente um único padrão de distribuição espacial, com exceção da
estação Alto da Boa Vista. Na CP1, em 10 das 12 estações, seus modos de variação
possuem pesos entre 57,10 e 119. O Alto da Boa Vista é a estação mais importante na
determinação da pluviosidade, com pesos entre 212 e 241,30, tornando-se um enclave
diferenciado na RMRJ. A CP2 não se distingue da CP1 (Figura 5.20). Onze estações
organizam-se em torno de CPs entre -53,11 e 5,12. A estação Alto da Boa Vista, outra
vez, diferencia-se das demais e é a mais importante, com pesos entre 92,43 e 121,60.
Em outras palavras, as duas CPs definem o Alto da Boa Vista como uma estação
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individualizada na RMRJ, seguramente influenciada pelos seus fatores físicos e
geográficos.
Na distribuição temporal da pluviosidade, para a média móvel de 12 meses
(Figura 5.21), a CP1, com todos os seus pesos positivos, exibe uma curva de extrema
oscilação ao longo da série sem uma tendência definida, onde grande parte dos
decréscimos ou acréscimos oscilam em torno da média de longo curso. Aliás, essa
configuração da pluviosidade, que é um elemento de grande variabilidade no tempo e no
espaço, é bem marcante nesse filtro de 12 meses que mostra, com detalhes, suas
oscilações. Pelo menos dois momentos podem ser observados: duas ascensões, seguidas
por duas quedas pluviométricas, no final dos anos 60 e no início dos anos 2000.

Figura 5.21: Distribuição temporal das componentes principais (CPs) da pluviosidade
para a média móvel de 12 meses na RMRJ entre 1951 e 2009
Para a CP2, sua curva é bastante semelhante a CP1. A grande mudança é
observada nos primeiros 20 anos quando as linhas de aumento e descenso entre as duas
CPs são inversas. Neste caso da CP2, o Alto da Boa Vista é a única estação que
apresenta uma análise direta da sua curva, pois seus valores espaciais tem peso positivo,
diferentemente das outras onze estações que possuem valores espaciais com pesos
negativos. Desse modo, o Alto da Boa Vista tenta exibir duas curvas de aumento
intercalas por duas curvas de decréscimo. A primeira curva de decréscimo é exibida nos
primeiros 15 anos, quando, em seguida, até 1980, há uma pequena ascensão. Durante a
década de 80 e 90, a curva comporta-se com estabilidade, isto é, sem demonstrar
nitidamente um descenso ou acréscimo. Somente em finais da década de 90, acurva
ascende abruptamente, mas que, logo em seguida, na década de 2000, a curva sofre
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queda significativa definitivamente. As outras onze estações apresentarão um
comportamento contrário a essa variação exibida pelo Alto da Boa Vista.
Para a média móvel de 120 meses, em sua distribuição espacial das componentes
principais, as CPs 1 e 2 não apresentam um padrão tão homogêneo como ocorreu para a
média móvel de 12 meses (Figuras 5.21 e 5.22). Contudo a CP2 aproxima-se dos
mapas das Figuras 5.19 e 5.20, com um mesmo padrão espacial, em que a estação Alto
da Boa Vista isola-se das demais, com pesos entre -57,83 e -44,42. As outras onze
estações organizam-se em torno de CPs entre -4,15 e 22,65.

Figuras 5.21 e 5.22: Variabilidade espacial da série temporal da pluviosidade por meio
das componentes principais (CPs) com média móvel de 120 meses para a CP1 (à
esquerda) e CP2 (à direita) na RMRJ no período entre 1951 e 2009
A CP1 (Figura 5.21) não

se distancia muito do padrão espacial anterior,

apresentado pela média móvel de 12 meses (Figura 5.19). Sete estações estão agrupadas
segundo as mesmas CPs, com pesos entre 2,08 e 19,81. As estações Realengo, Afonsos,
Jacarepaguá e Alto da Boa Vista são aquelas que mais se distanciam desse
comportamento espacial. A estação Alto da Boa Vista, mais uma vez, distingue-se entre
as demais, entretanto a mesma não se isola e divide com a estação Realengo os maiores
pesos, entre 49,52 e 59,90. Ressalta-se que as estações da zona oeste sobressaem e
mostram relevância espacial no espaço da RMRJ.
As curvas da distribuição temporal das CPs 1 e 2 para 120 meses são bem mais
contrastantes (Figura 5.24), principalmente nos últimos 30 anos, comportamento não tão
bem observado para a média móvel de 12 meses. A CP1 tem, em todas as suas estações,
valores espaciais com pesos positivos. Dessa forma,
pluviosidade até 1969, quando, a partir

observa-se uma ascensão da

dessa data, a pluviosidade descresce

subitamente até 1983. Entre 1983 e 1996, a pluviosidade mantém-se estável, quando,
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então, volta a aumentar nos anos seguintes. Os períodos mais críticos ocorrem entre
1960 e 1969, quando o aumento é bem acima da média de longo curso, e, entre 1969 e
1977, quando o descenso também é bem acima da média de longo curso.

Figura 5.24: Distribuição temporal das componentes principais (CPs) da pluviosidade
para a média móvel de 120 meses na RMRJ entre 1951 e 2009
Para a CP2, há um subconjunto de estações com valores espaciais de peso
negativo e outro com pesos positivos. Apenas duas estações têm pesos negativos, Alto
da Boa Vista e Galeão. Nessas duas, há uma pequena queda até 1960, quando depois
ocorre uma ascensão até 1975. Entre 1975 e 1984, a pluviosidade volta a decrescer e se
mantém estável, sem variação, até 1995. A partir de 1995, a pluviosidade volta a
aumentar e estabiliza-se nos últimos anos. Foram dez as estações que apresentaram
valores espaciais com pesos positivos, que tiveram o comportamento inverso, isto é,
um sutil aumento da pluviosidade até 1960, quando, depois, ocorre uma queda até
1975. Entre 1975 e 1984, a pluviosidade volta a aumentar e se mantém estável, sem
variação, até 1995. A partir de 1995, a pluviosidade decresce e se estabiliza nos últimos
anos.

5.1.2. Análise por regressão linear e a análise por variância
Das 13 estações meteorológicas de toda a série temporal, seis foram
selecionadas para a análise: Praça XV, Alto da Boa Vista, Bangu, Jacarepaguá, Santa
Cruz (Inmet) e Santa Cruz (DECEA). Foram assim escolhidas duas estações de cada um
dos três grupos da RMRJ, conforme a Figura 3.2. A triagem das mesmas deveu-se aos
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resultados observados pelas CPs e particularidades físicas e locacionais, esclarecidas a
seguir19.
A estação da Praça XV contém a maior série de dados, incluindo o período
estendido após 1990. Embora sem dados de pluviosidade disponíveis, a extensão da sua
série temporal determinou sua escolha. Suas CPs apresentam alta correlação com as
estações adjacentes, Rio e Santos Dumont. A estação Alto da Boa Vista é a mais
diferenciada entre todas as 13, encravada no interior da floresta urbana da Tijuca a
quase 400 metros de altitude. As CPs comprovaram suas sutilezas, principalmente
quanto à temperatura mínima e quanto à pluviosidade, definindo-a como um enclave
climático na RMRJ.
Bangu e Jacarepaguá pertencem ao segundo grupo de estações da RMRJ (Figura
3.2), representando dois bairros da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Bangu,
assim como a Praça XV, tem a maior série temporal de dados, incluindo o período
estendido pós-2000, e está localizada numa área de vale, entre os maciços da Pedra
Branca, a sul, e do Mendanha, a norte, à sotavento dos ventos úmidos da orla carioca.
Suas estações vizinhas, Afonsos e principalmente Realengo, estão alocadas nos bairros
de semelhante sítio geográfico, e apresentaram correlações compatíveis no padrão
espacial das CPs. A escolha por Bangu ainda é somada a sua dita fama histórica como o
bairro mais quente da cidade do Rio de Janeiro. Jacarepaguá, também situada na região
que aqui denominamos de pseudo zona oeste, está isolada daquelas outras três estações.
Tem sua localização na baixada de Jacarepaguá, a barlavento do maciço da Pedra
Branca, com grande influência marinha.
As duas estações de Santa Cruz também estão situadas na zona oeste, mas no
extremo oeste, e juntas, com a estação Ecologia, esta última no município periférico de
Seropédica, formam o grupo 3 dos conjuntos de estações da RMRJ (Figura 3.2).
Embora próximas uma a outra, no bairro de Santa Cruz, distantes a poucos quilômetros,
os modos de variação das CPs não mostraram uma correlação absoluta no padrão
espacial de distribuição da temperatura, conforme se esperava, principalmente a
temperatura máxima e a média. A estação Santa Cruz controlada pelo Inmet apresentou
maiores correlações com a estação Ecologia. A proximidade física e as diferenças nos

19

As outras 6 estações, com seus respectivos gráficos de regressão e análise de variância por meio dos
intervalos de confiança, estarão disponíveis no Anexo A.
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modos de variação das CPs entre as estações foram decisivas na escolha das estações de
Santa Cruz para análise de regressão e de variância.
Na análise das médias por década e seus respectivos intervalos de confiança de
95%, por meio da variância, serão escolhidos dois dos quatro regimes sazonais (verão,
outono, inverno e primavera)20. A escolha por apenas dois regimes deve-se pela grande
quantidade de dados gerados a partir das séries temporais. Os dois regimes sazonais
serão escolhidos em razão das características mais importantes no momento da análise,
geralmente definida pela maior ou menor variação verificada, o que poderá ser repetida
ou não para as variáveis ou estações meteorológicas seguintes.

5.1.2.1. Praça XV
A tendência das curvas de regressão linear para a temperatura máxima é
crescente em todos os regimes sazonais, mais pronunciado na primavera-verão com um
incremento médio anual de 0,0273oC e 0,0272o C, respectivamente. Para o período de
90 anos, utilizando-se os coeficientes das equações da reta ajustadas, o incremento
médio estimado é de 2,4oC e 2,4 oC, respectivamente. Embora o R2 e o R2 ajustado se
mostrem abaixo de 50%, o p-valor para o intervalo de confiança de 95% é altamente
significativo (Figura 5.25; Tabela 5.5).

Figura 5.25: Variação sazonal da temperatura máxima na Praça XV/RJ entre 1921 e
2009
20

Os outros dois regimes sazonais dos intervalos de confiança da variância, não expostos no corpo da
tese, estão disponíveis no Anexo B.
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Tabela 5.5: Estatística da variação sazonal da temperatura máxima na Praça XV/RJ
entre 1921 e 2009
Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC) Variação ao longo de 1921-2009 (ºC)
0,0272x + 28,271
0,0272
2,4
0,0202x + 26,899
0,0202
1,8
0,0138x + 24,609
0,0138
1,2
0,0273x + 24,819
0,0273
2,4

R2
0,385
0,317
0,171
0,376

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,378
0,000
0,309
0,000
0,162
0,000
0,368
0,000

Nas Figuras 5.26 e 5.27, são exibidas as médias da temperatura máxima por
década, para o verão e primavera, e os respectivos intervalos de confiança. Cada fator,
no eixo das abcissas, representa a década (iniciada em 1921-1930), e a resposta, no eixo
das ordenadas, representa a variação da temperatura. A ANOVA para ambos os
intervalos tem elevada significância estatística com p-valor estimado na ordem de zero.
Na transição entre a década de 30 e 40, ocorrem os primeiros indicativos de aumento
exponencial que culmina nos anos 50, mas decai nos anos 60. A partir dos anos 70, o
aumento é progressivo e alcança seu ápice nos anos 2000. Na década de 30, a média da
temperatura no verão é de 28,3oC, cujo intervalo de confiança fica entre 27,8oC e
28,9ºC, enquanto, em 2000, a média é de 30,7oC, cujo intervalo de confiança fica entre
30,1oC e 31,2ºC. Na primavera, a diferença entre os anos 30 e 2000 é um pouco maior:
25ºC em contraste com 27,7oC. O intervalo de confiança, nos anos 30, varia entre
24,3oC e 25,4ºC, enquanto, nos anos 2000, o intervalo de confiança varia entre 27oC e
28,2ºC, ou seja, seus intervalos não se cruzam. A diferença encontrada entre a primeira
e a última, tanto no verão quanto na primavera, aproxima-se do incremento médio
estimado para o período de 70 anos, que foi em torno de 2,4oC.

Figuras 5.26 e 5.27: Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura
máxima na Praça XV/RJ no verão (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1921-2009
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Para a temperatura média, a estatística também é altamente significativa com
probabilidade de erro em torno de zero em todos os regimes sazonais. Assim como na
temperatura máxima, a tendência das curvas é de ascensão com maior expressão, outra
vez, no verão e na primavera. O incremento médio anual é de 0,0214oC no verão e de
0,0232oC na primavera, de sorte que, para todo período de 70 anos, os valores são de
1,9oC no verão e 2,1oC na primavera (Figura 5.28; Tabela 5.6).

Figura 5.28: Variação sazonal da temperatura média na Praça XV/RJ entre 1921 e 2009
Tabela 5.6: Estatística da variação sazonal da temperatura média na Praça XV/RJ entre
1921 e 2009
Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC) Variação ao longo de 1921-2009 (ºC)
0,0214x + 24,943
0,0214
1,9
0,019x + 23,445
0,019
1,7
0,0171x + 20,593
0,0171
1,5
0,0232x + 21,686
0,0232
2,1

R2
0,411
0,424
0,320
0,439

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,404
0,000
0,418
0,000
0,312
0,000
0,433
0,000

As médias da temperatura média por década, para o verão e primavera, e os
respectivos intervalos de confiança são mostradas nas Figuras 5.29 e 5.30 e revelam
uma elevada significância estatística com p-valor igual a zero. No verão, a década de 30
é a mais fria (média de 24,9oC), com intervalo de confiança entre 24,5oC e 25,3ºC,
enquanto a década de 90 é a mais quente (média de 26,9oC), com intervalo de confiança
entre 26,5oC e 27,3ºC, ou seja, seus intervalos não se cruzam. A diferença entre as duas
décadas

aproxima-se da média total do aumento para todo o período (2,1oC). A

evolução da temperatura média no verão mostra uma ascensão abrupta entre a década de
1930 e 1950. Entre os anos 50 e 80, há uma leve estabilidade com tendência ao aumento
que culmina nos anos 90, a mais quente. Em 2000, ocorre uma queda com relação à
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década de 90 (de 26,9oC para 26,5oC), mas se confirma como a segunda década mais
quente (Figuras 5. 29).

Figuras 5.29 e 5.30: Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura média
na Praça XV/RJ no verão (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1921-2009
Na primavera, quanto no verão, a década mais fria foi a de 30 (média de
21,7oC), com intervalo de confiança entre 21,3oC e 22,1ºC, mas a mais quente foi a de
2000 (média de 23,6oC), com intervalo de confiança entre 23,2oC e 24,1ºC, ou seja, seus
intervalos não se cruzam. A evolução da curva térmica tem uma ascensão exponencial a
partir dos anos 30 e culmina nos anos 60 (média de 23,1oC), quando, então, descende na
década de 70. A partir dessa década, a média da temperatura volta a se elevar
continuamente até atingir seu ápice em 2000, a mais quente (Figura 5.30). A diferença
entre a década mais quente e a mais fria é a média total de todo o período, isto é, 1,9oC.
A temperatura mínima (Figura 5.31) segue a mesma tendência das variáveis
térmicas anteriores. Com p-valor significativo em todos os regimes sazonais, igual a
zero, a maior média térmica anual (0,0225ºC) e do período (2,0oC) é encontrada na
primavera (Tabela 5.7), confirmando-se como o regime sazonal mais quente na Praça
XV, seguida pelo verão.
Os gráficos das médias da temperatura média por década, para o verão e
primavera, e os respectivos intervalos de confiança de 95% são expostos nas Figuras
5.32 e 5.33. Em todos os gráficos, há uma elevada significância estatística na ordem de
zero indicada pela ANOVA. No verão, a partir da década de 20, a temperatura mínima
tem uma ascensão progressiva, ainda que tímida, até a década de 60. Nessas cinco
décadas, a subida é inferior a 1oC, mais exatamente de 0,8oC. Entre a década de 60 e 70,
133

há uma pequena queda, de 0,2oC, quando, em seguida, volta a ascender, atingindo o
topo da série nos anos 90 (média da década de 24oC). Nos anos 2000, a temperatura
decai novamente totalizando uma média de 23,5oC. Ainda assim, as décadas de 90 e
2000 são as mais quentes em oposição às primeiras décadas da série temporal, quando,
nos anos 20, é encontrada a média mais baixa, 22,2oC. A diferença entre a década de 90,
a mais quente (24ºC), e a década de 20, a mais fria (22,2ºC), é de 1,8ºC. O intervalo de
confiança da década de 90 fica entre 23,3oC e 24,4ºC, enquanto o intervalo de confiança
da década de 20 fica entre 21,9oC e 22,6ºC, ou seja, seus intervalos não se cruzam.
Na primavera, o gráfico de intervalos pode ser dividido em três blocos. O
primeiro bloco agrupa as décadas de 20 a 40 onde são registradas as temperaturas
mínimas mais baixas. A década de 20 acusa a média mais baixa do período: 19oC. O
segundo bloco, que se distancia em mais de 1oC do primeiro bloco, é composta pelas
décadas de 50 a 70 e tem na década de 60 a média mais elevada: 20,3oC. O último bloco
reúne as três últimas décadas, as mais quentes, as quais seguem uma elevação contínua
até a década de 2000, quando, nesta, a média alcança 20,7oC.

Figura 5.31: Variação sazonal da temperatura mínima na Praça XV/RJ entre 1921 e
2009
Tabela 5.7: Estatística da variação sazonal da temperatura mínima na Praça XV/RJ entre
1921 e 2009
Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC) Variação ao longo de 1921-2009 (ºC)
0,0194x + 22,102
0,0194
1,7
0,0191x + 20,647
0,0191
1,7
0,019x + 17,482
0,019
1,7
0,0225x + 18,938
0,0225
2,0

R2
0,406
0,403
0,334
0,466

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,399
0,000
0,396
0,000
0,326
0,000
0,459
0,000
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Figuras 5.32 e 5.33: Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura
mínima na Praça XV/RJ no verão (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1921-2009
5.1.2.2. Alto da Boa Vista
A regressão linear confere à temperatura máxima um panorama de aquecimento
ao longo da série entre 1951 e 2009 (Figura 5.34). Em todos os regimes sazonais, o
aumento é estatisticamente significativo, todos abaixo de 0,01, ainda que o R2 e o R2
ajustado apontem porcentagens abaixo dos 30%. A primavera registrou o maior
aumento anual (0,0466oC), que corresponde a 2,8oC para o período de 58 anos, seguida
pelo inverno (Tabela 5.8).

Figura 5.34: Variação sazonal da temperatura máxima no Alto da Boa Vista/RJ entre
1951 e 2009
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Tabela 5.8: Estatística da variação sazonal da temperatura máxima no Alto da Boa
Vista/RJ entre 1951 e 2009
Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
0,0278x + 27,53
0,0391x + 25,18
0,041x + 22,599
0,0466x + 23,696

Variação anual (ºC)
0,0278
0,0391
0,041
0,0466

Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
1,6
2,3
2,4
2,7

R2
0,124
0,140
0,257
0,304

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,109
0,006
0,125
0,003
0,244
0,000
0,291
0,000

Os gráficos das médias da temperatura máxima por década, para o verão e
primavera, e os respectivos intervalos de confiança de 95% mostram padrões bem
diferentes entre esses dois regimes sazonais, os mais contrastantes (Figuras 5.35 e 5.36.
A ANOVA confirmou significância estatística com probabilidade de erro zero. No
verão, a forma do gráfico tem aspecto de um cone com seu vértice apontado para o topo,
na década de 80, cuja média é de 29,7oC. As décadas entre 50 e 80 e entre 2000 e 80
formam um ângulo que se tem seu vértice apoiado na década de 80. Entretanto, as
médias das duas últimas décadas são bem mais elevadas que aquelas três primeiras, o
que ratifica a tendência da série temporal para o aquecimento. A diferença entre a média
da década de 80 e a década de 50 (27,2oC) é de 2,5oC, enquanto a diferença entre a
década de 80 e a de 2000 (28,1oC) é de 1,6oC. O intervalo de confiança para a década de
50 fica entre 26,5oC e 27,9ºC, enquanto o intervalo de confiança para a década de 80
fica entre 29oC e 30,4ºC, isto é, seus intervalos não se cruzam.

Figuras 5.35 e 5.36: Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura
máxima no Alto da Boa Vista/RJ no verão (à esquerda) e primavera (à direita) entre
1951-2009
Na primavera, o padrão é totalmente diferente. A partir da década de 50 até 70,
há uma trajetória de aumento bastante similar ao verão. Entre a década de 70 e 80, há
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uma ruptura, ainda em ascensão, que diferencia o comportamento da curva para as
próximas décadas. Entre essas décadas, ocorre a maior diferença de uma década para a
outra. A média da década salta de 24,6oC para 25,7oC, diferença de quase 1oC. De 80
até a década de 2000, a curva segue em ascensão, ainda tímida, culminando em uma
média de 26oC.
A regressão linear para a temperatura média aponta uma tendência de
aquecimento motivada principalmente pelo verão e pelo outono (Figura 5.37). O pvalor, para todos os regimes sazonais, é altamente significativo (próximo ou igual a
zero) ignorando as baixas porcentagens, inferiores a 30%, do R2 e R2 ajustado (Tabela
5.9). No verão e outono, que somaram as temperaturas mais elevadas, suas médias para
todo o período de 60 anos registraram 1,2oC e 1,5oC, respectivamente.

Figura 5.37: Variação sazonal da temperatura média no Alto da Boa Vista/RJ entre
1951 e 2009
Tabela 5.9: Estatística da variação sazonal da temperatura média no Alto da Boa
Vista/RJ entre 1951 e 2009
Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
0,0198x + 23,557
0,0255x + 21,539
0,0161x + 18,876
0,0156x + 20,469

Variação anual (ºC)
0,0198
0,0255
0,0161
0,0156

Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
1,2
1,5
0,9
0,9

R2
0,162
0,280
0,128
0,130

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,148
0,002
0,267
0,000
0,113
0,005
0,114
0,006

Os gráficos das médias da temperatura média por década, para o verão e outono,
e os respectivos intervalos de confiança de 95% são indicados nas Figuras 5.38 e 5.39.
Nos dois regimes sazonais, a ANOVA registrou significância estatística praticamente
nula, com p-valor igual ou próximo a zero. No verão, é observada certa estabilidade nas
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duas primeiras décadas (média de 23,7oC em 50 e 23,7oC em 60, oscilação inferior a
0,1oC) , que se desgarram apenas a partir dos anos 80, saltando de 24,2oC para 25oC na
década de 90. Essa década, inclusive, é a mais quente, seguida pela década seguinte
(24,3oC). O intervalo de confiança da década de 90, a mais quente, fica entre 24,5oC e
25,5ºC, enquanto o intervalo de confiança da década de 60, a mais fria, fica entre 23,2oC
e 24,1ºC.

Figuras 5.38 e 5.39: Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura média
no Alto da Boa Vista/RJ no verão (à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009
No outono, as primeiras três décadas expõem um leve declínio, cuja diferença
entre a primeira e a terceira não ultrapassa 0,2oC. A partir da década de 70, uma
elevação de quase 1oC para a década seguinte é notada, saltando de 21,7oC para 22,6oC.
Dessa década em diante, a curva mostra-se em ascensão, alcançando a média de 22,9oC
nos anos 90 até se estabilizar em 2000 (média de 22,9oC). O intervalo de confiança na
década de 70, a mais fria, fica entre 21,3oC e 22,2ºC, enquanto, na década de 2000, a
mais quente, fica entre 22,5oC e 23,4ºC. Seus intervalos não se cruzam, mas ficam
relativamente próximos, se comparados a intervalos aqui comparados.
A variação positiva ao longo de toda a série temporal para a temperatura média é
bastante inferior àquela verificada para a temperatura máxima. Certamente, as décadas
com temperaturas mais baixas deslocadas da década de 50 para a década de 60 ou 70
contribuíram para esse fenômeno. Soma-se também o deslocamento da década mais
quente do ano 2000 para a década de 90. Embora esse fato não ocorresse no outono,
ainda assim a diferença entre as duas últimas décadas é mínima. Situação observada não
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apenas no verão e outono, mas também para o inverno e a primavera, não tomadas para
análise neste trabalho.
A pequena contração temporal entre a década mais fria e a década mais quente
tende a retrair a ascensão da curva da temperatura, conforme apurado na comparação
entre a temperatura média e a temperatura máxima.
A regressão linear da temperatura mínima apresenta dois fatos novos, com duas
curvas sazonais negativas: verão e outono (Figura 5.40). O decréscimo linear no verão é
mais pronunciado, -1,0oC para toda a série, embora, no outono, a regressão linear
negativa se aproxime, com -0,7oC para toda a série. Por outro lado, a curva positiva é
muito tênue no inverno e na primavera, quase estável, com uma variação total de 0,2oC
e 0,3oC, respectivamente. Acrescenta-se o fato de que, com a exceção do verão, todas as
demais estações apresentam probabilidade de erro estatisticamente significativa,
superiores a 0,1, corroborando com as baixíssimas porcentagens do R2 e R2 ajustado,
inferior a 10% (Tabela 5.10).

Figura 5.40: Variação sazonal da temperatura mínima no Alto da Boa Vista/RJ entre
1951 e 2009
Tabela 5.10: Estatística da variação sazonal da temperatura mínima no Alto da Boa
Vista/RJ entre 1951 e 2009
Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC)
-0,0163x + 20,814
-0,0163
-0,0119x + 19,112
-0,0119
0,0035x + 15,756
0,0035
0,0047x + 17,464
0,0047

Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
-1,0
-0,7
0,2
0,3

R2
0,099
0,027
0,004
0,004

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,083
0,015
0,010
0,212
-0,013
0,625
-0,014
0,631
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Os gráficos das médias da temperatura mínima por década, para o verão e para a
primavera, e os respectivos intervalos de confiança de 95% são expostos nas Figuras
5.41 e 5.42. Diferentemente do que ocorreu para a regressão linear, as alterações
observadas entre as décadas mostraram-se altamente significativas segundo a aplicação
da ANOVA, com probabilidade de erro igual a zero. Não obstante, para o intervalo de
confiança das médias no inverno, não discutidas neste documento, o p-valor (0,33)
revelou insignificância estatística.

Figuras 5.41 e 5.42: Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura média
no Alto da Boa Vista/RJ no verão (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009
No verão, a série da temperatura é descendente até os anos 70 com médias entre
20,8oC e 20,2oC. Na transição para a década de 80, a média da temperatura ascende para
a média mais elevada da série, 20,9oC, quando, em uma nova transição, desta vez para a
década de 90, uma abrupta queda acontece atingindo a média mais baixa entre as
décadas, 19,2oC. Nos anos 2000, a temperatura volta a ascender, mas não ultrapassa a
média mais elevada, a década de 80. Além da constante inclinação negativa observada
nas primeiras décadas, o fato da maior média (20,9oC em 80) e da menor média (19,2oC
em 90) encontrarem-se proximamente, contribuiu sobremaneira para a tendência
negativa da série. O intervalo de confiança da década de 80 fica entre 20,4oC e 21,3ºC,
enquanto, em 90, o intervalo de confiança oscila entre 18,7oC e 19,3ºC, ou seja, os
intervalos não se cruzam, mostrando a discrepância entre as duas décadas.
Na primavera, a trajetória da curva também é negativa, bem mais pronunciada e
definida que no verão. A tendência negativa nas primeiras cinco décadas oscila entre
17,9oC e 16,8oC, pouco acima de 1,0oC. Seguramente, a tendência negativa não se
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concretizou totalmente durante toda a série em virtude da íngreme mudança da
temperatura entre as duas últimas décadas. Se, em cinco décadas, a média da
temperatura oscilou pouco acima de 1,0oC, entre os anos 90 e 2000, a variação oscilou
2,4oC positivamente, escalando de 16,8oC para 19,1oC. Essa situação assegurou uma
leve tendência positiva da série na primavera, apesar de revelar uma curva relativamente
estável, assim como também é observada no inverno (Figura 5.40). O intervalo de
confiança da década de 90 fica entre 16,1oC e 17,4ºC, enquanto o intervalo de confiança
em 2000 fica entre 18,3oC e 19,4ºC.
Para a última variável, a pluviosidade, a série temporal mostra uma tendência
linear de acréscimo, sustentada principalmente pelos totais do inverno e da primavera,
somando 158,78mm e 184,95 mm, respectivamente. Entretanto, o p-valor da variação
indica insignificância estatística não apenas para as estações do inverno e da primavera,
como também do verão e outono (Figura 5.43; Tabela 5.11).

Figura 5.43: Variação sazonal da pluviosidade no Alto da Boa Vista/RJ entre 1951 e
2009
Tabela 5.11: Estatística da variação sazonal da pluviosidade no Alto da Boa Vista/RJ
entre 1951 e 2009
Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (mm) Variação ao longo de 1951-2009 (mm)
1,1769x + 291,89
1,1769
69,44
0,5631x + 275,69
0,5631
33,22
2,6912x + 153,71
2,6912
158,78
3,1347x + 230,26
3,1347
184,95

R2
0,007
0,002
0,054
0,041

R2 ajustado p-valor (95% IC)
-0,010
0,526
-0,015
0,735
0,037
0,077
0,024
0,128

O total pluviométrico está concentrado na década de 60 e 70 e nos primeiros
anos da década de 2000. A expressiva concentração pluviométrica no inverno, que
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ultrapassa os não mais 69,44 mm do verão, é uma grande surpresa, haja visto a tradição
histórica no Rio de Janeiro de muitas chuvas na primavera-verão e estiagem nos meses
de outono-inverno.
As médias da pluviosidade por década, para o inverno e primavera, e os
respectivos intervalos de confiança de 95% são expostos nas Figuras 5.44 e 5.45.
Diferentemente da regressão linear, a probabilidade de erro calculada pela ANOVA
assegura significância estatística para o inverno (0,05) e primavera (zero), situação
similar no verão e outono, não incluídos nesta análise.

Figuras 5.44 e 5.45: Intervalo de confiança (95%) por década para a pluviosidade no
Alto da Boa Vista/RJ no inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009
No inverno, as maiores médias de totais pluviométricos concentraram-se nas
décadas de 70 (329,26mm) e 2000 (368,45mm). Em 70, um total anual ultrapassou
600mm, enquanto, em 2000, dois totais anuais transpuseram os 800 mm, um deles se
aproximando dos 1000mm na escala anual. Em 70, a chuva mostrou-se mais bem
distribuída oscilando entre 200mm e 400mm, ao passo que, em 2000, a chuva foi mal
distribuída, com totais anuais abaixo de 200mm em cinco dos nove anos e totais anuais
acima de 600mm em três dos nove anos. A década de 60 também é responsável pela
tendência positiva da chuva, com um total médio de 238,42mm. As décadas de 50 e 80
são as mais escassas, com total médio de 126,77mm e 159,11mm, respectivamente. O
intervalo de confiança da década mais seca (50) fica entre 40,09mm e 278,12mm,
enquanto o intervalo de confiança da década mais úmida (2000) fica entre 243mm e
493,91mm.
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Na primavera, as décadas de 70 e 2000 também foram as responsáveis pela
tendência de aumento, porém com totais bem mais elevados que no inverno. Em 70, seu
total médio é 499,52mm e, em 2000, é 481,54mm. Tal como no inverno, os totais de
chuva anual são mais bem distribuídos em 70 (oito dos dez anos concentram seus totais
anuais entre 500mm e 700mm) do que em 2000 (três dos nove anos concentram seus
totais anuais acima de 800mm). Na década de 60 e 90, com médias totais de 356,41mm
e 304,02mm, respectivamente, mostram-se totais anuais próximos ou superiores a
1000mm. Na década de 90, dos dez anos, nove estão situados abaixo da média de
300mm, ao passo que, em um ano, seu total é superior a 1000mm. As décadas de 50 e
80 confirmam os totais médios mais baixos, 146,79mm e 179,78mm, respectivamente.
O intervalo de confiança da década de 50 fica entre -2,34mm e 295,92mm, ao passo que
o intervalo de confiança da década de 70 fica entre 350,49mm e 648,75mm.

5.1.2.3. Bangu
A tendência da regressão linear da temperatura máxima é ascendente ao longo
de toda a série temporal e em todos os regimes sazonais, com maior destaque ao verão
(2,4oC para o período de 89 anos) e a primavera (2,5oC para o mesmo período). No
outono e inverno, o aumento total do período também é elevado, 2,0oC e 1,9oC,
respectivamente. A probabilidade de erro é estatisticamente significativa (p-valor igual
a zero), creditando maior importância à evolução da temperatura (Figura 5.43; Tabela
5.12).

Figura 5.46: Variação sazonal da temperatura máxima em Bangu/RJ entre 1922 e 2009
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Tabela 5.12: Estatística da variação sazonal da temperatura máxima em Bangu/RJ entre
1922 e 2009
Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
0,0268x + 31,202
0,0226x + 29,078
0,0217x + 26,304
0,0282x + 27,562

Variação anual (ºC)
0,0268
0,0226
0,0217
0,0282

Variação ao longo de 1922-2009 (ºC)
2,4
2,0
1,9
2,5

R2
0,238
0,268
0,243
0,289

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,229
0,000
0,259
0,000
0,234
0,000
0,280
0,000

A evolução das médias da temperatura máxima por década, para o verão e para a
primavera, e os respectivos intervalos de confiança de 95% não exibem uma linha
contínua de ascensão, conforme evidenciam os gráficos das Figuras 5.47 e 5.48. Pela
ANOVA, a probabilidade de erro é nula (p-valor igual a zero), coincidindo com o pvalor calculado pela regressão linear. No verão, as primeiras cinco décadas apresentam
pouca variação entre elas, oscilando com médias entre 31oC e 32oC. Na passagem da
década de 60 para 70, a variação é acima de 1oC, saltando de 31,8oC para 33oC. Para os
anos 80, a ascensão prevalece e acrescenta mais 1oC, ou seja, média para a década, de
34oC, que se mantém para os anos 90. Em 2000, a média cai abruptamente para 32,1oC,
diferença de aproximadamente 2oC para a década anterior, mas se soma com as últimas
três décadas, como o grupo mais quente da série. O intervalo de confiança da década de
30, a mais fria, fica entre 30,6oC e 31,8ºC, enquanto. para a década de 80, a mais
quente, fica entre 33,4oC e 34,6ºC (mesmo intervalo da década de 90).

Figuras 5.47 e 5.48: Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura
máxima em Bangu/RJ no verão (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1922-2009
A primavera, com aumento total na série um pouco mais elevado que o verão,
também mostra um comportamento diferenciado. A evolução temporal destaca três
momentos. As primeiras três décadas formam uma reta em suave declínio, despencando
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suas médias de 28,1oC para 27,5oC. Entre os anos 40 até os anos 80, observa-se a maior
ascensão da curva, aproximadamente 3oC de elevação, justamente contrastando a
década mais fria com a mais quente (esta com média de 30,2oC). A partir da década de
80, até a década de 2000, repete-se o declínio vivenciado nas primeiras três décadas,
queda mais acentuada bem próxima a 1oC. Ainda que vivenciada a queda, as últimas
três décadas em composição com a década 70 reúnem as médias mais elevadas da
temperatura máxima para toda a série. O intervalo de confiança da década de 40 fica
entre 26,7oC e 28,3ºC, enquanto o intervalo de confiança da década de 80 fica entre
29,5oC e 30,9ºC.
A disposição da curva da regressão linear para a temperatura média tende ao
aquecimento em todos os regimes sazonais, cujos valores totais suprem os 2,5oC, e
atingem 3oC no inverno. A probabilidade de erro segue dentro do intervalo de
confiança, com p-valor igual a zero, justificando, sob o ponto de vista estatístico, o
aumento na variação da temperatura em todos os regimes sazonais (Figura 5.49; Tabela
5.13).

Figura 5.49: Variação sazonal da temperatura média em Bangu/RJ entre 1922 e 2009
Tabela 5.13: Estatística da variação sazonal da temperatura média em Bangu/RJ entre
1922 e 2009
Estações
Equação
Verão
0,0289x + 25,48
Outono 0,0315x + 23,147
Inverno 0,0342x + 19,654
Primavera 0,0335x + 21,933

Variação anual (ºC)
0,0289
0,0315
0,0342
0,0335

Variação ao longo de 1922-2009 (ºC)
2,5
2,8
3,0
2,9

R2
0,424
0,529
0,603
0,554

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,417
0,000
0,523
0,000
0,598
0,000
0,549
0,000
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No verão e no inverno, a ANOVA acusa uma probabilidade de erro igual a zero
para as médias da temperatura média por década, para o verão e inverno, e os
respectivos intervalos de confiança de 95%, mostrando-se semelhante à estatística
representada pela regressão linear (Figuras 5.50 e 5.51). O mesmo comportamento é
indicado para o outono e para a primavera, não considerados na análise deste
documento.
No verão, a curva da temperatura por década é ascendente, mas apresenta duas
quebras em seu percurso. A primeira quebra ocorre na transição entre a década de 50 e
60, quando a média térmica decai de 26,4oC para 26,1oC. A segunda quebra é mais
acentuada e ocorre da década de 90 para a década de 2000, baixando de 28,2oC para
27,2oC. As últimas quatro décadas

mostram-se, de longe, as mais quentes,

principalmente na passagem da década de 60 para 70, quando a temperatura oscilou em
aproximadamente 1oC positivo, a maior diferença, mudando de 26,1oC para 27oC. O
mesmo fenômeno segue da década de 70 para 80, alterando de 27oC para 27,9oC (Figura
5.50). O intervalo de confiança da década de 20, a mais fria, fica entre 25,2oC e 26,4ºC,
enquanto o intervalo de confiança da década de 90, a mais quente, fica entre 27,7oC e
28,6ºC.

Figuras 5.50 e 5.51: Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura
máxima em Bangu/RJ no verão (à esquerda) e inverno (à direita) entre 1922-2009
No inverno, a elevação contínua da temperatura, década por década, é
nitidamente percebida pela trajetória mais acentuada e íngreme da curva (Figura 5.51).
Os intervalos de mudança entre uma década são mais baixos, contudo sem qualquer
situação de quebra como ocorreu no verão. Embora entre as décadas de 30 para 40 e de
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90 para 2000 haja uma perceptível queda da temperatura, não alterou-se o percurso
retilíneo de elevação da temperatura, que conferiu, ao inverno, o acréscimo mais
significativo (3oC) entre todas as estações. O rumo ascendente da curva apresentou os
seguintes valores para o intervalo de confiança das médias por década: 19,7oC; 20,3oC;
20,2oC; 20,7oC; 21oC; 21,6oC; 21,9oC; 22,3oC; 22,2oC. O intervalo de confiança entre a
década de 20, a mais fria, ficou entre 19,1oC e 20,2ºC, ao passo que o intervalo de
confiança da década de 90, a mais quente, ficou entre 21,9oC e 22,8ºC.
A regressão linear da temperatura mínima segue uma tendência similar às
variáveis térmicas anteriores, isto é, desponta um cenário de aquecimento em todas as
estações do ano. A estatística da variação de aumento é altamente significativa com
probabilidade de erro igual a zero. Do mesmo modo, os coeficientes R2 e R2 ajustado
exibem uma porcentagem superior a 40% no verão e no outono, e superior a 50% no
inverno e na primavera (Figura 5.52; Tabela 5.14). O aumento total no período é
superior a 2oC em todos os regimes sazonais, mais notório no inverno (3,1oC) e na
primavera (2,7oC). No verão, o aumento total é de 2,2oC, enquanto, no outono, é de
2,1oC.

Figura 5.52: Variação sazonal da temperatura mínima em Bangu/RJ entre 1922 e 2009
Tabela 5.14: Estatística da variação sazonal da temperatura mínima em Bangu/RJ entre
1922 e 2009
Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC)
0,0245x + 21,477
0,0245
0,0239x + 19,324
0,0239
0,0349x + 14,968
0,0349
0,0304x + 18,017
0,0304

Variação ao longo de 1922-2009 (ºC)
2,2
2,1
3,1
2,7

R2
0,498
0,418
0,582
0,533

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,492
0,000
0,411
0,000
0,577
0,000
0,527
0,000
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As médias da temperatura mínima por década, para o verão e para o inverno, e
os respectivos intervalos de confiança de 95% são muito semelhante àqueles verificados
para a temperatura média (Figuras 5.50; 5.51; 5.53 e 5.54). A ANOVA assume uma
variância estatística altamente significativa com probabilidade de erro igual a zero.
No verão, a temperatura mínima exibe duas escaladas seqüenciais. A primeira,
entre as décadas de 20 e 50, com uma alteração um pouco acima de 1oC, salta de 22,5oC
para 22,6oC. Nos anos 60, a média da temperatura decai. Dessa década em diante, a
mudança é retomada e segue até os anos 90, com uma alteração semelhante à primeira,
saltando de 22,3oC para 23,6oC. Em 2000, há uma queda abrupta de quase 1oC,
firmando sua média em 22,8ºC. Ainda assim, essa é a segunda maior média decadal da
série histórica. O intervalo de confiança da década de 20, a mais fria, ficou entre 21,1oC
e 22ºC, ao passo que o intervalo de confiança da década de 90, a mais quente, ficou
entre 23,2oC e 23,9ºC.

Figuras 5.53 e 5.54: Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura
mínima em Bangu/RJ no verão (à esquerda) e inverno (à direita) entre 1922-2009
No inverno, a curva do intervalo de confiança galga as maiores elevações de
1920 até 1970. Entre as cinco décadas, uma variação positiva de 2,5oC, iniciada com
média de 14,8oC e fechando com média de 17,3oC. As décadas seguintes estabilizam-se
sem alterar muito as suas médias térmicas, variando entre 17,3oC e 17,5oC. A década de
90 configura-se como a mais quente (17,5oC). Nessa década, seu intervalo de confiança
varia entre 17,1oC e 18ºC, enquanto, na década de 20, a mais fria, varia entre 14,3oC e
15,3ºC.
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A pluviosidade em Bangu é bem distribuída temporalmente e aponta duas
tendências: declínio no verão (-142,66mm) e no outono (-82,34mm); limitado aumento
no inverno (54,86mm) e, principalmente, na primavera (11,16mm). Embora bem
distribuída, há lacunas de estiagem no final dos anos 20 e no início dos anos 40, e uma
relativa concentração dos totais pluviométricos nos anos 60. No verão e no inverno, a
estatística da regressão linear é significativa, diferentemente do outono e da primavera
(Figura 5.55; Tabela 5.15).

Figura 5.55: Variação sazonal da pluviosidade em Bangu/RJ entre 1922 e 2009
Tabela 5.15: Estatística da variação sazonal da pluviosidade em Bangu/RJ entre 1922 e
2009
Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (mm) Variação ao longo de 1922-2009 (mm)
-1,6211x + 549,4
-1,6211
-142,66
-0,9357x + 383,42
-0,9357
-82,34
0,6234x + 101,92
0,6234
54,86
0,1268x + 259,53
0,1268
11,16

R2
0,075
0,027
0,065
0,000

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,063
0,013
0,015
0,135
0,054
0,019
-0,012
0,866

As médias da pluviosidade por década, para o verão e para o inverno, e os
respectivos intervalos de confiança de 95% (Figuras 5.56 e 5.57) apresentam uma
probabilidade de erro que denota insignificância estatística, 0,2273 e 0,2355,
respectivamente, não concordando com aquele indicado pela regressão linear. A mesma
situação estatística é verificada no outono e primavera, não analisados neste documento.
No verão, as décadas mais úmidas são as cinco primeiras com totais médios
próximos a 500 mm. A década de 60 e 30 são as mais chuvosas com totais de 552 mm e
529,98mm, respectivamente, com picos anuais acima de 900mm e de 800 mm,
respectivamente. A partir dos anos 60, há uma queda no total de chuvas em Bangu,
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decaindo em média quase 100mm. Em 2000, a década mais seca, seu total médio é
372,11mm. Entretanto, os totais anuais mais baixos, inferiores a 300 mm, ocorrem na
década de 80 e 90. Apesar do descenso no total da pluviosidade para a série de 90 anos,
a chuva é bem distribuída ao longo dos anos, que, em se tratando de uma área de vale à
sotavento na complexa fisiografia da cidade do Rio de Janeiro, mostra índices bem
elevados. O intervalo de confiança da década de 2000, a mais seca, ficou entre
276,62mm e 467,59mm, ao passo que o intervalo de confiança da década de 60 ficou
entre 461,41mm e 642,59mm. Nessa situação, seus intervalos cruzam-se, mostrando
que as diferenças entre as duas décadas não são tão agudas.

Figuras 5.56 e 5.57: Intervalo de confiança (95%) por década para a pluviosidade em
Bangu/RJ no verão (à esquerda) e inverno (à direita) entre 1922-2009
No inverno, um cenário estável ao longo de toda a série temporal, marca o
intervalo de confiança das médias da pluviosidade. Totais médios em torno de 125mm
cobrem boa parte da sequência das décadas. Apesar da tendência de estabilidade e
pouca variação interdecadal , a partir da década de 70, uma leve subida é identificada
nas décadas seguintes até atingir o pico máximo nos anos 2000 (168,06mm). Ainda que
confirmada a regular distribuição temporal da série da pluviosidade, alguns totais anuais
extremos são percebidos, acima de 250mm, nas décadas de 50, 80, 90 e 2000. Abaixo
de 50mm, apenas verifica-se na década de 40, que, aliás, é a menos chuvosa (total de
92,77mm). O intervalo de confiança da década mais seca, 40, oscila entre 54,63mm e
130,90mm, enquanto o intervalo de confiança da década de 2000, a mais chuvosa,
oscila entre 129,93mm e 206,20mm, o que, mais uma vez, indica a pouca diferença
entre a década mais escassa e a mais chuvosa.
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5.1.2.4. Jacarepaguá
A regressão linear da temperatura máxima é visualmente estável em todos os
regimes sazonais, com poucas ou quaisquer alterações ao longo do percurso. Entretanto,
apenas o verão confirma o prognóstico, com variação nula ao longo dos 60 anos. No
inverno, a variação é timidamente negativa (-0,3oC), e, no outono e primavera, um sutil
aumento é revelado, 0,8 e 0,2oC, respectivamente. A estatística de variação segundo a
regressão é insignificante, com probabilidade de erro bem acima do intervalo de
confiança, o mesmo acontecendo para os coeficientes R2 e R2 ajustado, praticamente
ignorados (Figura 5.58; Tabela 5.16).

Figura 5.58: Variação sazonal da temperatura máxima em Jacarepaguá/RJ entre 1951 e
2009
Tabela 5.16: Estatística da variação sazonal da temperatura máxima em Jacarepaguá/RJ
entre 1951 e 2009
Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC)
-5E-05x + 30,931
-0,000005
0,0132x + 28,401
0,0132
-0,0053x + 27,533
-0,0053
0,0026x + 26,022
0,0026

Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
0,0
0,8
-0,3
0,2

R2
0,000
0,058
0,002
0,011

R2 ajustado p-valor (95% IC)
-0,018
0,995
0,042
0,065
-0,015
0,730
-0,007
0,441

As médias da temperatura máxima por década, para o outono e inverno, e os
respectivos intervalos de confiança de 95% (Figuras 5.59 e 5.60) também não obtiveram
significância estatística pela ANOVA. A probabilidade de erro esteve acima do
intervalo de confiança proposto.
A forma ondulada do gráfico de intervalo das médias no outono, dividida em
duas ascensões e um declínio, explica o padrão da variação temporal. As duas ascensões
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exprimem uma falsa igualdade, retificada pelo valor dos dois picos, um nos anos 70
(29,1oC) e outro em 2000 (29,4oC). Essa pequena diferença entre as três décadas explica
a leve tendência de aquecimento da curva de regressão. Ao comparar a década mais fria,
50, com a segunda década mais fria, 80, esta última é 0,4oC superior, isto é, 28,2oC e
28,6oC, respectivamente. O intervalo de confiança da década de 50 fica entre 27,6oC e
28,7ºC, enquanto a década de 2000 mostra intervalo de confiança entre 28,8oC e 30ºC.

Figuras 5.59 e 5.60: Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura
máxima em Jacarepaguá/RJ no outono (à esquerda) e inverno (à direita) entre 19512009
No inverno, a curva define uma formação muito semelhante à observada no
outono. A diferença ficará por conta dos picos máximos e mínimos, assim como o foi
no outono. As décadas mais quentes, 70 e 2000, já mostram o comportamento oposto,
ou seja, 70 é mais quente (26,7oC), seguida por 2000, a segunda mais quente (26,5oC).
Entre a década de 50 e 80, as mais frias, a primeira é mais quente que a segunda, ou
seja, 25,8oC em oposição a 25,6oC. Seguramente, essa realocação das médias térmicas
dos intervalos mais quentes nas primeiras três décadas comprometeu a tendência linear
ao resfriamento no inverno. O intervalo de confiança da década de 70 fica entre 26,2oC
e 27,3ºC, enquanto o intervalo de confiança da década de 80 fica entre 25oC e 26,2ºC,
marcando o limite entre as duas décadas.
Para a temperatura média, diferentemente da situação da temperatura máxima, a
curva linear segue o padrão das estações meteorológicas analisadas anteriormente, isto
é, tende ao aquecimento em todos os regimes sazonais. Em todas, a tendência é superior
a 1,5oC, e superior a 2oC no verão (2,3oC) e outono (2,47oC). A estatística da regressão
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linear é altamente significativa com probabilidade de erro igual a zero (Figura 5.61;
Tabela 5.17).

Figura 5.61: Variação sazonal da temperatura média em Jacarepaguá/RJ entre 1951 e
2009
Tabela 5.17: Estatística da variação sazonal da temperatura média em Jacarepaguá/RJ
entre 1951 e 2009
Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
0,039x + 26,051
0,0419x + 23,907
0,0313x + 21,125
0,0299x + 22,994

Variação anual (ºC)
0,039
0,0419
0,0313
0,0299

Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
2,3
2,5
1,8
1,8

R2
0,377
0,472
0,316
0,328

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,366
0,000
0,463
0,000
0,304
0,000
0,316
0,000

As médias da temperatura média por década, para o verão e para o outono, e os
respectivos intervalos de confiança de 95%, são estatisticamente significativos com pvalor igual zero. No verão, o aumento da temperatura é ascendente até a década de 90,
quando a mesma decai na década seguinte (Figura 5.62). A diferença entre a década de
90, a mais quente (28,3oC), em relação à década de 50, a mais fria (26,2oC), é de 2,1oC,
valor que se aproxima da variação total de aumento para todo o período de 58 anos. O
intervalo de confiança da primeira década fica entre 27,8oC e 28,8ºC, ao passo que o
intervalo de confiança da segunda década mais fria fica entre 25,7oC e 26,7ºC.
No outono, a trajetória da curva também é ascendente sem apresentar
visivelmente uma depressão térmica, ainda que, nos anos 2000, a média descenda em
0,1oC em relação à década anterior (Figura 5.63). As décadas de ascensão mais
pronunciadas ocorrem entre 60 e 70, quando a média da temperatura salta de 21,5oC
para 22,2oC. A década de 90, mais uma vez, é a mais quente (22,7oC), porém com uma
diferença mínima para a segunda mais quente, a década de 2000 (22,6oC). O intervalo
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de confiança da década de 90 fica entre 22,2oC e 23,2ºC, e, na década de 50, a mais fria,
o intervalo de confiança fica entre 20,7oC e 21,7ºC.

Figuras 5.62 e 5.63: Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura média
em Jacarepaguá/RJ no verão (à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009
A curva da regressão linear da temperatura mínima tem tendência de
aquecimento ao longo da série e é estatisticamente significativa em todos os regimes
sazonais (p-valor igual a zero). As maiores elevações ocorrem no outono (1,7oC) e
inverno (1,6oC), embora as demais estações mostrem valores positivos bem próximos
(Figura 5.64; Tabela 5.18).

Figura 5.64: Variação sazonal da temperatura mínima em Jacarepaguá/RJ entre 1951 e
2009
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Tabela 5.18: Estatística da variação sazonal da temperatura mínima em Jacarepaguá/RJ
entre 1951 e 2009
Estações
Equação
Variação anual (ºC)
Verão
0,0249x + 22,37
0,0249
Outono
0,029x + 20,18
0,029
Inverno 0,0262x + 16,816
0,0262
Primavera 0,0235x + 19,349
0,0235

Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
1,5
1,7
1,5
1,4

R2
0,274
0,332
0,253
0,272

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,261
0,000
0,320
0,000
0,240
0,000
0,259
0,000

As médias da temperatura mínima por década, para o outono e inverno, e os
respectivos intervalos de confiança de 95% também são significativos, com p-valor
igual a 0. O intervalo das médias no outono indica que entre a década de 70 e 80 a
temperatura sofre sua principal mudança, saltando de 20,7oC para 21,5oC. Na sequência,
a temperatura se estabiliza e galga 0,1oC à cada década até alcançar seu ápice para todo
o período em 2000, ou seja, 21,7oC (Figura 5.65). O intervalo de confiança da década de
60, a mais fria, varia entre 19,9oC 20,7ºC, enquanto na década de 2000, a mais quentes,
o intervalo de confiança varia entre 21,2oC e 22,1ºC.

Figuras 5.65 e 5.66: Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura
mínima em Jacarepaguá/RJ no outono (à esquerda) e inverno (à direita) entre 1951-2009
No inverno, a transposição maior ocorre entre a década de 60 e 70, quando a
temperatura se eleva 0,7oC, muda de 16,9oC para 17,6oC. As décadas seguintes
prosseguem a escalada, até alcançar, nos anos 90, a média mais elevada de todo o
período, 18,3oC (Figura 5.66). O intervalo de confiança em 60, a década mais fria, varia
entre 16,4oC e 17,4ºC, enquanto a década de 90, a mais quente, tem seu intervalo de
confiança entre 17,9oC e 18,8ºC.
As chuvas estão concentradas nos primeiros 30 anos, enquanto os 30 anos
seqüenciais mostram uma queda drástica. A regressão linear define uma tendência de
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sucessiva diminuição pluviométrica, marcante em todas as estações, que exibem elevada
significância estatística, à exceção do inverno (Figura 5.67; Tabela 5.19). O verão e o
outono apresentam valores bastante elevados de redução, -343,50mm e -234,20mm,
respectivamente, enquanto o inverno e a primavera seguem na dianteira, -26,97mm e 112,25mm, respectivamente.

Figura 5.67: Variação sazonal da pluviosidade em Jacarepaguá/RJ entre 1951 e 2009
Tabela 5.19: Estatística da variação sazonal da pluviosidade em Jacarepaguá/RJ entre
1951 e 2009
Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (mm) Variação ao longo de 1951-2009 (mm)
-5,822x + 479,48
-5,822
-343,50
-3,9695x + 350,18
-3,9695
-234,20
-0,4572x + 112,83
-0,4572
-26,97
-1,9025x + 235,16
-1,9025
-112,25

R2
0,268
0,257
0,034
0,157

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,255
0,000
0,243
0,000
0,016
0,171
0,141
0,003

As médias da pluviosidade por década, para o verão e para o outono, e os
respectivos intervalos de confiança de 95% são mostradas nas Figuras 5.68 e 5.69. No
verão, a expressiva concentração pluviométrica é restrita à década de 60, quando sua
média total alcança 552,00mm com 1 pico anual acima de 900mm. A década seguinte
também mantém uma relativa concentração pluviométrica, 360mm, com 1 pico anual
acima de 600mm. As décadas seguintes determinam o cenário de verões menos
chuvosos, com totais médios entre 180mm e 200mm. Em poucas situações, há picos
anuais extraordinários, restritos a eventuais picos acima de 300mm (Figura 5.68). O
intervalo de confiança na década de 2000, a mais seca, fica entre 87,26mm e 268,25mm,
enquanto, na década de 60, a mais chuvosa, o intervalo de confiança oscila entre
466,15mm e 637,85mm.
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Figuras 5.68 e 5.69: Intervalo de confiança (95%) por década para a pluviosidade em
Jacarepaguá/RJ no verão (à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009
No outono, as duas primeiras décadas apresentam quase o mesmo total de chuva,
328,33mm em 50 e 356,92mm em 60, concentrando nelas o maior volume de toda a
série. Da década de 70 em diante, o volume total despenca consideravelmente,
permanecendo bem abaixo dos 250mm chegando até valores abaixo de 150mm, como
em 90, a década menos chuvosa com total médio de 131,45mm. Nesta década, os totais
anuais dificilmente ultrapassam 200mm, dos quais apenas quatro dos seis anos obtêm
tal feito (Figura 5.69). O intervalo de confiança da década de 90, a mais seca, varia entre
60,63mm e 202,27mm, enquanto, na década de 60, a mais chuvosa, seu intervalo de
confiança varia entre 282,27mm e 431,57mm.

5.1.2.5. Santa Cruz-Inmet
A tendência da curva de regressão linear para a temperatura máxima converge
para o aquecimento em todos os regimes sazonais, e com elevada significância
estatística. A diferença entre as estações é pequena (aumento acima de 1oC), ainda que o
verão e, principalmente, o outono carreguem os maiores acréscimos (Figura 5.70;
Tabela 5.20).
As médias da temperatura máxima por década, para o verão e outono, e os
respectivos intervalos de confiança de 95% também apontam boa significância
estatística, com p-valor igual a zero (Figuras 5.71 e 5.72). A mesma condição é
encontrada no inverno e primavera, estações não analisadas neste documento.
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Figura 5.70: Variação sazonal da temperatura máxima em Santa Cruz-Inmet/RJ entre
1951 e 2009
Tabela 5.20: Estatística da variação sazonal da temperatura máxima em Santa CruzInmet/RJ entre 1951 e 2009
Estações
Equação
Verão
0,0217x + 31,192
Outono 0,0275x + 28,753
Inverno 0,0175x + 26,331
Primavera 0,018x + 27,688

Variação anual (ºC)
0,0217
0,0275
0,0175
0,018

Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
1,3
1,6
1,0
1,1

R2
0,076
0,211
0,087
0,079

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,059
0,035
0,197
0,000
0,071
0,023
0,063
0,033

Figuras 5.71 e 5.72: Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura
máxima em Santa Cruz-Inmet/RJ no verão (à esquerda) e outono (à direita) entre 19512009
No verão, a evolução das médias mostra que as décadas entre 70 e 90 são as
mais quentes e responsáveis pela tendência de aquecimento (Figura 5.71). Os anos 80 e
90 registram o mesmo valor da temperatura, 32,7oC, seguidos de perto pela década de
70 com 32,4oC de média. A década de 2000 ficou muito próxima das primeiras duas
décadas, as mais frias, com média igual a 31,3oC, o que retardou um aumento mais
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acentuado da temperatura, haja visto que a diferença entre esta e as décadas anteriores,
as mais quentes, é superior a 1oC. O intervalo de confiança da década de 60 fica entre
30,1oC e 31,5ºC, enquanto, nas décadas de 80 e 90, o intervalo de confiança fica entre
32oC e 33,5ºC.
No outono, a década de 80 é a mais quente, 30,2oC, seguidas pelas décadas de 90
e 2000, 29,9oC em ambas (Figura 5.72). Seguramente, esse cenário mais aquecido em
2000 favoreceu o prolongamento do aumento térmico no outono, diferentemente do
verão que teve seu aquecimento reduzido em aproximadamente 0,4oC. As décadas de 50
e 60 são as mais frias, 28,7oC e 29oC, respectivamente, e a década de 70 aproxima-se
muito do padrão térmico das décadas subseqüentes com média térmica de 29,7oC. O
intervalo de confiança, na década de 50, fica entre 28,2oC e 29,3ºC, enquanto, na década
de 80, o intervalo de confiança fica entre 29,6oC e 30,8ºC.
Para a temperatura média, a tendência de aquecimento é mantida em todos os
regimes sazonais, conforme a reta de regressão linear. Entretanto, a variação de
aquecimento é um pouco menor em contraste com a temperatura máxima, inferior a 1oC
no verão e na primavera e um pouco mais elevada no outono e no inverno. Esse fato
evidencia que o aquecimento foi mais intenso nas estações mais frias do ano, isto é,
outono e inverno. Quanto à significância estatística, apenas o verão mostra um p-valor
acima de 0,05, não validando, sob o ponto de vista estatístico, as mudanças nela
ocorridas (Figura 5.73; Tabela 5.21).

Figura 5.73: Variação sazonal da temperatura média em Santa Cruz-Inmet/RJ entre
1951 e 2009
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Tabela 5.21: Estatística da variação sazonal da temperatura média em Santa CruzInmet/RJ entre 1951 e 2009
Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
0,0136x + 25,831
0,0198x + 23,619
0,0174x + 20,568
0,0135x + 22,512

Variação anual (ºC)
0,0136
0,0198
0,0174
0,0135

Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
0,8
1,2
1,0
0,8

R2
0,063
0,191
0,149
0,105

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,047
0,055
0,177
0,001
0,134
0,003
0,089
0,013

As médias da temperatura média por década, para o outono e para o inverno, e
os respectivos intervalos de confiança de 95% apontam probabilidades de erro
estatisticamente significativos. No outono, uma curva de ascensão é identificada a partir
da década de 60, que se consolida nas décadas seguintes, apesar de uma leve queda em
2000 (Figura 5.74). A década de 90 é a mais quente, 24,7oC, mas a sua diferença para as
outras décadas tão quentes (70, 80 e 2000) não passa de 0,5oC. Em compensação, para
as primeiras duas décadas, que são as mais frias, 23,7oC em ambas, a diferença é de
1oC. O intervalo de confiança das décadas de 50 e 60 fica entre 23,2oC e 24,2ºC,
enquanto a década de 90 tem seu intervalo de confiança entre 24,3oC e 25,2ºC.

Figuras 5.74 e 5.75: Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura média
em Santa Cruz-Inmet/RJ no outono (à esquerda) e inverno (à direita) entre 1951-2009
No inverno, a ascensão da temperatura ocorre a partir da década de 60 e
consolida-se em 70, a década mais quente (21,5oC). A partir dessa década, a curva da
temperatura sofre uma inflexão para as décadas seguintes (Figura 5.75). Apesar da
inflexão, a temperatura não decai mais que 0,4oC cuja média mais baixa é de 21,1oC na
década de 80. Daí afirmar que a temperatura entre 70 e 2000 consolidou-se após se
elevar na transição entre a década de 60 e 70, saltando de 20,8oC para 21,5oC. O
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intervalo de confiança da década de 50, a mais fria, varia entre 20oC e 20,8ºC , enquanto
o intervalo de confiança, para a década de 70 varia entre 21,1oC e 21,9ºC.
O cenário da temperatura mínima segue uma tendência de aquecimento, cuja
reta de regressão linear mostrou-se altamente significativa em todos os regimes
sazonais. Os quantitativos sobre os aumentos são, em média, superiores a 1oC,
aproximando-se de 2oC no inverno (Figura 5.76; Tabela 5.22).

Figuras 5.76: Variação sazonal da temperatura mínima em Santa Cruz-Inmet/RJ entre
1951 e 2009
Tabela 5.22: Estatística da variação sazonal da temperatura mínima em Santa CruzInmet/RJ entre 1951 e 2009
Estações
Equação
Verão
0,0208x + 21,748
Outono
0,0255x + 19,654
Inverno 0,0317x + 16,259
Primavera 0,0197x + 18,769

Variação anual (ºC)
0,0208
0,0255
0,0317
0,0197

Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
1,2
1,5
1,9
1,2

R2
0,190
0,226
0,274
0,253

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,176
0,001
0,212
0,000
0,261
0,000
0,240
0,000

As médias da temperatura mínima por década, para o outono e para o inverno, e
os respectivos intervalos de confiança de 95% também mostram elevada significância
estatística, segundo estimativa da ANOVA (Figuras 5.77 e 5.78). No outono, a curva da
variação indica um aumento mais expressivo a partir da década de 70, quando a
temperatura exibe a maior diferença em relação à década anterior, superior em 0,8oC,
saltando de 19,8oC para 20,6oC. Nos anos 80 e 90, a média decadal é a mais elevada,
21oC em ambas, enquanto que, em 2000, a média decresce em 0,5oC. As duas primeiras
décadas são as mais frias com médias abaixo de 20oC (Figura 5.77). O intervalo de
confiança da década de 50, a década mais fria, varia entre 19,1oC e 20,1ºC, enquanto as
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décadas de 80 e 90 apresentam intervalos entre 20,5oC e 21,5ºC e entre 20,6oC e 21,5ºC,
respectivamente.

Figuras 5.77 e 5.78: Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura
mínima em Santa Cruz-Inmet/RJ no outono (à esquerda) e inverno (à direita) entre
1951-2009
No inverno, quando o quantitativo de acréscimo é mais elevado, a década de 70
se avulta como a mais quente, com média de 17,8oC. Uma reta que soma quase 2oC
entre a década de 50, a mais fria (15,9oC), e 70, define o padrão de aquecimento da
estação (Figura 5.78). Nos anos seguintes, a curva sofre oscilações, duas negativas (80 e
2000) e uma positiva (em 90), mas que não comprometem a ascensão, ainda que não
contínua, mas determinante, da temperatura. Na década de 90, inclusive, a média
reproduz o valor médio da década de 70. O intervalo de confiança da década de 50, a
mais fria, fica entre 15,3oC e 16,4ºC, ao passo que os intervalos de confiança das
décadas de 70 e 90, as mais frias, variam entre 17,3oC e 18,3ºC e entre 17,3oC e 18,3ºC,
respectivamente.
A pluviosidade mostra-se, visivelmente, bem distribuída ao longo da série de 58
anos no gráfico de regressão linear sem uma concentração aparente por período.
Entretanto, a curva da regressão tende a um declínio das chuvas, principalmente no
outono, com média total de -115,76mm. No inverno, o cenário de decréscimo
pluviométrico é conservado, mas em quantitativos bem discretos, -14,93mm.
Analogamente, o verão e a primavera mostram tendências de acréscimo, irrisória no
primeiro (1,95mm) e um pouco menos modesto no segundo (35,65mm). No decréscimo
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e acréscimo pluviométrico observado, apenas o outono apresenta significância
estatística (Figura 5.79; Tabela 5.23).

Figuras 5.79: Variação sazonal da pluviosidade em Santa Cruz-Inmet/RJ entre 1951 e
2009
Tabela 5.23: Estatística da variação sazonal da pluviosidade em Santa Cruz-Inmet/RJ
entre 1951 e 2009
Estações
Equação
Variação anual (mm) Variação ao longo de 1951-2009 (mm)
Verão
0,033x + 430,49
0,033
1,95
Outono -1,9621x + 373,55
-1,9621
-115,76
Inverno -0,2531x + 130,11
-0,2531
-14,93
Primavera 0,6043x + 222,89
0,6043
35,65

R2
0,000
0,080
0,006
0,012

R2 ajustado p-valor (95% IC)
-0,018
0,978
0,064
0,030
-0,011
0,560
-0,005
0,405

Os dois gráficos das médias da pluviosidade por década, para o outono e
primavera, e os respectivos intervalos de confiança de 95% apresentaram extremos de
declínio e acréscimo, respectivamente, e exibem uma equitativa distribuição temporal,
ainda que o intervalo de confiança no outono defina uma leve curva de decréscimo
(Figuras 5.80 e 5.81). Os dois regimes sazonais, assim como o verão e o inverno, não
mostraram significância estatística em sua evolução, concordando, em parte, com o
padrão revelado pela linha de regressão linear.
No outono, o espaço temporal entre a primeira e a última década enquadra-se na
faixa de 110mm, variando entre 380mm e 270mm. As primeiras três décadas
concentram os valores totais médios mais elevados, inclusos entre 310 e 380mm, sendo
a década de 50 a mais chuvosa (375,96mm). Índices anuais superiores a 500mm e
inferiores a 200mm são identificados nas décadas de 50 e 60. As três últimas décadas
concentram os totais mais reduzidos, dentro de uma faixa muito próxima, entre 270mm
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e 300mm. A década de 2000 é a menos chuvosa com 275,30mm de chuva. E a década
de 90 apresenta os maiores extremos com total anual próximo a 600mm e a 100mm. O
intervalo de confiança da década de 2000, a mais seca, varia entre 195,37mm e
355,24mm, enquanto, na década de 50, a década mais chuvosa, seu intervalo fica entre
300,13mm e 451,79mm. Verifica-se que os intervalos se cruzam, denotando a baixa
variação entre as décadas mais e menos chuvosas.

Figuras 5.80 e 5.81: Intervalo de confiança (95%) por década para a pluviosidade em
Santa Cruz-Inmet/RJ no outono (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009
Na primavera, as duas décadas intermediárias, 70 e 80, concentram os mais
baixos totais pluviométricos, praticamente idênticos, 204,84mm e 205,20mm,
respectivamente, pressionadas pelas duas décadas iniciais e finais, mais chuvosas. Além
de mais chuvosas, as quatro décadas apresentam totais bem próximos, 237,59mm e
252,60mm em 50 e 60; 286,23mm e 262,13mm em 90 e 2000. Contudo as duas últimas
décadas agrupam quantitativos mais elevados, que favorecem a tendência temporal de
um leve aumento das chuvas. O intervalo de confiança da década menos chuvosa, 70,
fica entre 147,33mm e 262,35mm, ao passo que a década mais chuvosa, 90, concentra
seu intervalo de confiança entre 228,72mm e 343,74mm. Mais uma vez, os intervalos
cruzam-se, assim como no outono, confirmando a tendência de baixa variação das
chuvas de escala interdecadal na estação de Santa Cruz-Inmet.

164

5.1.2.6. Santa Cruz-DECEA
A tendência da curva de regressão linear para a temperatura máxima configura o
aquecimento em todos os regimes sazonais com variações um pouco mais expressivas
no outono, a única com tendência acima de 1oC. A mesma, igualmente, foi exclusiva em
apresentar significância estatística com p-valor igual a 0,05 (Figura 5.82; Tabela 5.24).
No gráfico das médias da temperatura máxima por década, para o verão e para o outono,
e os respectivos intervalos de confiança de 95%, diferentemente da reta de regressão, a
ANOVA estabelece significância estatística para o verão (p-valor igual a 0,02) e não
significância para o outono (p-valor igual a 0,10).

Figuras 5.82: Variação sazonal da temperatura máxima em Santa Cruz-DECEA/RJ
entre 1951 e 2009
Tabela 5.24: Estatística da variação sazonal da temperatura máxima em Santa CruzDECEA/RJ entre 1951 e 2009
Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
0,0106x + 30,841
0,0179x + 28,556
0,0093x + 26,12
0,0057x + 27,39

Variação anual (ºC)
0,0106
0,0179
0,0093
0,0057

Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
0,6
1,1
0,5
0,3

R2
0,025
0,129
0,034
0,011

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,008
0,227
0,113
0,005
0,017
0,165
-0,007
0,444

Quanto à evolução das décadas, o verão exibe um comportamento bastante
irregular (Figura 5.83). A primeira década iguala a sua média às décadas de 70 e 80
(31,1oC), enquanto, em 60, há uma queda, intercalada entre a década de 50 e 70, de
30,5oC. A década de 90 dá um sobressalto, em relação à década anterior, superior a 1oC,
estabelecendo a temperatura média mais elevada do período (32,1oC). Seguramente,
esse sobressalto determinou a tendência de aquecimento da série, haja visto que a
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mesma mostrou-se estável na casa de 31,1oC por três décadas, além da última década ter
assegurado a segunda média mais baixa, 30,8oC. O intervalo de confiança da década de
60, a mais fria, variou entre 29,9oC e 31,2ºC, enquanto, na década de 90, a mais quente,
o intervalo de confiança variou entre 31,6oC e 32,9ºC.

Figuras 5.83 e 5.84: Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura
máxima em Santa Cruz-DECEA/RJ no verão (à esquerda) e outono (à direita) entre
1951-2009
No outono, a ascensão é paulatina, década por década, e atinge pico maior em 80
(Figura 5.84). Nas primeiras quatro décadas, a variação é mínima, 0,1oC, e somente em
80 a temperatura mostra uma variação maior, 0,6oC, saltando de 29oC, em 70, para
29,6oC. Em 2000, a temperatura mantém o pico da década de 80, 29,6oC, decrescendo
apenas em 0,1oC. O intervalo de confiança da década de 50, a mais fria, varia entre
28,2oC e 29,3ºC, enquanto o intervalo de confiança da década de 90, a mais quente,
varia entre 29,1oC e 30,1ºC. Neste caso, ocorre um cruzamento entre intervalos, o que
denota a baixa variação da temperatura entre as décadas.
Para a temperatura média, a seqüência temporal segue uma tendência de
aquecimento. Ao contrário da temperatura máxima, desta vez, há significância
estatística em todos os regimes sazonais e seus valores de aumento são bem mais
elevados (Figura 5.85; Tabela 525). O outono permanece com a maior média de
elevação, seguida pelo inverno, quando as médias apontam acréscimos superiores a 1oC.
O verão e a primavera apresentam acréscimos mais modestos, porém não muito remotos
às outras duas, com médias de 0,9oC.
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Figuras 5.85: Variação sazonal da temperatura média em Santa Cruz-DECEA/RJ entre
1951 e 2009
Tabela 5.25: Estatística da variação sazonal da temperatura média em Santa CruzDECEA/RJ entre 1951 e 2009
Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC)
0,0152x + 25,724
0,0152
0,0225x + 23,46
0,0225
0,0204x + 20,347
0,0204
0,0159x + 22,389
0,0159

Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
0,9
1,3
1,2
0,9

R2
0,073
0,216
0,174
0,153

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,057
0,038
0,202
0,000
0,160
0,001
0,137
0,002

As médias da temperatura média por década, para o outono e para o inverno, e
os respectivos intervalos de confiança de 95% contêm elevada significância estatística,
em todos os regimes sazonais, com exceção da primavera (Figura 5.86 e 5.87). No
outono, as décadas mais quentes estão entre os anos 80 e 2000, sendo 90 a mais quente
com média igual a 24,8oC. Entretanto, em todas as décadas, são observados picos anuais
iguais ou superiores a 25oC, ainda que concentrados em 90 e em 2000. As três primeiras
décadas possuem médias na casa dos 23oC, sendo registrada, em 60, a temperatura mais
baixa, 23,6oC. Picos anuais abaixo de 23oC pouco são observados nessas décadas,
concentradas nos anos 50 e 60 (Figura 5.86). O intervalo de confiança da década de 60,
a mais fria, varia entre 23,2oC e 24,1ºC, enquanto o intervalo de confiança da década de
90, a mais quente, varia entre 24,4oC e 25,3ºC.
No inverno, o intervalo por décadas pode ser agrupado em três subgrupos
segundo a aproximação de suas médias térmicas. As décadas de 50 e 60 afastam-se por
0,1oC, isto é, 20,4oC e 20,5oC, respectivamente. As décadas de 70 e 80 firmam-se na
faixa dos 21oC e também são separados por 0,1oC de diferença, a saber, 21oC e 21,1oC,
respectivamente. Os anos 90 e 2000 individualizam-se como as mais quentes, 21,5oC e
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21,3oC, respectivamente, também convergindo em uma estreita diferença de valor
(Figura 5.87). A diferença entre as duas últimas décadas em contraste com as outras
duas antecedentes é mais apertada, se comparada à diferença observada entre essas com
as décadas de 50 e 60. Essa condição corrobora para a perpetuação da tendência ao
aquecimento apontado pela reta da regressão linear. O intervalo de confiança da década
de 50, a mais fria, varia entre 19,9oC e 20,9ºC, enquanto a década de 90, a mais quente,
varia entre 21oC e 22ºC.

Figuras 5.86 e 5.87: Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura média
em Santa Cruz-DECEA/RJ no outono (à esquerda) e inverno (à direita) entre 1951-2009
A tendência da curva da regressão linear para a temperatura mínima atende um
cenário de aquecimento em todos os regimes sazonais com elevado valor de
significância estatística (Figura 5.88; Tabela 5.26). Mais uma vez, o outono destaca-se
como a estação com as maiores variações de aumento (2oC), confirmando-se como a
estação que mostrou as mudanças mais elevadas. Nesse contexto, o inverno segue na
retaguarda. Tende a uma elevação de 1,8oC.
Conclui-se que as estações mais frias do ano evidenciaram as maiores tendências
de aquecimento em Santa Cruz-DECEA. Na estação vizinha, Santa Cruz-Inmet, a
tendência não é diferente e aponta a mesma situação. Certamente, a diferença entre as
duas estações nas nuances da temperatura, que não são muito altas, deve-se pela
localização. A primeira é controlada pelo ministério da aeronáutica e está situada no
aeroporto de sua base aérea no bairro de Santa Cruz. A segunda, controlada pelo Inmet,
localiza-se em uma avenida movimentada no centro do bairro. A instrumentação de
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medição e aferição dos dados deve ser outro motivo que pode acarretar mudanças nos
resultados encontrados, mas não considerados na análise deste documento de tese.

Figuras 5.88: Variação sazonal da temperatura mínima em Santa Cruz-DECEA/RJ entre
1951 e 2009
Tabela 5.26: Estatística da variação sazonal da temperatura mínima em Santa CruzDECEA/RJ entre 1951 e 2009
Estações
Equação
Verão
0,0286x + 21,498
Outono 0,0333x + 19,32
Inverno
0,0297x + 15,9
Primavera 0,0225x + 18,645

Variação anual (ºC)
0,0286
0,0333
0,0297
0,0225

Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
1,7
2,0
1,8
1,3

R2
0,280
0,281
0,234
0,260

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,268
0,000
0,269
0,000
0,220
0,000
0,247
0,000

As médias da temperatura mínima por década, para o outono e para o inverno, e
os respectivos intervalos de confiança de 95% são exibidos nas Figuras 5.89 e 5.90. No
outono, o intervalo de confiança das médias por década mostra uma seqüência
ascendente a partir da década de 60 (19,4oC, a década mais fria), que assume seu ápice
em 90 (21,4oC). Em 2000, há uma queda acentuada da temperatura, de 1,1oC. É
intrigante que a diferença da queda não exceda uma década, diferentemente da diferença
entre a década mais quente e a mais fria, que são trinta anos (Figura 5.89). Assim, ainda
que a diferença entre a década mais quente e a mais fria registre 2oC, certamente o
decréscimo da temperatura entre 90 e 2000, que excede a 1oC, é bem mais significativo.
Quanto à significância estatística definida pela ANOVA, tanto o outono quanto o
inverno são semelhantes, com p-valor igual a zero. O intervalo de confiança da década
de 60, a mais fria, varia entre 18,9oC e 20ºC, enquanto o intervalo de confiança, na
década de 90, a mais quente, varia entre 20,8oC e 21,9ºC.
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No inverno, a trajetória da curva dos intervalos de confiança é similar ao outono
(Figura 5.90). Embora as diferenças sejam mais altas no outono, a curva, desde a década
de 50, exibe um aumento, quando, em 90, é restrita à média superior. Do mesmo modo,
em 2000, a curva sofre inflexão, decrescendo de 17,7oC para 17oC. A diferença entre a
década mais quente (média de 17,7oC em 90) subtraída da mais fria (média de 15,9oC
em 50) é de 1,8oC, que corresponde a 0,2oC a menos que no outono. A queda térmica
ocorrida entre 90 e 2000 também pode ser considerada acentuada, 0,7oC, estabelecendo
uma média inferior à década de 80 (17,1oC) e muito próxima da década de 70 (16,9oC).
O intervalo de confiança da década de 50, a mais fria, varia entre 15,3oC e 16,4ºC,
enquanto o intervalo de confiança da década de 90, a mais quente, varia entre 17,2oC e
18,3ºC.

Figuras 5.89 e 5.90: Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura
mínima em Santa Cruz-DECEA/RJ no outono (à esquerda) e inverno (à direita) entre
1951-2009
Curiosamente, a década de 2000 mostrou-se uma década muito mais fria que em
90 em Santa Cruz, seja do Inmet ou DECEA, para todas as variáveis da temperatura.
Em muitas situações, a década de 2000 também foi inferior a 80, ou mesmo em 70.
Assim sendo, nas estações meteorológicas de Santa Cruz, a tendência de aquecimento
da série temporal deve-se exclusivamente à década de 90. Caso, em 2000, as médias
térmicas sustentassem ou superassem as médias de 90, forçosamente a tendência de
aquecimento seria mais elevada e se igualaria (ou superaria) os mesmos valores de
Bangu, uma estação que registrou os maiores aumentos na RMRJ.
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O gráfico de regressão linear da pluviosidade escreve uma distribuição temporal
equilibrada ao longo da série de 60 anos, ainda que a tendência da curva esteja
direcionada ao decréscimo pluviométrico. O verão e outono sustentam os maiores
decréscimos, -122,09mm e -171,06mm, respectivamente, seguidos, de longe, pelo
inverno (-49,21mm) e primavera (-40,08mm). Quanto à estatística da variação da
regressão, apenas o outono apresenta significância estatística, com probabilidade de erro
igual a 0,017 (Figura 5.91; Tabela 5.27). Já no intervalo de confiança das médias por
década, a não significância estatística confirma-se para todas as estações.

Figuras 5.91: Variação sazonal da pluviosidade em Santa Cruz-DECEA/RJ entre 1951 e
2009
Tabela 5.27: Estatística da variação sazonal da pluviosidade em Santa Cruz-DECEA/RJ
entre 1951 e 2009
Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (mm) Variação ao longo de 1951-2009 (mm)
-2,0693x + 521,77
-2,0693
-122,09
-2,8993x + 437,79
-2,8993
-171,06
-0,8341x + 173,76
-0,8341
-49,21
-0,6793x + 287,55
-0,6793
-40,08

R2
0,033
0,096
0,040
0,010

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,015
0,174
0,080
0,017
0,023
0,133
-0,008
0,463

As médias da pluviosidade por década, para o verão e para o outono, e os
respectivos intervalos de confiança de 95% são mostrados nas Figuras 5.92 e 5.93. No
verão, o intervalo de confiança das médias mostra que as primeiras quatro décadas
agrupam totais médios de chuva dentro de uma margem entre 420 mm e 570mm, ainda
que a década de 60 concentre o maior valor total e bem acima das demais décadas. A
década de 60 registra média de 567,39mm com picos anuais acima de 600mm em
quatro anos. Os anos 70 e 80 são os mais semelhantes, 474,36mm e 497,68mm,
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respectivamente, que diferem na distribuição. Em 70, os totais são mais distribuídos,
variando desde os índices mais baixos de toda a série, abaixo de 50mm anual, até
aqueles mais elevados, acima de 800mm. Em 80, os totais anuais concentram-se entre
300mm e 700mm. A década de 90 registra a menor média (366,88mm), e acumula 1
pico anual de 800mm. Na década de 2000, sua média eleva-se um pouco (413,82mm),
com totais anuais concentrados na faixa entre 300mm e 500mm (Figura 5.92). O
intervalo de confiança da década de 90, a menos chuvosa, varia entre 246,26mm e
487,50mm, enquanto, na década de 60, mais chuvosa, seu intervalo de confiança varia
entre 446,77mm e 688,01mm. Os intervalos

cruzam-se demonstrando a baixa

variabilidade pluviométrica, interdecadal, do verão.

Figuras 5.92 e 5.93: Intervalo de confiança (95%) por década para a pluviosidade em
Santa Cruz-DECEA/RJ no verão (à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009
No inverno, a queda da pluviosidade é mais gradativa desde o seu início na
década de 50, embora, na década de 80, a curva sofra uma pequena ascensão, mas não
sendo capaz de superar as duas primeiras décadas que são as mais chuvosas, 438,82mm
e 393,33mm, respectivamente (Figura 5.93). Nessas duas décadas mais chuvosas, há
totais anuais acima de 600mm e em nenhum momento abaixo dos 100mm. A década de
80, a terceira mais úmida, mantém uma média na faixa entre 300mm e 500mm, com 1
pico anual bem próximo a 600mm. Em 90 e 2000, nas duas décadas menos chuvosas,
seus totais médios estão nivelados, 290,14mm e 299,40mm, respectivamente. Ainda
assim, valores anuais acima de 400mm são despontados, tal como valores abaixo de
100mm, este último apenas na década de 90. O intervalo de confiança da década de 90,
a menos chuvosa, variou entre 70,82mm e 159,68mm, ao passo que o intervalo de
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confiança da década de 70, a mais chuvosa, variou entre 132mm e 220,86mm. Assim
como no verão, os intervalos também

cruzam-se e revelam a baixa variabilidade

interdecadal da pluviosidade na estação Santa Cruz-DECEA.
Em ambas as estações de Santa Cruz, a tendência da pluviosidade mostrou um
decréscimo, principalmente na DECEA. A tendência também revela que, nas duas
estações, a pluviosidade possui baixa variabilidade interdecadal. Embora o outono seja
um regime intermediário para um período menos chuvoso, foi o inverno que apresentou
as maiores quedas nos totais de chuva. Em congruência ao descenso das temperaturas,
também observadas no outono, o cenário temporal imprimiu um outono mais seco e
quente que influirá na quantificação da ilha de calor urbana no extremo oeste da RMRJ.
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5.2. Sensoriamento remoto
A análise será dividida em sete tópicos. O primeiro tópico discorre sobre a
evolução do uso do solo na RMRJ entre as décadas de 1980 e 2000 e as principais
alterações ocorridas entre as classes de uso do solo. O segundo tópico analisa a TSC por
meio da composição das médias. O terceiro tópico analisa a TSC e os índices de NDVI
e IBI por meio da composição das máximas. A ênfase maior será dada à composição das
máximas, por melhor realçar os píxeis mais elevados de temperatura e de NDVI e IBI.
A razão por tratar da média deve-se apenas pela importância nos testes estatísticos
paramétricos e não paramétricos que validam as significâncias estatísticas das mudanças
ocorridas, não evidenciados com a composição de máximo valor (CMV). Para a CMV,
o teste pode ser aplicado para as suas médias entre as classes de uso do solo de todos os
índices. O quarto tópico quantifica a ilha de calor e relaciona os resultados das classes
de uso do solo com a TSC, com o NDVI e com o IBI. O quinto tópico analisa os mapas
de diferença entre o urbano e a vegetação e demais classes. O sexto tópico atém-se aos
resultados da ISA e a sua relação com a TSC. Finalmente, o sétimo tópico exibe os
mapas produtos finais da TSC, do NDVI e do IBI de todo o período (1980-2000),
sumarizando o comportamento final da TSC e dos índices na RMRJ.

5.2.1. O mapeamento do uso do solo
O uso do solo na RMRJ apresenta uma concentração da classe urbano no
entorno do setor leste e oeste da baía de Guanabara e em direção a oeste e sul (Figuras
5.94, 5.95 e 5.96). A oeste, a área abrangida é a baixada da Guanabara, que corresponde
a toda a zona norte carioca, e estende-se como uma grande mancha por toda orla da
zona sul ao redor do maciço da Tijuca, incluindo, desde a sua orla inicial, nas
proximidades do Centro da cidade, até a Barra da Tijuca e Recreio.
O “urbano” segue em direção à zona oeste e às primeiras cidades da baixada
fluminense que limitam com a cidade do Rio de Janeiro (Duque de Caxias, São João de
Meriti, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita e Nova Iguaçu). Na zona oeste, o “urbano” é
espreitado entre os maciços da Tijuca e da Pedra Branca, consolidando grande parte da
baixada de Jacarepaguá, e entre os maciços da Pedra Branca e do Mendanha,
solidificando boa extensão da baixada de Bangu.
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Figura 5.94: Uso do solo na RMRJ na década de 1980

Figura 5.95: Uso do solo na RMRJ na década de 1990
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Figura 5.96: Uso do solo na RMRJ na década de 2000
Outra grande mancha do “urbano” circunda o setor leste da baía de Guanabara,
precisamente as cidades de Niterói e São Gonçalo. Aglomerados ou enclaves “urbanos”
são identificados no extremo oeste da zona oeste, nos bairros de Bangu, Campo Grande
e Santa Cruz, chegando a atingir as cidades da pós baixada, isto é, Itaguaí, Seropédica e
Paracambi. Esses enclaves também são notados no setor leste da baía, nas cidades de
Itaboraí e Maricá, e na região serrana fluminense que extrapola os limites da RMRJ. As
décadas seguintes a 80 consolidam a classe “urbano” no espaço metropolitano a partir
do seu espraiamento e justaposição nas direções leste, oeste e norte da baía de
Guanabara e em torno dos maciços da Pedra Branca e Mendanha (Figuras 5.95 e 5.96).
A classe “rural ou urbano de baixa densidade”, nos anos 80, predomina na
periferia da classe “urbano”, isto é, nas áreas ao norte e nos extremos a leste e a oeste da
baía (Figura 5.94). A partir dos anos 90, a classe reduz-se, tornando-se mais rarefeita,
porém ainda homogênea no extremo leste da baía (Figuras 5.95 e 5.96).
A classe “vegetação” está concentrada, principalmente, nos maciços residuais da
cidade do Rio de Janeiro (Tijuca, Pedra Branca e Mendanha), no sopé da serra do Mar,
até as suas partes mais elevadas, que se inicia desde a baía de Sepetiba, no extremo
oeste, e se estende para o interior da região serrana. Outro espaço de domínio é a área de
mangue ao fundo e ao norte da baía de Guanabara, onde se localiza a Unidade de
Conservação de Guapimirim (APA de Guapimirim), e no entorno das lagoas costeiras.
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As pequenas serras de Niterói e Maricá também resguardam grande parte da classe
“vegetação”.
Nas áreas planas, constituídas pelas baixadas, há enclaves verdes em um espaço
muito heterogêneo, contudo observa-se um aumento visual de uma mancha verde na
porção norte da baía de Guanabara no mapa da década de 2000 (Figura 5.96), que pode
estar associado à APA de Guapimirim ou mesmo a campos agrícolas extintos,
confundidos e definidos pelo classificador como “vegetação”.
O padrão espacial das classes de uso do solo da RMRJ, nesses três períodos
temporais, obedece aos vetores de ocupação e de expansão da mancha urbana na RMRJ
(ver Figura 4.4 no Capítulo 4). Ainda que discreta, a variação e evolução das classes de
uso do solo denotam um suave aumento do “urbano” e “vegetação”. A classe “rural ou
urbano de baixa densidade” é a mais expressiva em termos de involução e variação.
Essa classe apresenta uma queda que é mais pronunciada entre as décadas de 80 e 90 e
que segue em declínio em 2000 (Figura 5.97). Trata-se da classe mais complexa para ser
definida na segmentação para classificação, à medida que é uma tipologia de classe que
enfrenta conflitos em torno de sua ocupação e legalização junto ao poder público das
cidades, e, portanto, factível de ser esta a classe que apresentou maiores alterações.

Figura 5.97: Porcentagem das classes de uso do solo por décadas na RMRJ
Ao comparar a alteração das classes entre as décadas de 80 e 90, a classe mais
afetada é a “rural ou urbano de baixa densidade”, que perdeu bastante espaço para as
classes “urbano” e, principalmente, “vegetação” (Figura 5.98). Essa perda de espaço
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pode chegar até 3% da área total (Figura 5.97) e deve-se por sua atribuição de classe
“transitória” entre usos, já comentados anteriormente, fenômeno próprio das regiões
metropolitanas brasileira.

Figura 5.98: Alterações nas classes de uso do solo entre as décadas de 1980 e 1990
Curiosamente, o que chama mais atenção é a alteração ter ocorrido
extraordinariamente com a soma de espaços vegetados localizados primordialmente na
periferia da metrópole, isto é, os extremos leste e oeste e a baixada Fluminense.
Entretanto, também é percebida a mesma situação na baixada de Jacarepaguá e Bangu,
antigos (e remanescentes) celeiros agrícolas da metrópole.
Concomitantemente, alguns espaços foram alterados passando diretamente do
“rural ou urbano de baixa densidade” para o “urbano”. Ocorrência evidente nos bairros
do entorno da vertente norte do maciço da Tijuca, que compreende a zona norte do Rio
de Janeiro, em Santa Cruz, na zona oeste da cidade e nas cidades de Nova Iguaçu,
Seropédica e Itaboraí, na baixada Fluminense. À noroeste da RMRJ, área que extrapola
o limite da RMRJ, o fenômeno é também muito notório.
A alteração de classe “vegetação” para “rural ou urbano de baixa densidade” é
pouco expressiva visualmente, mas se sucede em muitos pontos do entorno da baía de
Guanabara e na zona oeste. Na passagem da mesma classe para o “urbano” , a área de
maior volume ocorre na zona norte da capital. Outras localidades, como a zona sul e
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oeste da cidade, Niterói, São Gonçalo e Duque de Caxias também passam por essa
alteração. Muito provavelmente, a alteração pode estar associada ao surgimento de
novas casas em áreas de encostas e de mata, como é o caso do maciço da Tijuca, ou
mesmo em áreas planas à beira de rios ou valas, como é o caso da baixada de Santa
Cruz e da baixada Fluminense.
Alteração da classe “urbano” para o “rural ou urbano de baixa densidade” e,
principalmente, para “vegetação” é muito inexpressiva, identificada apenas com muito
detalhismo no exame do mapa.
As alterações de classes entre a década de 2000 e 90 são representadas pela
Figura 5.99 e ratifica as duas principais alterações analisadas no período anterior. A
alteração da classe “rural ou urbano de baixa densidade” para o “urbano” e para a
“vegetação”. Essa situação explica uma maior consolidação do fenômeno urbano na
RMRJ que tem se intensificado na última década.

Figura 5.99: Alterações nas classes de uso do solo entre as décadas de 1990 e 2000
A efetivação do fenômeno urbano tende a se moldar na periferia e zonas periurbanas, que, neste caso, são revelados no extremo oeste da cidade do Rio de Janeiro, a
leste da baía de Guanabara, em São Gonçalo e Itaboraí, e nos municípios da pósbaixada Fluminense, a saber, Mesquita, Japeri e, principalmente, Seropédica.
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Evidentemente, outras áreas da RMRJ são afetadas, como a zona norte carioca e
municípios centrais da baixada Fluminense, como Nova Iguaçu.
A classe “vegetação” apresentou uma conversão para o “urbano” nas faixas da
Barra da Tijuca, nas encostas do maciço da Tijuca e em Niterói. Também é observada
uma conversão da “vegetação” para o “rural ou urbano de baixa densidade” também na
Barra da Tijuca, Recreio dos bandeirantes, Guaratiba e Campo Grande, embora não
perceptível no mapa. Esta alteração não esperada deve-se a limitações do classificador
do uso do solo ou pelas características dessas áreas semiperiféricas ou periurbanas.
São áreas da metrópole onde ocorrem as principais mudanças no padrão do uso
do solo, expondo um panorama heterogêneo de várias tipologias, que variam desde a
paisagem rural e vegetada com grandes áreas campais ou de arena agricultável até
paisagens de grande volume de fixos e fluxos, isto é, ruas, avenidas, transeuntes,
atividades humanas e solapamento dos recursos naturais. Essa dinâmica intensa e
desajustada é a ponte de transição para a materialização de um espaço genuinamente
urbano, que, no caso da RMRJ, é extremamente incompleto, dando um caráter
heterogêneo até mesmo em áreas previamente já consolidadas, como na própria zona sul
e centro da capital. Discussão sobre esse tema pode ser encontrado nos manuais de
geografia urbana ou de urbanismo sobre a cidade do Rio de Janeiro.
O mapa de alteração de classe entre a década de 2000 e 80 (Figura 5.100)
reproduz, em menor volume espacial, o mapa de alteração entre 2000 e 90 (Figura
5.99). Repetem-se as áreas já reconhecidas e analisadas, e saltam aos olhos algumas
outras, como é o caso da Ilha do Governador. Provavelmente, o menor volume espacial
da alteração é firmado pelo maior contraste entre as décadas de 80 e 2000, haja visto
que muitas áreas da década de 80 tinham seus usos classificados como “rural ou urbano
de baixa densidade”. Essas áreas foram perdidas na década seguinte e migraram para
“vegetação” ou “urbano”, já que foram os usos que mais evoluíram, 1,8% e 1%,
respectivamente, enquanto o primeiro reduziu em -2,8%. O aumento e a queda entre a
década de 90 e 2000 é bem menor. A “vegetação” acresceu em 1% e o “urbano” em
0,7%. O “rural ou urbano de baixa densidade” amorteceu em 1,7% (Figura 5.97). A
efetivação do fenômeno urbano tende a se moldar na periferia e zonas peri-urbanas, que
neste caso são revelados no extremo oeste da cidade do Rio de Janeiro, a leste da baía
de Guanabara, em São Gonçalo e Itaboraí, e nos municípios da pós baixada Fluminense,
a saber, Mesquita, Japeri e, principalmente, Seropédica. Evidentemente, outras áreas da
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RMRJ são afetadas, como a zona norte carioca e municípios centrais da baixada
Fluminense, como Nova Iguaçu.
A classe “vegetação” apresentou uma conversão para o “urbano” nas faixas da
Barra da Tijuca, nas encostas do maciço da Tijuca e em Niterói. Também é observada
uma conversão da “vegetação” para o “rural ou urbano de baixa densidade” também na
Barra da Tijuca, Recreio dos bandeirantes, Guaratiba e Campo Grande (embora não
perceptível no mapa). Esta alteração não esperada deve-se pelas limitações do
classificador do uso do solo ou pelas características dessas áreas semiperiféricas ou
periurbanas.
São áreas da metrópole onde ocorrem as principais mudanças no padrão do uso
do solo, expondo um panorama heterogêneo de várias tipologias, que variam desde a
paisagem rural e vegetada com grandes áreas campais ou de arena agricultável até
paisagens de grande volume de fixos e fluxos, isto é, ruas, avenidas, transeuntes,
atividades humanas e solapamento dos recursos naturais. Esta dinâmica intensa e
desajustada é a ponte de transição para a materialização de um espaço genuinamente
urbano, que no caso da RMRJ é extremamente incompleto dando um caráter
heterogêneo até mesmo em áreas previamente já consolidadas, como na própria zona sul
e centro da capital. Discussão sobre este tema pode ser encontrado nos manuais de
geografia urbana ou de urbanismo sobre a cidade do Rio de Janeiro.
O mapa de alteração de classe entre a década de 2000 e 80 (Figura 5.100)
reproduz, em menor volume espacial, o mapa de alteração entre 2000 e 90 (Figura
5.99). Repetem-se as áreas já reconhecidas e analisadas, e saltam aos olhos algumas
outras, como é o caso da Ilha do Governador. Provavelmente, o menor volume espacial
da alteração é firmado pelo maior contraste entre as décadas de 80 e 2000, haja vista
que muitas áreas da década de 80 tinham seus usos classificados como “rural ou urbano
de baixa densidade”. Estas áreas foram perdidas na década seguinte e migraram para
“vegetação” ou “urbano”, já que foram os usos que mais evoluíram, 1,8% e 1%,
respectivamente, enquanto o primeiro reduziu em -2,8%. O aumento e a queda entre a
década de 90 e 2000 é bem menor. A “vegetação” acresceu em 1% e o “urbano” em
0,7%. O “rural ou urbano de baixa densidade” amorteceu em 1,7% (Figura 5.97).
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Figura 5.99: Alterações nas classes de uso do solo entre as décadas de 1980 e 2000
Na Ilha do Governador, a mudança de classe de “rural ou urbano de baixa
densidade” e “vegetação” para “urbano” toma grande parte da seção oeste da ilha, que é
de uso, em grande parte, exclusiva da aeronáutica, onde está localizado, inclusive, o
aeroporto internacional Tom Jobim. Trata-se de uma área campal que pode ter sofrido
interferências, principalmente mudando de um uso vegetado para o asfalto. O uso
vegetado pode ter sido qualificado pelo classificador, ora como “rural ou urbano de
baixa densidade”, ora como “vegetação”.
Alterações diretas da classe “vegetação” para o “urbano”, sem atravessar o “rural
ou urbano de baixa densidade”, são individualizados em Niterói, na zona sul e na
baixada de Jacarepaguá, além das cidades da região serrana, limítrofes com Magé e
Guapimirim. As outras alterações de usos não expressam relevância espacial para
análise.

5.2.2. Composição das médias
5.2.2.1. Temperatura da superfície continental (TSC)21
Na década de 80 (Figura 5.100), os maiores valores de TSC estão espalhados por
toda grande área da área central e da zona norte da capital, o interior da zona oeste, seja
21

Os mapas de composição das médias para os índices de NDVI e IBI não serão analisados e estarão no
Anexo C.
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em direção à baixada de Bangu, de Sepetiba ou Jacarepaguá, com valores na faixa entre
30oC e 36ºC, mostrados em tons de vermelho. Completa esse zoneamento mais
aquecido da metrópole os municípios da baixada Fluminense, Duque de Caxias, São
João de Meriti, Nilópolis, Mesquita, Belford Roxo e Nova Iguaçu e a faixa litorânea que
margeia a baía de Guanabara das cidades de Niterói e São Gonçalo.

Figura 5.100: Mapa da composição das médias da TSC na RMRJ na década de 1980
Em muitas dessas localidades, a TSC alcança valores extremos, muitos
alcançando ou ultrapassando os 36ºC, como 35,7ºC na avenida Brasil (altura de
Bonsucesso) e na pista do aeroporto do Galeão na Ilha do Governador, 36,3ºC na zona
portuária, 37,8ºC na Barra da Tijuca no entorno das suas lagoas, sobretudo no complexo
comercial do Barra shopping e Via parque, 36,6ºC em Bangu e em Barra de Guaratiba,
42,5ºC em Santa Cruz. Na baixada Fluminense, são encontrados valores de 35,5ºC e
36,4ºC em Belford Roxo e Nova Iguaçu, respectivamente.
Os valores abaixo de 30ºC, ou mesmo inferiores a 20ºC, são redutos das classes
do “rural ou urbano de baixa densidade” ou de “vegetação”. É bem verdade que os
valores mais baixos estão na segunda classe, ao passo que os valores, relativamente
mais elevados, alguns ultrapassando os 30ºC, estão na primeira classe. Do mesmo
modo, valores de TSC, inferiores a 30ºC, também são reconhecidos na classe “urbano”.
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A mistura dos valores de TSC alternando entre as três classes de uso do solo pode ser
observada nos municípios da pós-baixada Fluminense, isto é, Japeri, Seropédica e
Paracambi, e no extremo oeste da metrópole, que abrange a zona oeste da capital e o
município de Itaguaí, em tons de cor alaranjado e amarelado.
Na década de 90 (Figura 5.101), a configuração espacial da TSC não é muito
diferente da década anterior, porém a mancha mais quente tende a se concentrar nos
principais eixos de desenvolvimento dos bairros da zona oeste da capital e nos
municípios da baixada Fluminense, ao contrário do que ocorreu em 80, quando a
mancha esteve mais dissolvida na zona oeste e na baixada Fluminense. Provavelmente,
esta será uma das causas da maior magnitude da ilha de calor na década de 80 em
comparação com a década de 90, conforme se discutirá no tópico 5.2.4.

Figura 5.101: Mapa da composição das médias da TSC na RMRJ na década de 1990
São poucos os pontos que ultrapassam os 36ºC, restritos a zona portuária da
capital e a Barra da Tijuca. Em Santa Cruz, em seu distrito industrial, são encontrados
valores de TSC de 43ºC. O extremo oeste da metrópole e os municípios da pós-baixada
e da aba norte da baía de Guanabara resguardam os valores mais baixos de TSC, abaixo
dos 26ºC.

184

Situação despontada na década de 90 é o avanço de TSC mais elevada em
direção a faixa leste da baía de Guanabara, que se estende pelo município de São
Gonçalo e, principalmente, de Itaboraí.
Na década de 2000 (Figura 5.102), as áreas mais quentes das décadas anteriores
são mantidas, porém aumentadas as suas médias de TSC em tons de vermelho mais
rubro corroborando com valores muito próximos e acima de 36ºC. A mancha progride
no extremo oeste da capital, na pós-baixada Fluminense e no leste metropolitano. Em
Santa Cruz, em seu distrito industrial, são identificados os valores mais elevados, 43ºC.
Áreas com valores abaixo de 26ºC são bastante restritas a setores da zona oeste da
capital, da baixada Fluminense e do leste metropolitano, áreas de intercessão das três
classes de uso do solo, a saber, os bairros de Campo Grande, Santa Cruz, Guaratiba e
Sepetiba na capital e os municípios de Itaguaí, Seropédica, Paracambi, Japeri, Magé,
Guapimirim, Tanguá e Maricá.

Figura 5.102: Mapa da composição das médias da TSC na RMRJ na década de 2000
5.2.2.2. A estatística paramétrica e não-paramétrica da composição das médias da TSC
por décadas
O teste paramétrico t de Student foi aplicado para avaliar o significado
estatístico da TSC da composição das médias entre as décadas, e os resultados são
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exibidos nos mapas das Figuras 5.103, 5.104 e 5.105. As Figuras exibem os mapas de
TSC, comparada entre décadas, cujos valores mais elevados que a década anterior são
considerados significativos. Entre a década de 90 e 80, pouquíssimos pontos com
valores de TSC, da década de 90, superiores a 80, são considerados significativos. Na
cidade do Rio de Janeiro, apenas as localidades de Campo Grande e Santa Cruz e o
entorno das lagoas de Jacarepaguá mostram significância estatística com valores acima
de 28oC. Também essa faixa de TSC pode ser visualizada em Niterói e no extremo leste
e nordeste da RMRJ, nas cidades de Itaboraí, Tanguá e Guapimirim. Acréscimos mais
modestos, abaixo de 20oC, são encontrados em Nova Iguaçu.

Figura 5.103: Valores de TSC exibidos da década de 90 superiores à década de 1980
segundo o teste t de Student e o nível de confiança de 95%
Entre as décadas de 2000 e 90 (Figura 5.104), uma grande mancha avermelhada,
que exibe valores de TSC superiores a 30oC, toma uma boa parte da RMRJ,
principalmente nos principais municípios da baixada Fluminense, em São Gonçalo e na
zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Nódulos em tom amarelo e laranja, com médias
entre 26oC e 30oC, pulverizam a mancha rubra e são expressivos no extremo leste e
oeste da RMRJ nas cidades de Itaboraí, Tanguá, Guapimirim, Seropédica e Paracambi.
Na zona oeste da capital e em Nova Iguaçu e Duque de Caxias, pequenos pontos entre
26oC e 30oC também são notáveis. As TSC mais baixas, abaixo de 24oC, representadas
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em tom verde, situam-se além dos limites da RMRJ na direção das cidades da região
serrana e do médio vale do rio Paraíba na porção fluminense.

Figura 5.104: Valores de TSC exibidos da década de 2000 superiores à década de 1990
segundo o teste t de Student e o nível de confiança de 95%
Entre as décadas de 2000 e 80, a visibilidade da TSC estatisticamente
significativa decai (Figura 5.105). As maiores elevações, acima de 30oC, são
evidenciadas na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, nos bairros de Campo Grande e
Santa Cruz, em Duque de Caxias e Magé, na baixada Fluminense, e em São Gonçalo,
no setor leste da baía de Guanabara. Em Niterói e a nordeste e a leste, são visualizadas
as demais classes de valores significativos, com TSC entre 26oC e 30oC.
Certamente, o número de amostras das décadas comprometeu a significância
estatística. Em 80, o número de amostras de imagens para o cálculo do teste é muito
pequena, apenas 9, ao passo que, em 90, o número eleva-se para 36 e, em 2000, para 54.
Esses números são notados na comparação entre as décadas. Quando comparadas as
décadas de 2000 e, principalmente, 90 com a década de 80, os valores válidos pelo teste
t são reduzidos significativamente. A comparação entre 2000 e 90 exibe uma maior
quantidade de valores válidos espacialmente.
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Figura 5.105: Valores de TSC exibidos da década de 2000 superiores à década de 1980
segundo o teste t de Student e o nível de confiança de 95%
Em razão da baixa significância estatística conseguido com o teste paramétrico,
partiu-se para um teste não-paramétrico, teste de Wilcoxon Mann-Whitney runk sum.
Nesse teste, são comparados os totais da composição dos píxeis das médias de TSC
entre as décadas. Suspeitou-se que a TSC na década de 90 seja maior que a década de
80, bem como que a TSC na década de 2000 seja maior que 90 e, conseqüentemente,
que a TSC em 2000 maior do que em 80. Parte-se da hipótese nula que todos os dados
são de uma mesma população, isto é, que todos os dados pertencem a uma mesma
década. O resultado do teste indica que a população não pertence a uma mesma década
e, portanto, a hipótese é rejeitada.
Com a hierarquização da temperatura, partindo das mais baixas para as mais
altas, foi estabelecido o seu ordenamento. A partir desse ordenamento, os píxeis da
TSC foram segregados, isto é, separados conforme as décadas. É seguro afirmar que,
segundo o ordenamento, as temperaturas mais altas pertencem à década de 90 quando
comparada à década de 80. A mesma situação é comprovada para a comparação entre
2000 e 90 e entre 2000 e 80, ou seja, as temperaturas mais elevadas pertencem a 2000.
Essa certeza é dada pela soma das ordens e pela significância estatística22.

22

As tabelas com a significância estatística do teste estão no Anexo D.
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5.2.3. Composição de máximo valor (CMV)23
5.2.3.1. Temperatura da superfície continental (TSC)
O mapa da TSC na década de 80 é mostrado na Figura 5.106. Uma principal
mancha é notada como uma grande colcha de retalho em cor amarela (com valores entre
36oC e 44oC) passando a tons de laranja mais escuros (entre 44,1oC e 48oC). Pontos
quentes ultrapassam 48oC e são verdadeiros enclaves contribuintes da ilha de calor
urbana. A extensa mancha cobre a baixada da Guanabara e Fluminense, que inclui os
bairros da zona norte da capital e os municípios de Duque de Caxias, São João de
Meriti, Nilópolis, Mesquita, Belford Roxo e Nova Iguaçu, respectivamente. A mancha é
expansiva na zona sul carioca, além dos bairros da baixada de Jacarepaguá e Bangu. As
baixadas de Santa Cruz e Guaratiba, no extremo oeste, também estão inseridas nesse
espaço da mancha, porém de forma mais rarefeita. A mancha é encerrada com os
terrenos baixos da margem leste da baía de Guanabara, que inclui os municípios de
Niterói, São Gonçalo e Maricá.

Figura 5.106: Mapa da CMV da TSC na RMRJ na década de 1980
A área central da cidade do Rio de Janeiro concentra os valores mais elevados
no interior da mancha, ou fora dela, comportando a área do aeroporto Santos Dumont,
23

Também foram confeccionados mapas da CMV da TSC sazonalmente (primavera-verão; outonoinverno), mas não incorporados no texto e na análise da tese. Os mapas estarão no Anexo E.
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do quadrilátero formado entre as avenidas Presidente Vargas e Rio Branco, a zona
portuária (que toma grande parte dos galpões da avenida Rodrigues Alves), a Cidade
Nova, a avenida Francisco Bicalho, nas imediações da Leopoldina, seguindo em direção
à rodoviária Novo Rio. São identificados pontos acima de 51oC marcando a condição de
área muito quente.
A partir da rodoviária Novo Rio, surge a avenida Brasil como uma via expressa
extremamente desagradável, pois inicia uma linha dorsal em direção à zona oeste, e
cortando importantes bairros da zona norte, de intensa retenção de calor. Do Caju até ao
entroncamento com a rodovia Presidente Dutra, bairros são atormentados por bolsões de
calor, como grande parte da comunidade no Caju, Bonsucesso, Ramos, Parada de Lucas
e Irajá. Em Bonsucesso e Penha, pontos de até 51oC; no Caju são encontrados pontos
quentes de 56,8oC, um dos mais altos de toda a RMRJ.
Na zona norte, destaque para São Cristóvão, contíguo a Leopoldina e imediações
da rodoviária, com valores bem próximos a 50oC, e à grande Tijuca, mais exatamente
nas circunvizinhanças do Maracanã, incluindo o próprio estádio Mário Filho e avenidas
de importante conexão local, como a Radial Oeste. Na zona sul, sobressai o bairro de
Botafogo no paralelogramo formado entre as avenidas Mena Barreto e São Clemente,
incluindo a rua General Polidoro e Real Grandeza nas cercanias do cemitério São João
Batista, e em Copacabana, já bem próximo a Ipanema e nas imediações das ruas Santa
Clara e Tonelero.
Na baixada de Jacarepaguá, é impressionante a mancha de calor que se instala ao
redor das lagoas de Jacarepaguá, Camorim, Tijuca e Marapendi. Instalações como o Rio
Centro, o Autódromo e o complexo do Barra Shopping (inaugurado em outubro de
1981) e as avenidas Ayrton Senna, Américas, Embaixador Abelardo Bueno e Salvador
Allende assinalam o processo de degradação dos ecossistemas pedológicos e hídricos e
dão o tom de uma área mais aquecida. É um marco de descoberta e de franca ocupação
da Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Recreio que apresentam índices crescentes de
ocupação até os dias de hoje.
Interessante notar que tanto na baixada de Jacarepaguá quanto na zona sul,
muitas comunidades segregadas se sobressaem no espaço geográfico por acumularem
valores bem altos de TSC, como é o caso da favela Rio das Pedras, na Barra da Tijuca, e
de algumas outras isoladas entre o Itanhangá e o Alto da Boa Vista, prensadas entre a
estrada da Barra da Tijuca e a estrada de Furnas.
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Nos centros dos bairros do subúrbio ou da baixada Fluminense estão os valores
mais elevados da mancha, ou mesmo, acima, com pontos de calor superior a 50oC,
como em Bangu (54,9oC), Mesquita e Nilópolis (52oC). Em Campo Grande, ao longo da
avenida Brasil, comunidades ali alocadas registram TSC de 55oC. Em Santa Cruz, a
base aérea da Aeronáutica é responsável pela alta concentração de calor, além do
distrito industrial local, que atinge 64oC no complexo da Cosígua. Surpreendentemente,
os bairros litorâneos de Pedra de Guaratiba e Sepetiba também abrigam TSC bem
elevadas, até mesmo superiores às encontradas em Santa Cruz..
Em Niterói, o ponto fervente é a sua área central nos contornos de importantes
vias como a Feliciano Sodré, Marechal Deodoro e Marques do Paraná. Uma grande
surpresa é o entorno da lagoa de Itaipu que mostra valores semelhantes ao Centro. Em
Maricá, que dá continuidade à ocupação litorânea de Niterói principalmente pela
Rodovia Amaral Peixoto, concentra os focos mais altos de TSC em sua orla litorânea,
em Itaipuaçu, e pontos quentes acima de 51oC no entorno da própria lagoa de Maricá.
São Gonçalo apresenta seus valores mais elevados a partir do limite intermunicipal com
Niterói e se estende pelas principais vias do seu setor mais próximo a baía de
Guanabara, a bairros contíguos a marginal da BR-101, como Neves, Porto Velho e
Gradim (principal bairro industrial do município). Bairros mais centrais, como Paraíso,
Trindade e Alcântara também não se excluem desse cenário.
Muitas áreas descampadas, areais, rocha exposta ou areia da praia registram
valores muito elevados e que não podem ser confundidos com o uso do solo “urbano”.
Isto ocorre na restinga da Marambaia (57oC), nas áreas descampadas ou areais de
Mesquita e Nilópolis (52oC), Pedra de Guaratiba (55oC), Jardim Catarina, em São
Gonçalo, (54oC), entorno da lagoa de Itaipu, em Niterói, (48oC), costões de Maricá e
Niterói (56,4oC), a Pedra da Gávea, entre São Conrado e a Barra da Tijuca (51oC) e do
Forte de Copacabana (53oC).
Muitas dessas áreas mais aquecidas são resguardadas por bolsões mais frios que
reduzem a TSC em 35oC ou até mesmo abaixo de 30oC. Esse fato ocorre nas cidades ou
bairros cercados pelos grandes maciços ou pequenas serras. Na zona sul da cidade do
Rio de Janeiro, a vertente sul do maciço da Tijuca, a serra da Carioca, é responsável
pelo abrandamento da temperatura, sendo a região mais amena da cidade. Entre Niterói
e Maricá, a serra da Tiririca efetua o mesmo papel. Por outro lado, entre os maciços da
Pedra Branca e do Mendanha, onde se encontram a baixada de Bangu, na zona oeste, é
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evidente a pouca ação atenuadora desses dois conjuntos orográficos. Os mesmos
confinam o ar em uma circulação atmosférica local e elevam a temperatura do ar.
Parques urbanos também tem grande evidência na amenização da TSC. São os
casos do Campo do Santana, na avenida Presidente Vargas, na área central da cidade do
Rio de Janeiro, do Jardim Zoológico em São Cristóvão e do Horto do Fonseca, em
Niterói, do antigo zoológico do Grajaú, e do bosque da Barra, na Barra da Tijuca.
Ainda que os bairros de Sepetiba e Pedra de Guaratiba tenham registrado
elevada TSC em relação à Santa Cruz, o papel da brisa na zona oeste mostra-se mais
intensa e eficaz no resfriamento que na orla da zona sul, Barra da Tijuca ou mesmo em
Niterói, uma vez que nessas o litoral

encontra-se mais ocupado com edificações,

enquanto naquela não há ocupação ou a mesma tem uma ocupação mais esparsa,
predominando a ocupação horizontal e não a vertical.
Na década de 90, a mancha amarela (TSC entre 36oC e 44oC) retrai-se, enquanto a
mancha em tons laranja (TSC entre 44,1oC e 50oC) expande-se. Surge uma mancha
vermelha, com TSC acima de 50oC, que muito se confunde com a mancha laranja, e
domina uma grande área da RMRJ. Pontos quentes, desta vez, são definidos acima de
56oC na cor vermelha bem escura (Figura 5.107).

Figura 5.107: Mapa da CMV da TSC na RMRJ na década de 1990
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A mancha laranja e vermelha toma conta de áreas que já concentravam os
maiores valores de TSC na década passada. Na atual década, não apenas manteve o
padrão espacial, como também expandiu sua área de atuação. Trata-se da zona norte, na
baixada da Guanabara e da zona oeste, na baixada de Jacarepaguá e de Bangu, na
capital. Na baixada Fluminense, repetem-se os municípios de Duque de Caxias, São
João de Meriti, Nilópolis, Mesquita, Belford Roxo e Nova Iguaçu. A leste da baía de
Guanabara, o centro e zona norte de Niterói, com extensão gradual a oeste e ao centro
de São Gonçalo, são responsáveis pelas altas TSC.
Na área central do Rio, a Central do Brasil abriga TSC comumente acima de
56oC, embora, na sua dianteira, no Campo do Santana, a temperatura decaia para até
37oC. A mesma ocorrência intensifica-se nas imediações da Leopoldina e da rodoviária,
já no acesso à avenida Brasil, atingindo valores de 58,7oC. Ao longo da avenida Brasil,
a via comporta-se como a “dorsal do calor” em direção à zona oeste. A partir do Caju,
muitos bairros suportam valores elevadíssimos, como São Cristóvão, Bonsucesso,
Ramos, Olaria, Penha, Irajá, Vila Militar, Bangu e Senador Camará. A partir de Senador
Camará, ao longo da avenida Brasil, a temperatura decai consideravelmente, registrando
valores abaixo de 50oC.
Bairros não cortados pela avenida Brasil, mas por outras vias importantes do
subúrbio carioca (rua Conde Bonfim, avenida Maracanã, avenida Suburbana, avenida
pastor Martin Luther King, avenida Vinte e quatro de maio, rua João Vicente e rua
Clarimundo de Melo) são bastante comprometidos pelo calor, como acontece no
Maracanã, Andaraí, Manguinhos, Inhaúma, Méier, Rocha Miranda, Madureira,
Cascadura e Marechal Hermes.
Em direção às extremidades da zona oeste, a TSC é amplamente abrandada, com
temperatura abaixo de 44oC, restringindo-se aos centros dos bairros, como em Campo
Grande, Paciência, Santa Cruz e Sepetiba, os valores mais elevados. Salta aos olhos o
distrito industrial de Santa Cruz, mais exatamente a Cosígua, que assinala TSC em torno
de 64ºC ,tornando-se um dos pontos mais quentes de toda RMRJ. Ressaltam-se algumas
outras áreas industriais, ou de outro uso que ocupem uma grande área retalhada do seu
uso do solo, como os distritos industriais de Campo Grande e Queimados, os cemitérios
de Irajá, Botafogo, Catumbi e do Caju, o Ceasa de Irajá, o hipermercado Extra em
Vicente de Carvalho, os aeroportos do Galeão, Santos Dumont e Jacarepaguá e as bases
aéreas de Campo dos Afonsos e Santa Cruz, entre outros empreendimentos, que
elevaram substancialmente suas TSC.
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Em direção à baixada de Jacarepaguá, sobressaem-se os bairros da Taquara,
Curicica, Gardênia Azul e Cidade de Deus e volta a se destacar todo o entorno das
lagoas da Barra e o eixo entre a avenida das Américas e a avenida Ayrton Sena com os
grandes empreendimentos influenciando na TSC. O shopping Via Parque, inaugurado
em outubro de 1993, registra TSC de 60,7oC, mesmo valor encontrado em outras
empresas da avenida das Américas.
Na zona sul, Botafogo e Copacabana confirmam seus campos térmicos já
indicados na década de 80, ainda nos mesmos lugares. São inclusos os bairros do
Catete, no entorno da rua Bento Lisboa, e o bairro do Leblon nas imediações entre a rua
Mário Ribeiro, Bartolomeu Mitre e Borges de Medeiros, englobando a sede do Clube de
Regatas Flamengo, tornando-se um enclave no Leblon muito desagradável. Na zona sul,
exposição de rochas e outros materiais naturais elevam muito a TSC, como é o caso do
Morro dos Cabritos, entre Copacabana, Ipanema e Lagoa, o morro do Corcovado e as
areias da praia de Copacabana. As areias de Copacabana e o gnaisse do morro do
Corcovado atingem TSC de 54,7 e 54,5oC, respectivamente. Sem dúvida, dois fatores
pesam no acúmulo de energia: a incidência da radiação solar da manhã e as
propriedades gnáissicas das rochas.
Na baixada Fluminense, além daquelas cidades já citadas, outros municípios
passam a se destacar, mais exclusivamente em seus centros, como em Queimados e
Magé. Nova Iguaçu, Belford Roxo, Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti e Duque de
Caxias se conurbam com a zona norte do Rio de Janeiro através das rodovias BR
Washington Luiz, Presidente Dutra, Linha Vermelha (Via expressa presidente João
Goulart, inaugurada entre 1992 e 1994) e avenida Brasil e formam uma grande área
plana de imenso calor. Em Duque de Caxias, na REDUC, são encontrados valores de
TSC de 56,7oC.
Na porção leste da baía, passam a se destacar, isoladamente, a sede das cidades
de Itaboraí e Tanguá, antes não identificadas, e que apontaram valores de até 56,7oC em
alguns trechos. Niterói e São Gonçalo formam uma mancha conurbada de temperatura
muito elevada, estabelecida principalmente ao longo da BR-101. Em São Gonçalo, além
dos bairros ao longo da BR, são incorporados alguns outros, mais interioranos, como
Trindade e Colubandê, desta vez edificados em torno da rodovia Niterói-Manilha e da
rua Doutor Nilo Peçanha. Em Niterói, a mancha laranja e vermelha expande-se a partir
do seu centro (que chega a alcançar TSC de 58,7oC) e segue em direção a bairros da
zona sul, como Santa Rosa, e também em direção a sua zona norte pela RJ-104 (rodovia
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Niterói-Manilha), como o Fonseca e Tribobó, até chegar a São Gonçalo e se conectar
com o bairro de Colubandê. Em Maricá, os altos valores de TSC concordam, em parte,
com

aquela observada na mancha conurbada Niterói-São Gonçalo e estão

materializados nos loteamentos da procurada praia de Itaipuaçu.
Na década de 2000, a mancha vermelha é reforçada nas áreas aquecidas já prédefinidas em 90 e expande-se por uma área bem maior. As áreas pré-definidas são
alentadas por uma coloração mais escura do vermelho, atingindo o marrom e,
obviamente, ultrapassando, em muitos locais, 60oC de TSC (Figura 5.108).

Figura 5.108: Mapa da CMV da TSC na RMRJ na década de 2000
A área central da cidade do Rio de Janeiro, além de ser o núcleo financeiro e de
serviços sofisticados, abriga uma periferia residencial e proletária, testificando um uso
urbano altamente diversificado. Nesse núcleo e periferia, são notificadas TSC de 61,7oC
no Estácio e imediações do Catumbi, 63,6oC no aeroporto Santos Dumont, 61,7oC na
zona portuária, entre a Gamboa, atrás da Central do Brasil e a Saúde na Praça Mauá,
63oC na Rodoviária e Leopoldina, entre o Santo Cristo e São Cristóvão, e 64,5oC no
Caju.
Em São Cristóvão e na grande Tijuca, reunindo, entre outros bairros, o
Maracanã, Praça da Bandeira, Tijuca, Vila Isabel, Grajaú e Andaraí, a TSC registra, em
muitos locais, valores superiores a 60oC, como 61,2oC na rua Maxwel, 61,7ºC na
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estação ferroviária e metroviária do Maracanã, 61,9oC na rua Haddock Lobo e São
Francisco Xavier.
Ao longo das ferrovias, da avenida Brasil, da Linha Vermelha, das rodovias
federais Washington Luiz (BR-040) e Presidente Dutra (BR-116) e de importantes
logradouros transversais ou paralelos àquelas, multiplicam-se as localidades com TSC
acima de 60oC na zona norte e zona oeste carioca e pelos municípios da baixada
Fluminense. Em Bonsucesso, é identificado TSC de 70oC no Norte Shopping, em
Pilares, 62,5oC no cemitério de Inhaúma, em Inhaúma, 67,2oC em Vicente de Carvalho,
65,4oC na Pavuna, 64,5oC em Nova Iguaçu.
No sistema viário da zona norte e baixada Fluminense, encontra-se grande parte
de galpões e terrenos amplos que marcaram a indústria fluminense e brasileira nos anos
50, atraindo consigo uma imensa população trabalhadora que passou a residir em suas
proximidades. Atualmente, muitos desses galpões e terrenos são obsoletos e sem uso
industrial e social, salvo quando invadidos por famílias de sem teto. Esses velhos
equipamentos urbanos tornam-se rugosidades da paisagem urbana, constituindo um
verdadeiro cemitério industrial no subúrbio, e fontes de energia calorífera, conforme
observada pelas altas TSC. Essa paisagem pode ser abismada pela avenida Brasil, do
Caju a Penha, ou ainda, por suas ruas paralelas, como a rua Uranos e avenida Brás de
Pina, entre Bonsucesso e a Penha.
Bairros das extremidades da zona oeste, como Campo Grande, Santa Cruz,
Sepetiba e Pedra de Guaratiba são anexados à mancha vermelha e amarronzada, assim
como boa parte de Jacarepaguá e toda a avenida das Américas, desde o Jardim Oceânico
até o Recreio dos Bandeirantes, com TSC ao longo da via na casa dos 62oC.
A zona sul também não escapa dessa expansão da mancha vermelha e marrom.
Assim, outros bairros, além de Botafogo e Copacabana, são incorporados a esse laivo,
como São Conrado, Vidigal, Rocinha, Gávea, Lagoa, Jardim Botânico, Leblon,
Ipanema, Humaitá, Laranjeiras, Cosme Velho, Flamengo, Catete e Glória. Entretanto, a
nódoa mais quente fica restrita a Botafogo, Copacabana e ao trecho entre a Lagoa e o
Leblon.
Em Niterói, o seu centro e toda a sua zona norte e zona sul, incluindo a orla das
praias e das lagoas de Piratininga e Itaipu, são envolvidos pela mancha vermelha e
amarronzada, que se estende por toda Maricá, tomando a sua orla imediata de Itaipuaçu
até os flancos da lagoa de Maricá e da Barra. Ruas do Centro registram 61,7oC ou
mesmo 60,7oC em Maricá.
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À medida que a área urbana de Niterói avança para São Gonçalo, a mancha fica
mais marrom e os valores de TSC superam razoavelmente os 60oC. Assim, é
identificado 63oC em Neves e 61,7oC no Barreto, 60,7oC no Gradim e em Trindade.
Nesta década, a borda leste da baía de Guanabara representa muito bem uma grande
área urbanizada formada pelos cinco municípios (Niterói, Maricá, São Gonçalo, Itaboraí
e Tanguá). Entre Niterói e Maricá, a rodovia Amaral Peixoto é a responsável pela
conexão urbana; entre Niterói e São Gonçalo, ocorre pela rodovia Niterói-Manilha e
pela BR-101. Essa última, a partir de São Gonçalo, acopla os municípios de Itaboraí e
Tanguá, fechando o eixo conurbado urbano-industrial do leste da metrópole.
Definitivamente, cidades da baixada Fluminense, antes isoladas, agora se
inserem na mancha vermelho-marrom, com TSC entre 50 e 60oC. A inserção ocorre por
meio das rodovias. As cidades são: Magé, Guapimirim, Queimados, Japeri, Seropédica
e Itaguaí. Essas últimas sequer eram notadas no mapa termal da última década.
Entre Magé e Guapimirim, a interseção ocorre a partir de Duque de Caxias pela
BR-040 e depois pela BR-116. Com o Complexo Petroquímico do Rio de janeiro
(COMPERJ), Magé e Guapimirim também passam a ser afetadas por São Gonçalo e
Itaboraí, já que o empreendimento interliga essas cidades, principalmente a partir das
vias que já fazem parte do futuro arco viário metropolitano.
Queimados recebe influência direta de Nova Iguaçu a partir da BR-116, que
mais adiante se interliga a Seropédica. Seropédica é incorporada à franja urbana
metropolitana muito mais pela zona oeste carioca e por Itaguaí, a partir da BR-465 e RJ099, respectivamente. E Itaguaí também é incorporada pela zona oeste, principalmente
por Santa Cruz, através da avenida Brasil (BR-101). Com a retomada dos investimentos
no Porto de Itaguaí, principalmente, a partir da CSA, Itaguaí está totalmente unificada
ao último eixo da cidade do Rio de Janeiro, conformando a franja peri-urbana da RMRJ,
confundindo-se com o próprio território daquela cidade.
Nesse espaço metropolitano candente, seis conjuntos ecossistêmicos funcionam
como sistemas de amortecimento da RMRJ. Na cidade do Rio de Janeiro, os maciços
costeiros da Tijuca, Pedra Branca e Mendanha são os catalisadores que amenizam o
desconforto. A diferença entre a base de uma encosta até a sua cota, um pouco acima de
100 metros, é superior a 10oC. O gradiente da TSC varia segundo a localidade e o
maciço. À vertente sul do maciço da Tijuca, à barlavento, a amplitude térmica tende a
ser mais elevada que a vertente norte, à sotavento. A situação é bastante similar nos dois
outros maciços. Entretanto, a vertente norte do maciço da Tijuca apresenta uma menor
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amplitude comparada ao maciço do Mendanha. Vale lembrar que a vertente norte do
primeiro maciço equivale a baixada da Guanabara, que praticamente contempla uma
urbanização consolidada, ao contrário do segundo, na baixada Fluminense, onde sua
ocupação segue em andamento.
Outros três sistemas são os manguezais da APA de Guapimirim, que contorna a
baía de Guanabara à nordeste, a serra dos Órgãos a norte da RMRJ em jurisdições da
região serrana, e o conjunto de maciços costeiros de Niterói-Maricá, como tais a serra
da Tiririca e a do Mato Grosso. A serra dos Órgãos funciona como um paredão da
baixada Fluminense, resguardando-a de valores mais altos de TSC.
Obviamente que outras pequenas serras espalhadas pela metrópole, que possuem
vegetação seminativa, também atuam na amenização da temperatura. Esse fato pode ser
notado em alguns morros de Copacabana, Flamengo, Catete, Vila Isabel, Bonsucesso,
Madureira e Ilha do Governador, com altitudes que pouco alcançam 400 metros.
Não pode ser descartado o papel dos parques e praças urbanas que atuam como
verdadeiros enclaves frios no tecido urbano e geram as “ilhas de frescor urbanas”. Esse
fato é reparado no parque Jardim Botânico, da Catacumba e da Chacrinha na zona sul,
Campo do Santana no Centro, Quinta da Boa Vista em São Cristóvão e o Campo do
Gericinó em Guadalupe. O gradiente térmico entre essas áreas e seus entornos chega a
aproximadamente 10oC.

5.2.3.2. Índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI)
Na década de 80, os valores de NDVI (Figura 5.109) estão bem acima de zero, o
que indica que a massa vegetada da RMRJ não é tão deficiente. Ainda assim,
espacialmente, os baixos índices de NDVI, em tons de vermelho e laranja, entre 0,01 e
0,4, permeiam grande parte da área urbana e de solo exposto na metrópole.
Surpreendentemente, grande parte da zona sul retém os valores mais elevados. Índices
medianos em tom amarelado, entre 0,41 e 0,6, são localizados na baixada de
Jacarepaguá e Bangu, na zona oeste, além das áreas de uso urbano ainda não
consolidado, como na baixada Fluminense e a leste da baía de Guanabara, nos
municípios de Niterói e São Gonçalo. Finalmente, os valores acima de 0,6 são
exclusivos dos maciços, serras e áreas planas preservadas, como a APA de Guapimirim,
a nordeste da baía. Entretanto, nas áreas urbanas consolidadas da zona norte, Centro,
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zona sul e Niterói, são identificados valores elevados, que correspondem aos seus
parques e praças vegetadas.

Figura 5.109: Mapa da CMV do NDVI na RMRJ na década de 1980
Na década de 90 (Figura 5.110), sua espacialização sobrepõe-se ao mapa de
TSC, mostrando fortes indicadores inversamente proporcionais entre os dois, isto é, os
altos valores de TSC coabitam com baixos valores de NDVI e vice-versa. É nítido o
estresse da vegetação no centro do Rio e de Niterói, na zona sul, zona norte, zona oeste,
baixada de Jacarepaguá e nos municípios limítrofes da baixada Fluminense com a zona
norte. As principais vias da metrópole (BR-101 e RJ-104 em Niterói e São Gonçalo; a
avenida Brasil entre o Centro, a zona norte e a zona oeste; avenida das Américas na
Barra da Tijuca; as BR-116 e BR-040 entre a zona norte carioca e a baixada
Fluminense)

revelam-se como um verdadeiro fio condutor entre os espaços,

conectando-os e estabelecendo um nível de estresse preocupante diante dos altos valores
de TSC. Os altos valores de NDVI são mantidos nas áreas de maciços, serras e algumas
áreas planas ao norte e nordeste da baía e no extremo leste, além de Maricá.
Na década de 2000 (Figura 5.111), o NDVI configura um padrão espacial das
décadas anteriores, porém com os núcleos de baixa densidade vegetal bem mais
rarefeita, isto é, mais próximos a zero. Esses locais, visualizados em tons mais
avermelhados, são notados em São Gonçalo, centro e zona sul de Niterói e da cidade do
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Rio de Janeiro, extensas áreas da zona norte do Rio que margeiam a avenida Brasil,
pontos da zona oeste e da baixada de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Duque de Caxias,
São João de Meriti e Nova Iguaçu.

Figura 5.110: Mapa da CMV do NDVI na RMRJ na década de 1990

Figura 5.111: Mapa da CMV do NDVI na RMRJ na década de 2000
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5.2.3.3. Índice de área construída (IBI)
O IBI mostra uma baixa variação dos seus valores normalizados, concentrandose entre 0 e 0,2, da cor verde ao amarelo, facilmente observado na Figura 5.112. Os
valores mais baixos, em verde, como se esperava, estão localizados nos maciços e serras
e em algumas áreas planas das baixadas, que correspondem, em grande parte, aos altos
valores de NDVI (Figura 5.109).

Figura 5.112: Mapa da CMV do IBI na RMRJ na década de 1980
Os valores mais elevados, do cinza ao amarelo, mesclam desde a classe
“urbano” ao “rural ou urbano de baixa densidade”. IBI entre 0,11 e 0,2 concentram-se
no centro do Rio e de Niterói, na zona sul, em partes da zona norte e baixada de
Jacarepaguá e em vastas áreas da zona oeste, baixada Fluminense e leste da baía de
Guanabara. Essas vastas áreas são usos urbanos, em fase de consolidação, e não
urbanos. A oeste da RMRJ, destacam-se o distrito industrial de Santa Cruz, os terrenos
de solo exposto sem uso aparente em Guaratiba, Itaguaí, Seropédica e Nova Iguaçu.
Situação similar acontece em Nilópolis, Duque de Caxias, Maricá, Itaboraí e
Guapimirim. Em Guapimirim, há valores acima de 0,2, tratando-se de terrenos da
década de 80, em fase de preparação para a especulação industrial ou imobiliária,
situados nas cercanias da atual APA de Guapimirim (criada em setembro de 1984), que
sofreu e tem sofrido grande pressão urbana a partir de invasões, vazadouros de lixos e
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despejo de esgoto sem tratamento, e do atual Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro
(COMPERJ).
Uma propriedade particular do IBI mostra-se nesses resultados. O índice, ao
combinar a vegetação e a água modificada, classifica áreas que não necessariamente são
urbanas, mas que estão em fase de transição para o urbano, como é o caso de campos e
terrenos sem ocupação imediata. Ao mesmo tempo, o índice pode classificar o solo
exposto, a rocha, por exemplo, como uma textura urbana, conforme já discutido na
seção da metodologia.
De toda forma, excluindo as áreas de solo exposto, o índice definiu seus valores
mais elevados à categoria de uso do solo “urbano” sustentada pelos valores mais
elevados de TSC e pelos mais baixos de NDVI.
Na década de 90 (Figura 5.113), o IBI estendeu substancialmente sua área
construída, se comparada à década passada. Os maiores valores, entre 0,1 e 0,3, em tom
cinza, amarelo e até laranja, dilatou-se pela zona norte, baixada de Jacarepaguá e zona
oeste e cercou todo o maciço do Mendanha a partir da baixada Fluminense. Na baixada
Fluminense, em Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Paracambi e Seropédica estão os
municípios onde os tons de cinza e amarelo mais se ampliaram. Em Niterói, exclusivo
ao seu núcleo central, e, principalmente, em São Gonçalo e Tanguá, há uma dilatação
expressiva dos valores de IBI. Em Maricá e Itaboraí, ocorre uma retração, sentida pela
coloração perdida entre uma década e outra, onde áreas amareladas (com valor entre
0,11 e 0,2) ficam mais acinzentadas (com valor entre 0,01 e 0,1). A mancha verde, que
corresponde a valores iguais ou abaixo de zero, sofreu espessa atrofia e se restringiu aos
maciços costeiros, a APA de Guapimirim, a serra dos Órgãos ao norte e oeste e a
extensa planície a leste das lagoas de Maricá.
Certamente, a variação do IBI entre as décadas tem relação com a transição de
classes do “rural ou urbano de baixa densidade” para o “urbano”, conforme mostrado
nos mapas 5.95 e 5.94, que causaram alterações, entre muitos aspectos, na textura,
bastante influente na determinação do IBI.
Na década de 2000 (Figura 5.114), este também reforça a configuração espacial
da década anterior, ao converter as áreas de cor cinza (IBI entre 0,01 e 0,1) para amarela
(IBI entre 0,11 e 0,2) e esta para laranja (IBI entre 0,21 e 0,3). Áreas em tom vermelho
(IBI entre 0,31 e 0,4) ou mesmo em tom marrom (acima de 0,4) são identificadas
pontualmente, em campos amplos de solo exposto ou rocha exposta na zona oeste,
baixada Fluminense, litoral da zona sul e nas encostas da serra do Mar já na região
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serrana. Destaque para três áreas que destoam consideravelmente: o terreno do
COMPERJ em Itaboraí, o distrito industrial de Santa Cruz contíguo a Gerdau e a Reduc
em Duque de Caxias. Esses registraram os maiores valores de IBI.

Figura 5.113: Mapa da CMV do IBI na RMRJ na década de 1990

Figura 5.114: Mapa da CMV do IBI na RMRJ na década de 2000
203

Todo o espaço plano da RMRJ, salvo exceções, é dominado por uma mancha
amarelo-laranja. Enclaves em vermelho ou marrom estão espalhados por esta mancha.
Na contramão, enclaves verdes também são percebidos no seu interior. Esse cenário
contrasta-se com o mapa de NDVI e encaixa-se ao mapa de TSC.

5.2.3.4. A diferença entre décadas pela composição de máximo valor (CMV) para a
TSC, NDVI e IBI na RMRJ24
As áreas da RMRJ que mais contribuíram com o aumento da TSC estão situadas
na zona oeste, baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo (Figura 5.115). Na zona
oeste tradicional, evidência na Vila Militar, Bangu, Campo Grande, Inhoaíba, Cosmos e
Paciência. Em Bangu e Campo Grande, destacam-se os sub-bairros ou grandes
incorporações que margeiam a avenida Brasil, como o aterro controlado de Gericinó e a
AMBEV, que abrigam as TSC mais elevadas, acima de 21oC.

Figura 5.115: Variação da CMV da TSC entre as décadas de 1980 e 2000
Na zona oeste vertente sul, bairros da baixada de Jacarepaguá, como a Taquara,
Barra da Tijuca, Itanhangá, Recreio dos Bandeirantes e, surpreendentemente, as
bucólicas Vargem Grande e Vargem Pequena, assinalam as maiores variações positivas
24

Neste tópico serão priorizadas as análises somente para a diferença total entre as décadas de 2000 e 80.
Os mapas de diferença entre 2000 e 90 e os sazonais para a TSC estarão no Anexo F.
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de natureza interdecadal. Além do complexo de equipamentos das avenidas Ayrton
Senna e Embaixador Abelardo Bueno (Via Parque, Aeroporto de Jacarepaguá, Terra
Encantada, Autódromo, Rio Centro, Arena do Rock in Rio, entre outros), inúmeros
condomínios ou favelas que florescem são responsáveis por aumentos excessivos acima
de 21oC. Às margens das lagoas da Barra, suas bordas

mostram-se bastante

vulneráveis, especializando altas TSC. Em duas importantes avenidas, Américas e
Sernambetiba, estas mostram-se altamente concentradoras do calor da Barra.
Na baixada Fluminense, a cidade de Nova Iguaçu sobressai-se. Sua seção mais a
sotavento do maciço do Mendanha, como no bairro de Comendador Soares, encontramse as maiores elevações de TSC. As sedes de muitos municípios da baixada também
destacam-se, como Seropédica, Magé e Guapimirim. Entre Magé e Duque de Caxias,
mais exatamente em Piabetá (Magé), há uma grande concentração de calor.
Retornando à cidade do Rio de Janeiro, a zona norte e a zona sul apresentam
pontos estratégicos de aquecimento que merecem análise. Situação encontrada entre os
bairros de Inhaúma, Pilares e Del Castilho com o cemitério e seus respectivos centros
comerciais (shoppings), Norte Shopping e Nova América. Condição semelhante ocorre
em Manguinhos, na altura da rua Leopoldo Bulhões, atrás da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) e ao longo da linha Amarela, sobretudo entre Bonsucesso e a Ilha do Fundão.
Na zona sul, um fato curioso: a partir da rua São Clemente, em Botafogo, até a Estrada
da Gávea, na Rocinha, um fio linear na cor vermelha com valores acima de 18oC é
visivelmente notado. O bairro do Jardim Botânico é carregado por uma grande mancha,
desde as margens da rua Jardim Botânico até as encostas mais íngremes da serra da
Carioca, em direção ao Horto pela rua Pacheco Leão. No Jóquei Club, entre a Lagoa e o
Jardim Botânico, as favelas do Vidigal e da Babilônia e Chapéu Mangueira, no Leme,
também mostram-se insuportáveis como focos quentes de calor.
Do outro lado da baía de Guanabara, em Niterói, os focos de calor estão nos
bairros de São Francisco, Pendotiba, Tribobó, Maria Paula e adjacências, além de toda a
orla das lagoas de Piratininga e Itaipu. Em São Gonçalo, a concentração das maiores
diferenças de TSC estão nos eixos das avenidas Niterói-Manilha e Nilo Peçanha,
percorrendo os bairros de Arsenal, Colubandê, Venda das Pedras e Trindade. As sedes
municipais, em seus centros, de Maricá, Itaboraí, Tanguá e, até mesmo Rio Bonito,
externa aos limites da RMRJ, são extremamente contribuintes do aumento de calor.
Áreas não urbanas, como as rochas, mata dos maciços e solos expostos, também
mostram aumentos na faixa, ou acima, dos 21oC. Entrementes, o aumento tende a ser
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mais moderado, abaixo de 12oC, visualizado em tons de verde. Quanto aos aumentos
abaixo de 9oC e acima de 0oC, há setores representativos da zona oeste, baixada
Fluminense, zona sul. Na zona oeste, os bairros de campo Grande, Santa Cruz e
Guaratiba. Na baixada, o destaque é para Seropédica e Nova Iguaçu, geralmente em
suas áreas de morros, serras e campos verdes. Na zona sul, toda a orla do Leme a São
Conrado.
Outros setores da RMRJ também mostram as manchas ou pontos verdes, como
na orla da Barra da Tijuca ou mesmo na baixada Fluminense, em Duque de Caxias, e no
setor leste da baía da Guanabara, em Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí. Esse
quadro mostra a diversificação do uso do solo urbano da metrópole, mesclado entre
grandes massas vegetais, além de enclaves intersticiais do verde “urbano” ou “periurbano”.
Assim como a TSC, as variações nos valores de NDVI mostram expressiva
distribuição espacial (Figura 5.116). Há grande alternância das diferenças entre as
zonas, ou mesmo, intra-zonal. Na zona oeste, Campo Grande e Bangu coadunam com
baixíssimos valores, abaixo de -0,2, ou ainda valores bem elevados, acima de 0,1. No
extremo oeste, nas baixadas de Santa Cruz e Guaratiba, nos bairros de Santa Cruz,
Sepetiba e Guaratiba, predominam os valores positivos, entre 0,1 e 0,3. Na baixada de
Jacarepaguá, seu setor mais interiorano, como Curicica, Cidade de Deus e Gardênia
Azul, concentram os valores negativos, e mais baixos, entre -0,2 e -0,5. Na contramão, o
eixo entre a Barra da Tijuca e Recreio mostram consistentes valores positivos, entre 0,1
e 0,3 ou acima de 0,3.
O espaço da zona oeste é altamente contraditório sob o ponto de vista da sua
geografia urbana, revelando-se como um espaço de intensas transformações migrando
do peri-urbano para o urbano. Essa fenomenologia urbana pode responder às grandes
distâncias espaciais encontradas do NDVI, que se devem às intensas remoções de
vegetação para a construção habitacional, ou ainda, a sua permanência ou readaptação
dentro do uso do solo.
Do centro do Rio em direção a zona sul, a espacialização é de uma massa urbana
mais verde, com valores acima de 0,1. Do centro do Rio em direção à zona norte e à
baixada Fluminense, a tendência espacial é revertida. A zona norte salpica entre pontos
verdes e vermelhos. A Ilha do Governador e a Ilha do Fundão mostram-se como um
grande enclave positivo de NDVI, com grande parte de seus valores acima de zero. No
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setor oeste da primeira ilha, há um agrupamento de valores acima de 0,3, indicando
certa disposição de massa verde.

Figura 5.116: Variação da CMV do NDVI entre as décadas de 1980 e 2000
No limite da zona norte com os municípios da baixada Fluminense, o cenário é
de um espaço mais árido pintado por um manto mais vermelho, com valores entre -0,2 e
-0,5. O conjunto de municípios é aquele já identificado nas análises da TSC e NDVI
anteriormente, formado por Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belford
Roxo, Mesquita e Nova Iguaçu. Em direção ao interior da baixada Fluminense, em
partes dos municípios de Nova Iguaçu e Duque de Caxias, Magé e Guapimirim a
nordeste, e Seropédica, Itaguaí, Japeri e Paracambi a noroeste e sudoeste, os valores de
NDVI voltam a se elevar, situando-se entre 0 e 0,3. O contraste da diferença de NDVI
na baixada Fluminense também é um retrato do fenômeno de urbanização em fase de
processamento na RMRJ, conforme discutido no parágrafo sobre a zona oeste.
A leste da baía de Guanabara, a cidade de São Gonçalo apresenta valores
bastante negativos (abaixo de -0,2), representado em vermelho. Esses valores estão
agregados nos eixos formados pela rodovia RJ-104 (Niterói-Manilha) e a BR-101. Essas
rodovias, ao se cruzarem no início da cidade de Itaboraí, definindo a partir daí
unicamente a BR-101, tornam-se responsáveis também pelo decréscimo vegetativo da
referida cidade, mostrando o papel da conurbação entre Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.
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Em Niterói, seus valores mais inferiores estão concentrados na principal área de
expansão urbana, o complexo lagunar Piratininga-Itaipu. No centro da cidade, onde se
têm registrado elevados valores de TSC, o NDVI é, em geral, bem acima de zero,
tendendo a decair, negativamente, em direção a sua zona norte.
O mapa de diferença de IBI é visualizado na Figura 5.117. Seus valores mais
elevados, acima de 0,3, estão nas extremidades leste, oeste e norte. Não obstante, esses
valores não designam superfícies construídas, mas sim áreas de rocha exposta ou
mesmo massas vegetadas da serra dos Órgãos e solo exposto da baixada leste da baía de
Guanabara. Esse cenário também é revelado na APA de Guapimirim, nas lagoas de
Itaipu, em Niterói, e Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio, na restinga da Marambaia e
nos esporões dos maciços costeiros da cidade do Rio de Janeiro.

Figura 5.117: Variação da CMV do IBI entre as décadas de 1980 e 2000
A única área da RMRJ que apresenta um valor de IBI tão elevado quanto
aqueles descritos no parágrafo anterior situa-se em Itaboraí, justamente no espaço
territorial da COMPERJ. Trata-se de um espaço de grande mutação do uso do solo, com
inúmeras intervenções de terraplanagem para montagem de uma grande estrutura
industrial.
Outras áreas da RMRJ com valores entre 0 e 0,3 proliferam por grande parte da
zonas urbanas e peri-urbanas definindo um mapa muito heterogêneo. Correspondem a
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zona norte e oeste da capital, municípios da baixada Fluminense, contíguos a zona
norte, Niterói e São Gonçalo. Essas localidades tem se destacado na TSC e no NDVI
(Figuras 5.115 e 5.116) como ambientes mais aquecidos e de baixa massa vegetal.
Quanto aos espaços que não ganharam muita massa urbana, com IBI abaixo de
zero, o mapa também mostra uma parcial heterogeneidade espacial. Conquanto, há uma
nítida espacialização mais concentrada nas extremidades leste e oeste, em Itaboraí,
Maricá, zona oeste do Rio, Itaguaí, Nova Iguaçu e Seropédica.

5.2.4. O uso do solo na RMRJ e a sua relação com a TSC, NDVI e IBI
5.2.4.1. A ilha de calor na RMRJ e a sua relação com os índices de NDVI e IBI
conforme a composição das médias
A Tabela 5.28 apresenta a evolução da TSC e dos índices de NDVI e IBI por
década, conforme as classes de uso do solo, para a composição total das médias. A TSC
é acrescida em todas as décadas e em todas as classes, com maior visibilidade no
“urbano” e no “rural ou urbano de baixa densidade”, entre a década de 90 e 2000, com
elevações próximas a 2oC.
Tabela 5.28: Composições das médias resultantes de TSC, NDVI e IBI
urbano
média DP
TSC
28,5
2,5
NDVI
0,25
0,13
IBI
-0,08
0,08

anos 80
anos 90
anos 2000
vegetação
RUBD
urbano
vegetação
RUBD
urbano
vegetação
RUBD
média DP média DP média DP
média DP média DP média DP
média DP média DP
23,3 2,6 25,2 2,2
28,8
2,1
24,4 1,9 25,7 1,6
30,5
2,4
24,5 1,7 27,1 1,7
0,52 0,12 0,47 0,08
0,25
0,12 0,50 0,11 0,48 0,07 0,24
0,12 0,56 0,09 0,48 0,08
-0,30 0,96 -0,18 0,07 -0,09
0,07 -0,29 0,10 -0,20 0,06 -0,04
0,08 -0,27 0,09 -0,15 0,06

RUBD: rural ou urbano de baixa densidade

Para o NDVI. há um pequeno decréscimo no “urbano” e um pequeno acréscimo
no “rural ou urbano de baixa densidade”, ocorrendo na classe “vegetação” a maior
ampliação de área verde, justamente entre as décadas de 90 e 2000. Esse quadro
confirma a situação já exposta na Figura 5.97 de evolução da área verde na metrópole.
Quanto ao IBI, houve um acréscimo em todas as classes, mas primordialmente na classe
“rural ou urbano de baixa densidade” e entre as décadas de 90 e 2000.
Recorrendo a Tabela 5.28 e a própria Figura 5.97, os dados indicam que a classe
“rural ou urbano de baixa densidade” é a que sofreu as maiores involuções e evoluções
quanto a sua área total e ao aumento ou decréscimo dos índices, respectivamente. É
confirmada a sua função como classe de transição que suporta as principais mudanças e
permanências na dinâmica urbana intra-metropolitana. Ainda com o olhar voltado para
a Tabela e para a Figura supracitadas, observa-se que a interseção entre as décadas de
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90 e 2000 é o trampolim das principais rupturas, seja para o decréscimo ou para o
acréscimo no valor total dos índices ou do volume total de área da classe. Entre as
décadas de 80 e 90, as mudanças são tímidas com pouca representatividade.
A Figura 5.118 mostra a quantificação da ilha de calor calculada segundo a
composição total das médias entre as classes “urbano” e “vegetação”. A sua maior
magnitude está identificada na década de 2000 (6,1oC), seguida pela década de 80
(5,2oC) e, finalmente, pela década de 90 (4,4oC). Apesar da ilha de calor ser mais
intensa na década de 80, quando comparada com 90, nesta concentram-se os maiores
valores da TSC, em todas as classes de uso do solo, conforme a Tabela 5.28. O NDVI e
o IBI (Figuras 5.119 e 5.120) acompanham a trajetória da ilha de calor. A década de
2000 possui o nível mais baixo de NDVI (-0,31) e o mais alto de IBI (0,23), reservando,
para a década de 90, o indicador mais alto de NDVI (-0,25) e o mais baixo de IBI
(0,20).

Figura 5.118: Variação temporal da ilha de calor na RMRJ entre as décadas de 1980 e
2000 (segundo a composição total das médias)

Figura 5.119 e 5.120: Variação temporal da diferença de NDVI (a esquerda) e IBI (a
direita) na RMRJ entre as décadas de 1980 e 2000 (segundo a composição das médias)
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Ainda que a classe “vegetação” tenha ampliado consideravelmente a sua área
total em 2000, sabe-se de um aumento da classe “urbano” a qual registrou valores mais
elevados em sua TSC o que corroborou para um indicativo mais forte da ilha de calor na
década e a valores mais baixos de NDVI. Os valores negativos de NDVI indicam essa
supremacia do “urbano”, haja visto que valores mais convenientes seriam acima de
zero. Já o IBI, que apontou uma relativa fraca variação (entre 0,22 e 0,23), apresenta
índices positivos, o que atesta uma condição mais urbanizada na determinação da
temperatura.

5.2.4.2. A ilha de calor na RMRJ e a sua relação com os índices de NDVI e IBI
conforme a média da composição de máximo valor (CMV)
A média da CMV está exposta na Tabela 5.29 e aponta mudanças mais extremas
na TSC e nos demais índices, precisamente por se tratar da composição de máximo
valor (CMV). A TSC evoluiu quase 15oC entre a década de 80 e 2000 em todas as
classes, registrando sua maior média no “urbano” (51oC).
Tabela 5.29: Composições de máximo valor (CMV) resultantes de TSC, NDVI e IBI
urbano
média DP
TSC
38,0
3,8
NDVI
0,45
0,18
IBI
0,03
0,07

anos 80
anos 90
vegetação
RUBD
urbano
vegetação
média DP
média DP média DP
média DP
31,2 3,4 33,7 3,2
42,6
4,3
35,1 3,2
0,70 0,10 0,67 0,08 0,48
0,14 0,69 0,08
-0,15 0,13 -0,03 0,09 0,06
0,06 -0,07 0,11

RUBD
urbano
média DP média DP
36,7 2,7
51,0
3,8
0,67 0,06 0,47
0,17
0,004 0,07 0,17
0,07

anos 2000
vegetação
média DP
44,0 2,6
0,74 0,05
-0,01 0,11

RUBD
média DP
46,1 2,9
0,69 0,06
0,09 0,07

RUBD: Rural ou Urbano de baixa densidade

A ilha de calor mostrou um baixo gradiente temporal (inferior a 1oC), como
também ocorreu um deslocamento do seu core, materializada na década de 90, 7,5oC
(Figura 5.121). O baixo gradiente deve-se a pequena amplitude entre as classes
“urbano” e “vegetação”, situação bem diferente daquela observada na composição das
médias. Quanto à inversão do núcleo da ilha de calor ter se deslocado de 2000 para 90,
há intrínseca relação com os CMVs dos píxeis, mais excessivos em 90, omitidos pela
composição total das médias na mesma década.
O NDVI e o IBI (Figuras 5.122 e 5.123) não mostraram correlação com o
gradiente da ilha de calor. Na década de 90, registraram seus índices mais alto e baixo,
respectivamente, indo ao desencontro do que se esperava. O valor mais baixo de NDVI
é encontrado na década de 2000, neste caso confirmando os altos valores das médias das
máximas de para a “vegetação”. O IBI exibiu os mesmos valores (0,18) na década de 80
e 2000.
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Figura 5.121: Variação temporal da ilha de calor na RMRJ entre as décadas de 1980 e
2000 (segundo a média da CMV)

Figura 5.122 e 5.123: Variação temporal da diferença de NDVI (a esquerda) e IBI (a
direita) na RMRJ entre as décadas de 1980 e 2000 (segundo a média da CMV)
5.2.4.3. A estatística paramétrica t de Student da composição das médias e da média da
composição de máximo valor (CMV) da TSC, NDVI e IBI entre décadas e por classes
de uso do solo e entre classes de uso do solo por década.
A diferença encontrada na TSC para as composições das médias e das médias da
CMV são significativas entre todas as décadas e entre todas as classes, ou seja, as
alterações encontradas, que serão analisadas adiante, são explicadas pelo valor
estatístico encontrado. A mesma concordância estatística não é unânime para o IBI e o
NDVI25.
O IBI não tem significância estatística na comparação das diferenças entre as
décadas de 90 e 80 para as classes “urbano” e “rural ou urbano de baixa densidade”. O
NDVI tem mais valores não significativos. Sua insignificância ocorre na classe
“urbano” entre todas as comparações por década e, ainda para a classe “vegetação” na

25

Ver valores dos testes nas Tabelas G.1 e G.2, no Anexo G.
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comparação entre a década de 90 e 80. A não significância estatística é restrita à classe
“urbano” na comparação 2000-90 e à classe “vegetação” na comparação 90-80.
Quando a comparação das diferenças encontradas é invertida, isto é, o teste t é
aplicado entre classes e por década, tanto para a composição total das médias quanto
para a composição total das médias das máximas, a significância estatística é mantida
com unanimidade para a TSC e, desta vez, também, para o IBI. Em contrapartida, o
NDVI é absolutamente ausente de significância estatística em qualquer situação. Desse
modo, as variações do índice não podem ser explicadas estatisticamente26.

5.2.5. Diferenças entre as classes de uso do solo por década da CMV para a TSC, NDVI
e IBI27
Enfatizando a CMV e tendo como base a Tabela 5.29, dois cálculos foram
efetuados para essas diferenças. No primeiro, toma-se cada pixel da classe “urbano” e
subtrai-se da média da classe “vegetação” ou “rural ou urbano de baixa densidade”. A
motivação por este cálculo é conferir a ilha de calor, a partir da TSC. Um segundo
cálculo foi tomado todos os pixels de todas as classes de uso do solo e subtraiu-se da
média da classe “vegetação”. O procedimento é semelhante para o NDVI e o IBI.

5.2.5.1. Mapas de diferença entre o “urbano” e a “vegetação”
5.2.5.1.1. TSC
O mapa da diferença entre a classe “urbano” e a média da classe “vegetação”
para a TSC na década de 80 (Figura 5.124) mostra certa homogeneidade espacial,
formada por uma grande mancha marrom (com diferenças acima de 10oC). A mancha
marrom é mais homogênea em duas trajetórias: no eixo Centro-zona norte-baixada
Fluminense e no eixo Centro-zona norte-zona oeste.
Nas análises anteriores, o Centro e a zona norte tem se mostrado como as
principais detentoras do acúmulo de energia urbano, definindo-se como uma área de uso
do solo urbano consolidado. Afinal, tratam-se das áreas mais antigas da formação da

26

Ver valores dos testes nas Tabelas H.1 e H.2, no Anexo H.

27

Serão priorizadas as análises para as décadas de 80 e 2000. Estarão disponíveis, no Anexo I, os mapas
da década de 90 e os sazonais (apenas para a TSC). Do mesmo modo, as análises comparativas de
diferença entre os píxeis da classe “urbano” e a própria média da sua classe, para todas as décadas, e que
não foram discutidas aqui, também estarão disponíveis, no Anexo I.
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metrópole. Em razão desse “urbano” mais consolidado o gradiente térmico com a
“vegetação” é mais elevado.

Figura 5.124: Diferença da CMV da TSC entre cada píxel da classe “urbano” e a média
da classe “vegetação” na década de 1980
Em direção à zona oeste, em seus primeiros quilômetros, a mancha marrom é
mais homogênea, entre a Vila Militar e Santíssimo. Na extensão final, entre Campo
Grande e Santa Cruz, a mancha é realçada variando gradientes mais baixos com
diferenças pouco inferior a 3oC. Essa situação reflete o padrão espacial de formação e
expansão da malha urbana da zona oeste, ainda em fase e processo de organização do
seu conteúdo físico e social na metrópole, especialmente na cidade do Rio de Janeiro.
Na baixada de Jacarepaguá, cuja ocupação é mais recente e até mesmo repentina,
a Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes denotam uma diferença espacial mais
homogênea, em marrom, tomando os espaços do entorno das lagoas comandadas pelos
dois eixos principais, a avenida das Américas e a avenida Sernambetiba. Entretanto, o
eixo inicial de ocupação da Barra, que Figura, não oficialmente, um extravasamento do
bairro de São Conrado, estabelecido pelo Jardim Oceânico e o Itanhangá, não
espacializa um gradiente térmico tão elevado. Pode-se concluir que a ocupação daquele
setor da Barra foi de uma maneira muito diferente. O impacto nos recursos naturais foi
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mais forte naquele em relação a este, comprometendo a TSC. É evidente que a
“paisagem natural” foi mais preservada no Itanhangá e Jardim Oceânico.
A baixada de Jacarepaguá constituída pelos bairros que formam a “Jacarepaguá”
tem um corpo mais heterogêneo. Os bairros entre a Praça Seca até a Cidade de Deus,
passando pela Taquara, Curicica e Gardênia Azul, estabelecem um cordão mais quente,
a partir de 6oC, entre a cor laranja e o marrom. Os bairros do Pechincha e Freguesia
formam um cordão mais ameno, abaixo de 6oC, de cor amarela e verde.
Na zona sul, o gradiente é alto, assemelhando-se ao padrão do Centro e da zona
norte. Largo do Machado, Laranjeiras, Botafogo, Copacabana e o entorno da lagoa
Rodrigo de Freitas entre o Jardim Botânico e o Leblon, interligados pela avenida Borges
de Medeiros, são os grandes contribuintes para o aumento do gradiente térmico,
ultrapassando os 10oC.
Em Niterói e São Gonçalo, o cinturão mais quente (acima de 10oC) circunda a
orla da baía de Guanabara, desde Charitas até o Porto do Rosa. Esse eixo é alimentado
pelas avenidas litorâneas de Niterói e pela BR-101 em São Gonçalo a partir da descida
da ponte Rio Niterói. Em direção ao interior das cidades, o gradiente decai
consideravelmente, chegando a valores negativos em Niterói (-1oC no Largo da Batalha)
ou bem próximo a 0oC em São Gonçalo (3oC no Arsenal).
Acompanhando a orla de Niterói em direção ao oceano Atlântico, a partir da
praia de Piratininga até a praia da Ponta Negra, já em Maricá, o gradiente mostra-se
elevado configurando os valores máximos de aumento do centro de Niterói e da RMRJ,
isto é, acima de 10oC.
Na baixada Fluminense, excluindo os seis municípios limítrofes a zona norte do
Rio de Janeiro, o gradiente térmico despenca para valores próximos a 4oC. Tratam-se
dos municípios mais distantes do núcleo histórico de formação da baixada, ou seja,
Seropédica, Japeri, Paracambi e Itaguaí.
Na década de 2000, a homogeneidade espacial da TSC, em cor marrom (diferenças
acima de 10oC) ou mais próximo ao marrom, a partir do vermelho (valores entre 8 e
10oC), é mantida e dilatada (Figura 5.125). O extremo oeste da zona oeste, a baixada de
Jacarepaguá, a baixada Fluminense e o eixo Niterói-São Gonçalo são incorporados a
uma mesma mancha, ou a uma mesma unidade espacial térmica, estabelecendo uma
extensão de valores mais elevados da TSC em direção a outras áreas da RMRJ. É
importante ressaltar que a extensão dessa unidade térmica é também favorecida pela

215

ampliação da área territorial do uso do solo “urbano”, conforme discutido no tópico
5.2.1. Todavia a “vegetação” também estendeu sua área territorial.

Figura 5.125: Diferença da CMV da TSC entre cada píxel da classe “urbano” e a média
da classe “vegetação” na década de 2000
Algumas poucas áreas permaneceram com gradientes mais discretos, abaixo de
6oC: Santa Cruz e Guaratiba, na zona oeste da capital, Itaguaí, Seropédica, Japeri e
Paracambi. Conclui-se aqui o papel do espaço peri-urbano na RMRJ que, apesar da
franca expansão urbana, ainda mantém características do antigo “rural” ou mesmo da
vegetação nativa ou semi-nativa.
A zona sul da cidade mostra um retrocesso do seu gradiente térmico em relação
a década de 80, sendo a área da metrópole que menos contribui para o aumento da TSC.
Desde o Flamengo, atravessando toda a orla, até os primeiros quilômetros da Barra, no
Jardim Oceânico, esse cenário é visualizado. Há, inclusive, muitos núcleos de
decréscimo negativo, como no Flamengo, Copacabana, Ipanema, Gávea e São Conrado.
Ainda assim, são conservadas algumas áreas bem quentes, como em Botafogo e no eixo
entre o Jardim Botânico e o Leblon, costurados pelo Jóquei Clube.
Pelo menos três pequenas manchas azuis, com valores negativos entre -0,1 e 0,4oC, chamam atenção: Duque de Caxias, Campo Grande e Santa Cruz. Nos dois
primeiros, tratam-se de dois grandes terrenos às margens da rodovia BR-040 e da
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avenida Brasil, respectivamente, enquanto o terceiro é uma grande área explorada pela
Companhia do Atlântico Sul (CSA) - Porto de Itaguaí. Obviamente, são áreas
confundidas pela classificação do uso do solo, haja visto que o classificador Bathatchara
pode confundir a classe “solo exposto” (não adotado aqui) com “urbano”. Acrescentase, ainda, que são áreas pré-existentes na década de 80, cujo uso só foi afetado no
terreno de santa Cruz com a retomada das obras no Porto de Itaguaí.
Outra situação encontrada é a proliferação de pontos frios (na cor verde) na
mancha mais quente (em marrom), bastante evidente nos bairros da zona norte e na área
central da cidade. São individualizados pontos de 1oC ou 2oC em manchas que
espacializam valores de 13oC ou 14oC.

5.2.5.1.2. NDVI
A diferença do NDVI para a década de 80 (Figura 5.126) apresenta, quase que
integralmente, um retrato de forma inversa ao mapa de diferença da TSC (Figura 5.123),
isto é, os maiores valores de NDVI cruzam com aqueles mais baixos de TSC. Desse
modo, baixíssima composição de massa vegetal, com valores negativos e representados
pela cor laranja e vermelha, está espalhada pela zona norte, zona sul, zona oeste,
baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo. Em contrapartida, seus valores mais altos,
na cor verde, estão localizados nas extremidades norte, leste e oeste da RMRJ.
Ainda que exista uma esperada conformidade entre o NDVI e a TSC, em
algumas localidades ocorrem discrepâncias pontuais. Na zona sul, são identificados
valores muito baixos de NDVI (abaixo de -0,5) no eixo da orla entre o Leme e o Leblon,
enquanto que, na Ilha do Fundão, já na zona norte, essa materializa-se como uma ilha
verde com valores entre 0 e 0,2. São áreas que mostraram situações inversas para a
TSC, não favorecendo a um possível cruzamento da relação NDVI e TSC.
Na década de 2000, o NDVI segue o padrão temporal da TSC, isto é, de
preservação e ao mesmo tempo de expansão das áreas indicadoras de baixa massa
vegetal. Os baixos valores de NDVI, que ocupam grande parte da mancha escura do
mapa (do laranja ao marrom), são inferiores a -0,3. Alcança valores próximos do limite
mínimo (-1) nas áreas mais densas do Centro e da zona norte da capital (Figura 5.127).
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Figura 5.126: Diferença da CMV do NDVI entre cada píxel da classe “urbano” e a
média da classe “vegetação” na década de 1980

Figura 5.127: Diferença da CMV do NDVI entre cada píxel da classe “urbano” e a
média da classe “vegetação” na década de 2000
Na contramão dessa tendência, apenas a baixada de Jacarepaguá opõe-se, ao
postar uma tímida recuperação de massa verde quanto a 80. Ainda expõe valores bem
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elevados, abaixo de zero, mas muitos píxeis aproximam-se bem mais de zero, ou
mesmo, acima deste. O tom escuro do vermelho para o marrom é substituído por um
tom mais amarelo-verde, principalmente na orla da Barra da Tijuca e Recreio,
explicitando uma possível e sensível retomada ou preservação de vegetação.
Nas áreas mais externas ao núcleo metropolitano, pertencentes a faixa periurbana da metrópole, ainda se concentram os maiores valores de NDVI, entretanto é
perceptível a formação de núcleos mais escuros ao norte e nordeste da RMRJ.

5.2.5.1.3. IBI
O IBI, na década de 80 (Figura 5.128), mostra equivalência espacial com a TSC
e com o NDVI. Os maiores valores combinam com os altos valores da TSC, e os baixos
valores convergem com altos valores de NDVI. A variação espacial é baixa, se
restringindo entre 0 e 0,3, e representada por uma coloração do verde ao laranja. IBI
abaixo de zero é raramente encontrado nas áreas urbanas mais densas ou mais esparsas.
Analogamente, embora não tão concretos espacialmente, píxeis acima de 0,3, ou mesmo
0,4, são notados pontualmente nas zonas quentes e áridas da área central, zona norte,
zona oeste, baixada de Jacarepaguá, baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo.

Figura 5.128: Diferença da CMV do IBI entre cada píxel da classe “urbano” e a média
da classe “vegetação” na década de 1980
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Na década de 2000 (Figura 5.129), há um aumento dos valores de IBI nas áreas
urbanas já consolidadas, com valores bem próximos a 0,3 ou 0,4. Essas áreas exibem
uma coloração mais forte entre o laranja e o vermelho e representam os espaços da zona
norte, baixada Fluminense, zona oeste, Niterói e São Gonçalo. Esses resultados
confirmam, em grande parte, possíveis correlações com os dados de TSC e do NDVI.
Inclusive, a aparente queda de massa urbanizada na Barra da Tijuca concorda com a
também visível recuperação da massa vegetal, segundo mostrado com o NDVI.
Entretanto, essas possíveis correlações entre massa edificada e massa vegetal não
aquiescem plenamente com a TSC, que se manteve ou foi acrescida.

Figura 5.129: Diferença da CMV do IBI entre cada píxel da classe “urbano” e a média
da classe “vegetação” na década de 2000
Nas áreas externas ao núcleo metropolitano, como a zona oeste, baixada
Fluminense e o leste da baía, permanecem alguns núcleos ou filetes com IBI um pouco
mais baixo, entre 0 e 0,2 entre a cor verde e amarela. Ainda assim, é verificada a
expansão da massa edificada, com IBI entre 0,21 e 0,3, em laranja. Em Guaratiba, na
zona oeste, uma grande mancha vermelha é identificada. Trata-se, tanto, de uma
aceleração da urbanização entre 80 e 2000, quanto, e, principalmente, de um areal que
circunda o mangue nativo da Pedra de Guaratiba.
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5.2.5.2. Mapas de diferença entre o “urbano” e o “rural ou urbano de baixa
densidade”
5.2.5.2.1. TSC
A TSC, nesta comparação de classes, exibe um gradiente mais baixo, se
comparada à classe “vegetação”. Esse fato denota o papel da classe “rural ou urbano de
baixa densidade”, que apresenta fortes propriedades do “urbano” quanto da
“vegetação”. Por essa razão, o mapa termal mostra uma heterogeneidade espacial
expressiva. Apesar disso, valores bem altos de TSC são identificados em muitos
espaços da RMRJ.
Os maiores valores da TSC, acima de 10oC, estampados na cor marrom, estão
impregnados em núcleos, desde o Centro e zona norte, até a baixada Fluminense, zona
oeste e baixada de Jacarepaguá (Figura 5.130). Na zona oeste e baixada Fluminense,
esses núcleos estão restritos aos seus subcentros, como Nilópolis e Nova Iguaçu e
Realengo e Bangu. Na baixada de Jacarepaguá, restringem-se às margens das suas
lagoas e ao eixo da avenida das Américas. Na zona sul, identifica-se um grande núcleo
que corresponde ao bairro de Botafogo. Em Niterói, o núcleo mais quente está em sua
área central, nas cercanias da descida da ponte Rio-Niterói e em Camboinhas.

Figura 5.130: Diferença da CMV da TSC entre cada píxel da classe “urbano” e a média
da classe “rural ou urbano de baixa densidade” na década de 1980

221

A TSC tende a decrescer em direção as áreas mais distantes e externas ao núcleo
metropolitano, especialmente na baixada Fluminense e na zona oeste. O decréscimo
tende a ser negativo e cobre pontualmente muitas áreas de Santa Cruz, Seropédica,
Paracambi, Magé e Guapimirim. Valores negativos também são notados na baixada de
Jacarepaguá (Tanque, Pechincha, Freguesia), na zona sul (Humaitá, Jardim Botânico,
Gávea, Rocinha, São Conrado), Niterói (Pendotiba, Cantagalo, Charitas, Itacoatiara) e
São Gonçalo (Arsenal, Jardim Nova República, Pacheco).
As diferenças de TSC na década de 2000 (Figura 5.131) mais elevadas, acima de
10oC, são mantidas na área central e na zona norte e estendem-se pelos espaços da
baixada Fluminense, zona oeste, baixada de Jacarepaguá, Niterói e São Gonçalo. Há
pontos que superam 15oC, como em Senador Camará, na zona oeste. Inseridos nesses
espaços, mais proliferam píxeis bem próximo a zero ou negativos, em verde e azul,
respectivamente. Situação também ocorrida na mesma década quanto à diferença da
“vegetação”. Essa condição permite inferir ou sugere possíveis mudanças adotadas no
espaço urbano atualmente com a prática da arborização intersticial e a troca de materiais
de construção, utilizada em muitas favelas ou bairros populares, que tem trocado o
telhado de madeira ou amianto por alvenaria. Sem dúvida, é necessária uma
investigação científica para assegurar a afirmação.

Figura 5.131: Diferença da CMV da TSC entre cada píxel da classe “urbano” e a média
da classe “rural ou urbano de baixa densidade” na década de 2000
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No extremo oeste e na pós-baixada Fluminense, alguns espaços conseguem se
manter com diferenças mais modestas, entre 2oC e 6oC, embora haja uma pressão da
massa urbana nessas direções, que elevam os gradientes para 8oC ou 9oC. Por esse
motivo, a espacialização é bastante heterogênea, certificada pelo realce da pigmentação,
alternando do azul ao vermelho.
Os valores negativos, em azul, foram mantidos nesta década, situação também
observada na mesma década para a diferença da “vegetação”. Não obstante, áreas ou
pontos em maior quantidade são preferenciais na categoria analisada neste instante, que
se deve, muito possivelmente, a natureza da sua classe, já discutida e analisada
anteriormente. Para esses espaços negativos, uma atenção à zona sul. Essa área, que
também revelara pontos negativos na diferença para a “vegetação”, é dominada por um
filete azul em toda extensão da sua orla, desde o Leme até São Conrado, e no eixo entre
a Gávea e a Rocinha.

5.2.5.2.2. NDVI
O NDVI na década de 80 explicita uma heterogeneidade espacial, assim como a
TSC, e mostra concordância espacial com aquela. Os valores mais baixos concentramse nos espaços urbanos antes identificados, como a área central do Rio, a zona norte, a
baixada Fluminense, a zona oeste e muitas áreas da baixada de Jacarepaguá e Niterói.
Os valores mais altos, muitos positivos, estão no extremo oeste da zona oeste, na
baixada Fluminense e na porção a leste da baía de Guanabara (Figura 5.132).
Na década de 2000, o NDVI assume seus valores mais baixos, e negativos,
abaixo de -0,3, nas áreas, anteriormente em 80, menos vegetadas, e sustenta uma
coloração em tons laranja, substituindo a cor verde (com NDVI entre -0,1 e 0,1). Ainda
assim, NDVI entre -0,1 e 0,1 são predominantes nas áreas externas ao núcleo
metropolitano, incluindo, principalmente, a baixada Fluminense, a zona oeste, Niterói e
Maricá (Figura 5.133).
A baixada de Jacarepaguá mantém o cenário exposto na diferença para
“vegetação” e amplia sua área territorial de massa vegetal. Essa situação

dá-se

especificamente no corredor entre a Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes, já
que, para o seu interior, como em Curicica e Cidade de Deus, convive-se com valores
bem abaixo de -0,3.
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Figura 5.132: Diferença da CMV do NDVI entre cada píxel da classe “urbano” e a
média da classe “rural ou urbano de baixa densidade” na década de 1980

Figura 5.133: Diferença da CMV do NDVI entre cada píxel da classe “urbano” e a
média da classe “rural ou urbano de baixa densidade” na década de 2000
Na zona sul, estabelece-se uma contradição física, considerando o mapa anterior
da TSC. Justamente, o eixo onde prevaleceram as quedas negativas, principalmente na
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orla do Leme a São Conrado, estão concentrados os valores mais baixos, muitos
inferiores a -0,5. Suspeita-se que grande parte da orla, incluindo sua faixa de areia e a
avenida, seja considerada como solo exposto pelo algoritmo de cálculo do NDVI. Do
mesmo modo, não se rejeita a possibilidade de, nesta área, realmente não ocorrer uma
relação direta entre a queda da temperatura e a diminuição da massa vegetal.

5.2.5.2.3. IBI
O mapa de IBI na década de 80 (Figura 5.134) apresenta valores baixos em
relação ao mapa da Figura 5.128, ou seja, a diferença entre o “urbano” e a “vegetação” é
bem maior que a diferença com o “rural ou urbano de baixa densidade”. Sabe-se que
essa classe é uma categoria de transição de uso do solo. Neste caso, muito
provavelmente, o uso aproximou-se das propriedades físicas do “urbano”, o que
favoreceu diferenças menos discrepantes.

Figura 5.134: Diferença da CMV do IBI entre cada píxel da classe “urbano” e a média
da classe “rural ou urbano de baixa densidade” na década de 1980
Os valores são bem próximos a zero e se espacializam por uma extensa mancha
verde. Valores um pouco mais elevados, entre 0,1 e 0,2, em amarelo, podem ser
observados em trechos do Centro, zona norte, baixada de Jacarepaguá e Niterói. Em
alguns espaços individualizados, o IBI chega próximo a 0,3, escondido na cor vermelha.
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Outra mancha, em azul, com valores negativos de IBI, é bem perceptível na baixada
Fluminense, baixada de Jacarepaguá, Niterói e São Gonçalo ratificando a pequena
diferença entre o “urbano” e o “rural ou urbano de baixa densidade” (Figura 5.131).
Na década de 2000 (Figura 5.135), nota-se um ganho de massa urbanizada em
relação à década de 80, mas ainda assim é bastante inferior, atualmente, quando
comparada pela diferença entre o “urbano” e a “vegetação”.

Figura 5.135: Diferença da CMV do IBI entre cada píxel da classe “urbano” e a média
da classe “rural ou urbano de baixa densidade” na década de 2000
A mancha verde, da década de 80, é revertida em amarela e predomina a área
central, a zona norte, grande parte da zona oeste, zona sul, baixada Fluminense, Niterói
e São Gonçalo. São valores constantes entre 0,1 e 0,2 e que, em certas localidades,
chegam próximo a 0,3, representado pela cor laranja. A baixada de Jacarepaguá, entre a
Barra da Tijuca e o Recreio, tenta manter os valores mais baixos da década anterior, isto
é, entre 0 e 0,1, mas recebe grande pressão por um aumento da sua massa edificada. Nos
municípios da baixada (Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri e
Seropédica) e a leste da baía de Guanabara, esses valores mais próximos a zero
conservam-se um pouco mais, e recebem uma pressão urbana um pouco mais inferior
que a baixada de Jacarepaguá.

226

Muitos valores negativos de IBI são observados, diferentemente da diferença
entre a classe “urbano” menos a “vegetação”. Os valores negativos são encontrados por
toda parte da RMRJ, mas sem um predomínio aparente, espacializados pela cor azul.

5.2.5.3. Mapas de diferença entre todas as classes de uso do solo e a “vegetação”
5.2.5.3.1. TSC
O mapa da TSC é bastante heterogêneo, apresentando uma gradação térmica
acentuada, desde os valores negativos abaixo de -0,5oC até os positivos acima de 14oC
(Figura 5.136). Os valores acima de 14oC, em cor marrom e considerados críticos, estão
circunscritos a áreas específicas do Centro (Santos Dumont, Cidade Nova, Catumbi,
zona Portuária, Leopoldina), zona norte (do Caju a Penha pela avenida Brasil), zona
oeste (Realengo, Bangu, Senador Camará, Campo Grande) Barra da Tijuca, baixada
Fluminense (Duque de Caxias), Niterói (centro) e São Gonçalo. Em alguns bairros,
como em Campo Grande, na zona oeste, são identificados valores em torno dos 21oC.
Ao redor desses núcleos críticos, estabelece-se uma mancha laranja-vermelha de
gradiente térmico entre 8oC e 14oC , formando, de fato, o cerne mais quente da RMRJ,
contribuinte da ilha de calor urbana.

Figura 5.136: Diferença da CMV da TSC entre todos os píxeis das classes de uso do
solo e a média da classe “vegetação” na década de 1980
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Gradativamente, a TSC tende a decair em direção à área periférica do núcleo
metropolitano, como na baixada de Jacarepaguá, zona oeste, baixada Fluminense,
Niterói e São Gonçalo, embora essas áreas convivam, também, com as temperaturas
mais elevadas da RMRJ. A TSC encaixa-se no gradiente térmico entre 2oC e 8oC e
corresponde às áreas de uso “rural ou urbano de baixa densidade”. Os valores próximos
a 0oC ou negativos estão circunscritos à classe “vegetação” das áreas planas, da serra
dos Órgãos e dos maciços costeiros do Rio e Niterói.
Na década de 2000 (Figura 5.137), a TSC mantém um padrão espacial
semelhante à década de 80. As áreas urbanas da área central, zona norte, baixada
Fluminense, zona oeste, baixada de Jacarepaguá, Niterói e São Gonçalo são reforçadas
por valores mais elevados, acima de 14oC, e antigas áreas de uso “rural ou urbano de
baixa densidade” são convertidas ao “urbano” e incorporadas aos espaços mais quentes
da atual década. As novas áreas incorporadas correspondem aos espaços de expansão da
zona oeste, baixada Fluminense, baixada de Jacarepaguá, Niterói e São Gonçalo.

Figura 5.137: Diferença da CMV da TSC entre todos os píxeis das classes de uso do
solo e a média da classe “vegetação” na década de 2000
Por essa razão, a distribuição espacial da TSC é bem mais vermelha reunindo
um gradiente térmico entre 10oC e 14oC. As áreas de extravasamento do uso “urbano”
produzem uma forte heterogeneidade espacial, conforme visualizado pelo conjunto
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sucessivo (dégradé) de cores, que parte do azul, com valores negativos, atravessa o
verde-amarelo, entre 0oC e 8oC, até se alocar em partes mais alaranjadas e
avermelhadas, com gradiente entre 8oC e 14oC. Na baixada de Jacarepaguá e na zona
oeste, essa espacialidade é facilmente perceptível, tendo nos maciços e em suas encostas
os valores térmicos mais baixos, até alcançarem, nos subcentros locais, como a Taquara,
Bangu e Campo Grande, os valores mais críticos.
Na zona sul, inversamente à evolução temporal de outras áreas, o padrão
espacial mostra um decréscimo expressivo. A queda de gradiente é visível do eixo entre
o Flamengo até São Conrado, concentrando os valores entre 0oC e 8oC. Aqueles valores
mais elevados, entre 8oC e 14oC, e que se assemelham às áreas mais quentes da RMRJ,
são mais restritos a trechos de Botafogo, Copacabana e ao Jóquei Clube na Lagoa.

5.2.5.3.2. NDVI
Na década de 80, basicamente, apenas na classe “vegetação” são identificados
valores positivos, entre 0 e 0,2, em tonalidade verde. Nas áreas do “urbano” e do “rural
ou urbano de baixa densidade”, estão situados todos os valores negativos de NDVI. Nas
zonas urbanas mais densas, onde nas análises anteriores se tem apresentado uma
seqüência contínua dos extremos negativos de NDVI e positivos de TSC (a área central,
zona norte, zona oeste, baixada de Jacarepaguá, Niterói e São Gonçalo), estão os valores
mais críticos de NDVI, até mesmo abaixo de -0,5 (Figura 5.138).
Em 2000, o mapa de NDVI (Figura 5.139) muito se assemelha ao mapa da
década de 80 em seu aspecto visual. Entretanto, apresenta uma leve redução dos seus
valores positivos no uso “vegetação”, decaindo de 0,2 para 0,1, e uma suave ascensão
dos valores negativos mais extremos, isto é, bem mais abaixo de -0,4. Esse cenário é
percebido pela concentração de uma coloração mais escura, do vermelho ao marrom,
nas áreas urbanas consolidadas e por uma coloração mais esverdeada nas extremidades,
que funcionam como um cinturão verde ao redor da metrópole.
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Figura 5.138: Diferença da CMV do NDVI entre todos os píxeis das classes de uso do
solo e a média da classe “vegetação” na década de 1980

Figura 5.139: Diferença da CMV do NDVI entre todos os píxeis das classes de uso do
solo e a média da classe “vegetação” na década de 2000

230

5.2.5.3.3. IBI
A maior nitidez dos extremos do gradiente de NDVI pode ser aperfeiçoada, a
partir do cruzamento com o mapa de IBI, na década de 80 (Figura 5.140). É bastante
similar a espacialização das áreas mais áridas do mapa de NDVI com aquelas áreas mais
urbanizadas no mapa de IBI, que correspondem às zonas já identificadas ao longo das
análises anteriores. Entretanto, o mapa de IBI chama a atenção para algumas áreas do
extremo leste e extremo oeste, onde são constatados valores bem elevados, entre 0,3 e
0,4, espacializados em vermelho. Essas áreas correspondem aos bairros de Santa Cruz e
Sepetiba na zona oeste do Rio, Itaguaí e Seropédica na baixada Fluminense, Itaboraí e
Maricá no setor leste e ocupam um uso “rural ou urbano de baixa densidade”. Seus
valores de IBI entre 0,2 e 0,3 são semelhantes ou mais elevados que aqueles das zonas
urbanas tradicionais da área central, zona norte, zona oeste, baixada Fluminense, zona
sul, Niterói e São Gonçalo.

Figura 5.140: Diferença da CMV do IBI entre todos os píxeis das classes de uso do solo
e a média da classe “vegetação” na década de 1980
Muito provavelmente aquelas áreas são terrenos descampados ou de solo
exposto que mostram propriedades espectrais do “urbano” e daí confundem sua
classificação como áreas semelhantes ao “urbano”. Em contrapartida, as áreas com
valores mais baixos de IBI estão nos maciços costeiros e na serra dos Órgãos,
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contornando os cinturões urbanos e peri-urbanos da RMRJ, e concordam com os
maiores valores de NDVI
Na década de 2000, o mapa de IBI exibe um padrão espacial semelhante à
década de 80, no entanto o núcleo metropolitano reforça-se e amplia seus valores e as
áreas de expansão urbana da baixada de Jacarepaguá, zona oeste, baixada Fluminense,
Niterói e São Gonçalo também dilatam-se. Seus valores de IBI situam-se entre 0,1 e
0,3, em tom amarelo-laranja. Por outro lado, as áreas ao extremo leste e oeste
retrocedem e assemelham-se a áreas não ocupadas de baixa densidade construída, com
valores mais próximos a zero, em tom verde (Figura 5.141).

Figura 5.141: Diferença da CMV do IBI entre todos os píxeis das classes de uso do solo
e a média da classe “vegetação” na década de 2000
Algumas grandes áreas repetem-se e atraem atenção por expor os mais elevados
valores de IBI, entre 0,3 e 0,4. Tratam-se do COMPERJ em Itaboraí, dos areais de
Guaratiba e do complexo da CSA em Santa Cruz. Não conferem ambientes urbanos,
principalmente os areais, mas de intensa remodelagem do solo por terraplanagem para a
ampliação e instalação de equipamentos industriais de grande porte.
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5.2.6. Área de superfície impermeável (ISA) por década da CMV para a TSC na
RMRJ28
A Tabela 5.30 exibe três variações da ISA, de acordo com a década. Constata-se
que a ISA mais densa, isto é, a classe Urbano 1, concentra os maiores valores da TSC e
que, ao longo das décadas, esse valor foi aumentando. A diferença da média entre a
década de 80 e 2000 ultrapassa os 12ºC em todas as classes. Por outro lado, a diferença
entre as classes do Urbano tende a diminuir durante as décadas, o que infere um maior
adensamento espacial da classe de uso do solo “urbano” na década de 2000,
diferentemente da década de 80. Na década de 80, a diferença entre o Urbano 1 e
Urbano 2 alcançou 4,9ºC , enquanto, na década de 2000, a diferença foi um pouco
menor, 3,7ºC. Entretanto, a diferença inverte-se quando se compara o Urbano 2 e
Urbano 3. A década de 90 não se adéqua a esse padrão presenciado entre 80 e 2000,
observando-se, pelo contrário, as maiores diferenças. Esse comportamento ocorre por
conta da sua posição entre os extemos do uso do solo, isto é, em 80, há uma fase de
evolução da classe “urbano”, enquanto, em 2000, vivencia-se uma consolidação da
mesma classe.
Tabela 5.30: Composições de máximo valor (CMV) resultantes da ISA

Urbano 1
Urbano 2
Urbano 3

década de 1980
média
DP
39,2
3,8
34,3
4,9
30,7
5,6

década de 1990
média
DP
44,8
4,0
38,9
4,7
34,5
6,1

década de 2000
média
DP
52,3
3,7
48,7
4,5
44,4
5,4

Urbano 1: ISA>75; Urbano 2: 75>ISA>50; Urbano 3: 50>ISA>25

5.2.6.1. Década de 1980
A classe Urbano 1, que concentra os maiores valores de ISA , é exposta na
Figura 5.142. Os valores mais elevados, acima de 44oC, estão localizados em áreas
específicas da RMRJ: centro de Niterói, entre as ruas Marques de Paraná e São João;
vários pontos do centro do Rio (o aeroporto Santos Dumont, zona Portuária, rodoviária
Novo Rio); diversos pontos da avenida Brasil (São Cristóvão, Caju, Bonsucesso,
Ramos, Penha); outros pontos da zona norte do Rio (Norte Shopping, Rocha); Bangu e
Campo Grande na zona oeste; Autódromo, Riocentro e avenidas das Américas na Barra
da Tijuca; em Botafogo, entre a rua Voluntários da Pátria, Nélson Mandela e professor

28

A classe Urbano 3, com ISA entre 25 e 50, não será analisado por ser considerado irrelevante
espacialmente. Os mapas dessa classe estarão disponíveis no Anexo J.
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Álvares Rodrigues e entre a rua General Polidoro e Mena Barreto na altura do cemitério
São João Batista; nos centros dos municípios de São João de Meriti, Belford Roxo,
Mesquita, Nilópolis e Nova Iguaçu na baixada Fluminense. Em muitas dessas
localidades, a TSC ultrapassa 50oC, como em São Cristóvão (52,9oC), no cais do Caju
(56,9oC), em Bonsucesso (51oC), no aeroporto do Galeão (51oC), no Riocentro na Barra
da Tijuca (51,2oC) e em Bangu (53,7oC).

Figura 5.142: ISA da classe Urbano 1 da CMV para a TSC na década de 1980
TSC entre 40oC e 44oC, em amarelo, domina grande espaços da zona norte e da
zona oeste (mais precisamente, do trecho entre a vila Militar e Campo Grande), Barra da
Tijuca, os municípios de Nilópolis, Duque de Caxias, São João de Meriti, Mesquita e
Nova Iguaçu na baixada Fluminense, o centro de Niterói e outros bairros mais contíguos
a São Gonçalo, como Engenhoca e Barreto e em São Gonçalo em Neves, Porto Velho,
Porto da Madama, Paraíso e Camarão.
TSC entre 34oC e 40oC, em tonalidade verde, contornam as áreas mais quentes
acima de 40oC em Niterói e São Gonçalo e na zona norte do Rio. Outras áreas em verde
são marcantes, como boa parte da zona sul e baixada Fluminense, a zona oeste, a partir
do bairro de Campo Grande e a baixada de Jacarepaguá, excetuando-se o núcleo central
da Barra da Tijuca.
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TSC abaixo de 34oC, em tom azul, é limitado ao extremo oeste e norte da RMRJ
e a alguns pontos da baixada de Jacarepaguá e da zona sul, principalmente nas encostas
vegetadas do maciço da Tijuca.
A TSC na classe Urbano 2 da ISA (Figura 5.143) tem sua distribuição espacial
bastante pulverizada e mostra poucos pontos acima de 40oC. Aliás, TSC acima de 40oC,
em amarelo, é mais peculiar à cidade do Rio de Janeiro que se espalha pelo centro, zona
norte, baixada de Jacarepaguá e zona oeste. Em contrapartida, valores mais baixos,
inferiores a 34oC, são mais notados e dominam grande parte da zona sul, baixada de
Jacarepaguá, extremo oeste da zona oeste e noroeste da baixada Fluminense. TSC
intermediária, entre 34oC e 40oC, materializam-se na zona norte, baixada Fluminense,
zona oeste, Niterói e São Gonçalo.

Figura 5.143: ISA da classe Urbano 2 da CMV para a TSC na década de 1980
5.2.6.2. Década de 1990
Na década de 90, com a escala térmica alterada quanto à década de 80, a classe
Urbano 1 tem no centro e na zona norte os valores mais elevados de TSC. Esses valores
estão na margem entre 46oC e 56oC mapeados do amarelo ao vermelho (Figura 5.144).
Alguns pontos acima de 56oC são notados pela cor marrom e se espacializam em Acari,
Jardim América, Bonsucesso e no Ceasa de Irajá (57,7oC), no Mercado São Sebastião,
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na Penha, atualmente Mercadão Rio e aeroporto do Galeão (58,7oC), o complexo de
empreendimentos entre Pilares e Del Castilho interligados pela avenida Dom Helder
Câmara - Norte Shopping, Templo Maior da igreja Universal e distribuidora de aços
BENAFER - (58,7oC) e Carrefour de Vicente de Carvalho (64,7oC). Na Barra da Tijuca,
há registros dessa natureza (58,7oC) no complexo do Barra Shopping-New York na
avenida das Américas e do Casa Shopping, Via Parque, Terra Encantada e Aeroporto de
Jacarepaguá na avenida Ayrton Senna.

Figura 5.144: ISA da classe Urbano 1 da CMV para a TSC na década de 1990
Um segundo grupo, entre 42oC e 48oC, do verde ao amarelo, dissemina-se pela
baixada de Jacarepaguá, baixada Fluminense, zona oeste, Niterói e São Gonçalo. As
áreas também apontam valores um pouco mais elevados, próximos àqueles encontrados
no centro e na zona norte, como em Campo Grande e Bangu, na zona oeste, no centro
de Duque de Caxias, São João de Meriti e Nova Iguaçu, na baixada Fluminense, Barra
da Tijuca, no centro de Niterói e Colubandê e Trindade em São Gonçalo.
Um terceiro grupo, entre 40oC e 44oC,

espacializa-se por grande parte da

baixada de Jacarepaguá, zona oeste, baixada Fluminense, zona sul e Niterói. Valores
abaixo de 40oC, em tom azul mais escuro, são notados nos seguintes pontos dessas
áreas: Urca (36,5oC) e Ilha Piraquê na Lagoa (35oC), zona sul do Rio, Recreio dos
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Bandeirantes (35,1oC), Itaguaí (36,6oC), Jardim Gramacho (36,7oC) em Duque de
Caxias, bairros de Boa Viagem (34,1oC) e Icaraí (30,8oC) em Niterói.
A TSC na classe Urbano 2 (Figura 5.145) mostra certa homogeneidade espacial
com uma distribuição em torno de valores entre 40oC e 42oC, tingidos em tons azul. A
TSC eleva-se um pouco mais, com máximos entre 42oC e 50oC, em partes da zona
norte, zona sul, baixada de Jacarepaguá e em São Gonçalo. É possível identificar muitos
pontos superiores a 50oC, como na Barra da Tijuca (57,6oC), na estrada do Gabinal em
Jacarepaguá (53,7oC) e em Del Castilho (54,7oC).

Figura 5.145: ISA da classe Urbano 2 da CMV para a TSC na década de 1990
A homogeneidade em azul predomina na zona oeste, baixada de Jacarepaguá,
baixada Fluminense, zona sul e Niterói. Teoricamente, trata-se de um uso “urbano”
menos denso e, portanto, valores mais inferiores da TSC. É comum encontrar valores
bem abaixo de 40oC, próximos ou inferiores a 35oC, como no Recreio dos Bandeirantes
(34,6oC), na Joatinga (32,9oC), no Humaitá (35,9oC), no Flamengo (35,6oC), em Santa
Rosa (35,9oC) em Niterói, Jardim Olavo Bilac (34,4oC) em Duque de Caxias,
Seropédica (35,3oC).
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5.2.6.3. Década de 2000
Três grupos de TSC podem ser identificados na classe Urbano 1 da ISA (Figura
5.146). Os dois primeiros pertencem a valores acima de 50oC, variando entre 50oC e
54oC (tons em amarelo) e entre 54oC e 60oC (tons do laranja ao vermelho). Esse último
espacializa-se no Centro, zona norte, zona oeste, baixada de Jacarepaguá e no eixo
conurbado entre Niterói e São Gonçalo. É comum identificar valores acima de 60oC em
muitas dessas áreas, como tais na avenida Francisco Bicalho (62,5oC) no Centro, no
Vasco da Gama (65,4oC), no Caju (62,6oC), Inhaúma (63oC), em Vicente de Carvalho
(69oC), na BR-116 na altura do Parque Ulisses (64,5oC) em Nova Iguaçu, em Bangu
(62,5oC), no Porto Velho (63oC) em São Gonçalo.

Figura 5.146: ISA da classe Urbano 1 da CMV para a TSC na década de 2000
O segundo grupo de TSC

confunde-se espacialmente com o primeiro.

Espacializa-se circundando a área central, tomando os bairros de Santa Tereza até a
subida da Tijuca pela rua Conde Bonfim em direção ao Alto da Boa Vista. Cerca a zona
norte em direção a baixada de Jacarepaguá a partir de Cascadura, Campinho e Vila
Valqueire. O outro círculo externo a zona norte é a baixada Fluminense, fincada a partir
dos bairros limítrofes que permeiam a avenida Brasil, como Parada de Lucas, Jardim
América, Irajá, Costa Barros, Pavuna e Guadalupe. Desses municípios contíguos ao
Rio, suas sedes e alguns bairros imediatos possuem TSC comparáveis ao primeiro
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grupo, isto é, entre 54oC e 60oC. São seis os municípios: Duque de Caxias (Vila Ideal),
São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita (Vila Emil), Belford Roxo e Nova Iguaçu
(Califórnia, Parque Ulisses, Metrópole). O último cinturão, entre 50oC e 54ºC,
encontra-se na área de expansão de Niterói (Piratininga, Itaipu, Camboinhas e em
direção a Maricá.
O terceiro grupo, com valores abaixo de 50oC, é dominante em toda a zona sul e
em pontos exclusivos da Barra da Tijuca, zona oeste e Niterói. Na zona sul em bairros
como o Flamengo, Ipanema, Leblon, Gávea e São Conrado, são encontrados valores
bem próximos a 40oC. Enclaves mais aquecidos, entre 56oC e 58oC, são despontados na
Glória, Catete, Botafogo e Lagoa. Na Barra da Tijuca, os dois extremos da avenida das
Américas e Sernambetiba, no Joá, Jardim Oceânico e Itanhangá, a leste, e o Recreio dos
Bandeirantes, a oeste, resguardam os valores mais baixos. Na seção central do bairro,
estão os núcleos mais quentes, entre 54oC e 58oC, ou mesmo, acima de 60oC. Na zona
oeste, o enclave mais frio é em Guaratiba. Em Niterói, a situação de maior amenidade é
em Icaraí, Campo Lindo e Boa Viagem.
Na classe Urbano 2, a distribuição da TSC é bastante heterogênea (Figura 5.
147). Apenas a zona sul, o extremo oeste e a baixada Fluminense, em sua pós-baixada,
mostram uma certa homogeneidade espacial com valores entre 44oC e 50oC (em tom
verde). Nos demais espaços, além de heterogêneo, a TSC é mais elevada. Os nichos
mais quentes pertencem às áreas do centro, zona norte, baixada de Jacarepaguá, zona
oeste, Niterói e São Gonçalo, já reveladas nas análises anteriores, com valores comuns
acima de 56oC.
Na baixada Fluminense, o eixo, iniciado na zona norte do Rio pela avenida
Brasil e BR-116, costuram os municípios de São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita e
Nova Iguaçu, formando a zona mais quente da baixada (entre 50oC e 56oC). O centro
tem sua TSC reduzida ao se deslocar em direção a zona sul a partir da Lapa e Santa
Tereza. Já a zona norte, em suas saídas, tem destinos distintos. Em direção à baixada de
Jacarepaguá, por Cascadura, e para Duque de Caxias, pela BR-040, a TSC segue em
declínio. No entanto, quando segue em direção à zona oeste, a partir de Marechal
Hermes, a TSC eleva-se.
Na zona oeste, a TSC é compartimentada, abrigando seus maiores valores nos
eixos entre Realengo e Bangu e em Campo Grande. Na baixada de Jacarepaguá, a
organização espacial também se compartimenta em núcleos mais quentes e mais
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amenos, já conhecidos, situando-se na Barra da Tijuca na circunferência entre a avenida
Ayrton Senna e Américas os valores mais altos, acima de 56oC.

Figura 5.147: ISA da classe Urbano 2 da CMV para a TSC na década de 2000
A zona sul do Rio é mais compacta agregando os valores de tom verde entre
44oC e 50oC. Em Niterói e São Gonçalo, repete-se o padrão espacial da zona norte, zona
oeste e baixada de Jacarepaguá. A TSC decai consideravelmente na direção de outros
municípios, Maricá e Itaboraí, respectivamente. A zona portuária de Niterói e São
Gonçalo, além de bairros mais centrais no segundo município, como o Rocha e
Alcântara, são os redutos mais quentes.

5.2.7. Mapas finais de todo período (80-2010) da CMV para a TSC, NDVI e IBI
A Figura 5.148 exibe um mapa-síntese da distribuição espacial da TSC na RMRJ
para todo o período das décadas de 80 a 2000. O mapa reproduz o panorama da década
de 2000, que se explica pela resposta do método da composição de máximo valor
(MCV), quando os píxeis de maior TSC restringiram-se, em sua maioria, à década de
2000.
Conforme discutido e analisado, os valores mais elevados da TSC, acima de
o

50 C, concentraram-se nos principais núcleos urbanos da metrópole. Esses núcleos
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englobam toda baixada da Guanabara, de Jacarepaguá e de Bangu, boa parte da baixada
Fluminense e de Santa Cruz, além da zona sul da cidade e do setor leste da baía de
Guanabara no eixo conurbado Niterói-São Gonçalo. Outras áreas de uso “rural ou
urbano de baixa densidade” na baixada Fluminense, na zona oeste carioca e no entorno
das cidades de Niterói e São Gonçalo também se unificaram pela grande mancha
vermelho-marrom com os valores mais elevados de TSC.

Figura 5.148: Mapa da CMV da TSC para todo o período 1980-2000 na RMRJ
Diante da tendência exibida pelas séries temporais, os bairros da baixada da
Guanabara, Jacarepaguá, Bangu e Santa Cruz revelaram uma disposição à ascensão da
temperatura, certamente influenciados pela ilha de calor, conforme evolução da TSC
nas últimas três décadas. A situação é mais crítica na baixada de Jacarepaguá, Bangu e
Santa Cruz, onde a tendência da chuva é declinante, isto é, áreas mais quentes com
excedente úmido. Recorde-se que essas baixadas são as principais frentes de expansão
da malha urbana na cidade do Rio de Janeiro, tornando-se áreas sujeitas a impactos
desconfortantes da ilha de calor urbana. A ilha de calor urbana tem uma plataforma
favorável para a sua intensificação, principalmente, nas novas áreas de ocupação,
corroborando para situações de estresse térmico atual e dos próximos anos.
A Barra da Tijuca merece um tratamento à parte nesta análise. Idealizada em
1969 para renovar a autoestima carioca pela perda da capital para Brasília ou como um
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sonho da pós-modernidade brasileira no novo estado da Guanabara, ou ainda, construir
um novo Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca reproduz, atualmente, os mesmos problemas
do “velho Rio”, como os confusos congestionamentos, a proliferação de favelas e a
intensa degradação de seus recursos naturais da flora e dos mananciais. Com o discurso
inicial de amplificar a superfície edificável da cidade, que sofre com seu relevo irregular
e com a falta de espaço saudável para habitação, a Barra absorveu as inovações do
projeto piloto de Brasília e do urbanismo norte-americano e estabeleceu uma zona de
auto-segregação para uma recente e renovada elite carioca. Nem mesmo as amplas
avenidas ou autopistas, que superestimam o “cidadão automóvel” e anulam o pedestre
das estreitas calçadas, a valorização do verde intersticial ou o culto da preservação da
praia e dos morros vegetados, como refugos de amenidade urbana, foram capazes de
oferecer alternativas em abrigar valores de TSC mais amenos, já que se trata de um
bairro planejado. A Barra e adjacências estão incorporadas ao circuito das áreas mais
quentes da metrópole.
Tanto nas áreas urbanas consolidadas, como na área central da cidade, quanto
nas áreas de uso “urbano”, já consolidado, ou “rural ou urbano de baixa densidade”,
como na zona oeste e baixada Fluminense, a metrópole fluminense é vítima da sua
própria história de ocupação urbana. Aquelas áreas já ocupadas ou em processo de
ocupação convivem numa profunda luta de conquista e fortalecimento do seu solo, haja
visto a grande rede de pântanos, lagoas, charnecas e mangues que tomaram e ainda
vivem na metrópole.
A intensa destruição dos corpos hídricos por meio de aterros, como foi o caso da
construção da avenida Brasil na década de 40 e do aterro do Flamengo na década de 60,
ambos às margens da baía de Guanabara, e das atuais e constantes agressões ao espelho
de água e margens das lagoas de Jacarepaguá e da Barra, determinam a eliminação do
percentual de água contido no sistema. Nesse caso, o sistema “Terra-água-atmosfera” da
cidade é bastante comprometido, em que parte da radiação solar recebida, ao invés de
converter água líquida em vapor, isto é, em umidade no ar, passa a ser redirecionada
para aquecer o ar ou o solo, elevando a temperatura, seja da atmosfera, averiguada pela
estação meteorológica, seja da superfície continental, apurada por meio do
sensoriamento remoto.
Diante da configuração espacial definida pela TSC, constata-se que a ilha de
calor na RMRJ apresenta um padrão polinucleado, isto é, com vários núcleos de calor
espalhados. Esse padrão polinuclear desfaz o conceito teórico da ilha de calor clássica,
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obtida na literatura europeia e norte-americana de climas temperados, que estabelece a
área central da cidade como o reduto do núcleo máximo da ilha de calor. A ilha de calor
clássica obedece ao modelo de urbanização conhecido como centro-periferia, que indica
um padrão onde a cidade se desenvolve em torno do seu centro histórico ou do seu
núcleo metropolitano, formando os subúrbios ou a periferia a partir dele.
O modelo europeu e norte americano de urbanização derivam do conceito que, a
partir do centro histórico ou do núcleo metropolitano, os subúrbios tendem a se
distribuir em um padrão horizontal de ocupação de usos menos complexos do solo e a
taxas de massa vegetal superior ao núcleo. Abrigam uma população urbana que
extravasa os limites do núcleo metropolitano. Em se tratando dos países semiperiféricos,
tal como o Brasil, as suas regiões metropolitanas e, neste caso, a metrópole fluminense
atende ao modelo centro-periferia, entrementes o seu subúrbio e periferia apresentarem
condições inóspitas de habitação, funcionando como um espaço repulsor e segregador
ao Centro, ao invés de abrigo popular e eficiente a uma população urbana crescente.
Nesse contexto, inserem-se a zona oeste do Rio, a baixada Fluminense e São Gonçalo.
O modelo de subúrbio americano apenas vingou na Barra da Tijuca, conforme já
comentado, e o mesmo atendeu a uma elite, e não a uma população de baixa renda.
Atualmente, o modelo centro-periferia sofre adaptações no interior da metrópole
fluminense, a partir da individualização de enclaves espaciais, que são núcleos urbanos
de segmentação social. Esse novo momento do dinamismo urbano cria núcleos
elitizados na periferia, como ocorrido em Bangu, Campo Grande e Santa Cruz, na zona
oeste e em Nova Iguaçu, na baixada Fluminense. A elitização, composta por uma classe
média emergente do subúrbio, é percebida pelo aspecto do novo urbano, materializado
na Barra da Tijuca, como a busca da residência no condomínio fechado e das compras
nos centros comerciais (shopping centers), sinal de segurança e status social.
O dinamismo urbano também tem recuperado áreas degradadas ou esvaziadas,
transformando-as em atrativas, como ocorre com a proliferação dos centros comerciais
(shoppings) a partir de antigas fábricas falidas, como o Nova América (1995), em Del
Castilho, e o Bangu Shopping (2007), em Bangu, ou avenidas insalubres, como o Via
Brasil (2011) e o Jardim Guadalupe (2011) na avenida Brasil, na altura dos bairros de
Irajá e Guadalupe, respectivamente.
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A área central também passa por essa remodelagem por um processo
denominado de gentrificação29. É a recuperação do seu espaço, principalmente da zona
portuária, movimento inicializado na Europa, sobretudo na Espanha, em Barcelona. A
área central, incluindo a sua periferia (Santo Cristo, Gamboa, Saúde, Estácio, Lapa,
Catumbi e Fátima), abriga muitos vazios e ruínas subaproveitadas que, inclusive,
registraram valores elevados de TSC. Projetos como o corredor cultural e a reinvenção
da Lapa nos anos 90, o Porto Maravilha na atualidade e as futuras possibilidades de
retomada da habitação de classe média marcam a retomada urbanística da área central.
Assim como a TSC, os mapas de NDVI (Figura 5.149) e IBI (Figura 5.150)
reproduzem basicamente o padrão espacial da década de 2000. As áreas de maior
estresse vegetal ou com maior indicador de área construída são acopladas às áreas mais
quentes, que se esquadrinham no entorno da avenida Brasil, desde as imediações da
rodoviária até a zona oeste, na área central, da zona portuária ao quadrilátero formado
pela avenida presidente Vargas e Rio Branco. Persiste pela zona sul, baixada de
Jacarepaguá, baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo.

Figura 5.149: Mapa da CMV do NDVI para todo o período 1980-2000 na RMRJ

29

ou “enobrecimento urbano”, derivado do inglês gentrification, que significa um processo de renovação
do espaço urbano a partir de intervenções na melhoria da paisagem urbana produzindo uma grande
valorização imobiliária.
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Interessante ressaltar que a área do COMPERJ, em Itaboraí, é apenas demarcado
pelo IBI, registrando-se aí os valores mais elevados do índice na RMRJ. Outra
característica marcante é o papel dos conjuntos morfológicos que circundam a RMRJ e
que operam como um cinturão de isolamento térmico. Nesse conjunto formado pela
serra do Mar, a partir do município de Itaguaí, no extremo oeste metropolitano, até o
município de Guapimirim, no contato a nordeste com a região serrana do estado,
variando altitudes entre 300 e 2000 metros, até as terras baixas e pequenos morros da
baixada litorânea, no extremo leste, os índices de NDVI (os mais elevados) e IBI (os
mais baixos) combinam-se com os valores mais baixos de TSC.

Figura 5.150: Mapa da CMV do IBI para todo o período 180-2000 na RMRJ
Além do domínio morfológico da Serra do Mar e dos maciços costeiros do Rio e
Niterói, evidentemente que outras pequenas serras e morros atuam na amenização da
temperatura. Esses estão espalhados pela zona norte e oeste da capital, como a serra do
Engenho Novo e da Misericórdia na baixada da Guanabara e a serra do Cantagalo e de
Inhoaíba na baixada de Santa Cruz.
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5.3. Modelagem atmosférica
A modelagem atmosférica em sintonia com o sensoriamento remoto é
fundamental para os estudos em clima urbano (FREITAS e SILVA DIAS, 2005). As
simulações contribuem para o entendimento da atmosfera em seus níveis mais
inferiores, nas camadas mais próximas à superfície. Os modelos em mesoescala
mostram habilidade em reproduzir o fenômeno da ilha de calor urbana e seus efeitos
correlatos, que simulam sua intensidade, sua estrutura espacial e dinâmica temporal.
A modelagem atmosférica de mesoescala tem permitido a realização de
simulações para a ilha de calor urbana, com destaque para o MM5. Nessa etapa, o
objetivo é simular a temperatura da RMRJ pelo MM5 e comparar seu campo térmico
com as imagens termais do Landsat, sua TSC, para identificar os espaços similares
favoráveis à formação da ilha de calor. São selecionadas quatro datas, duas situações de
inverno e duas situações de verão, em 2007 e 2010. Campos de calor latente e sensível,
umidade relativa do ar e umidade do solo, altura da camada limite, direção e velocidade
do vento gerados pela simulação do MM5 são adicionados para apoiar a análise
comparativa da temperatura do modelo a do Landsat. Antes, inicialmente, são
analisadas as imagens de vapor de água e a situação sinótica dos dias e efetuadas
análises estatísticas para validar os dados entre o MM5 e o Landsat.

5.3.1. 23 de fevereiro de 2007
5.3.1.1. Situação sinótica e estatística dos dados
Isóbaras entre 1016 e 1020 mb contornaram o estado do Rio de Janeiro no dia 23
de fevereiro de 2007. Sem nuvens e com ventos fracos de norte e leste, o tempo na
RMRJ é marcado por uma estabilidade atmosférica (Figuras 5.151 e 5.152).
Na análise estatística dos dados, é realizada uma comparação entre os dados de
temperatura das estações meteorológicas e das simulações do MM5 (Tabela 5.31). O
primeiro índice estatístico, o coeficiente de correlação, mostra resultados satisfatórios,
em todas as estações valores acima de 60%. Das 11 estações, 9 estão acima de 80% e
duas, Nova Iguaçu e Santa Cruz, acima de 90%. Para o erro quadrático médio
normalizado (Nmse), as discrepâncias entre os dados observados e simulados são
baixos, não chegando a 10%. Nas estações Marambaia e Santa Cruz, a discrepância é
mínima (1%). O fator de 2 (Fa2) mostra desvios inconsistentes, onde muitas estações
aproximam-se ou fincam o valor ideal (1), como no Centro, Jacarepaguá (Inea) e
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Marambaia. Apenas a estação Nova Iguaçu superestima a simulação do modelo acima
de 10%. O desvio fracional (Fb) também apresenta bons resultados entre a simulação e
a observação, todos muito próximos ao valor ideal (zero). Apenas Nova Iguaçu, mais
uma vez, mostra valor um pouco mais elevado (15%). Finalmente, o desvio fracional
padrão (Fs) não apresenta resultados tão satisfatórios. Apenas a estação Marambaia
mostra uma dispersão da temperatura observada maior que a dispersão da temperatura
simulada (49%). Quanto ao mais, a dispersão da temperatura simulada é ainda maior.
Em Niterói, a variação do desvio é altíssima, -1,15.

Figuras 5.151 e 5.152: Carta sinótica de superfície (à esquerda) e Imagem de satélite no
infravermelho canal 4 (a direita) para a América do Sul de 23/02/2007 às 12GMT
(10h00m HV)
Tabela 5.31: Comparação estatística entre a temperatura do ar observada nas estações
meteorológicas a 1,5m e a temperatura da superfície simulada pelo MM5 ao nível do
solo (skin temperature) para o período horário de 48 horas ente os dias 21 (10h) e 23
(10h) de fevereiro de 2007
Localidades
correlação
Afonsos
0,85
Centro
0,85
Galeão
0,88
Jacarepaguá Inea
0,85
Jacarepaguá Metar
0,84
Marambaia
0,64
Nova Iguaçu
0,91
Niterói
0,64
Santa Cruz
0,93
Santos Dumont
0,82
1
Ideal

Nmse
0,03
0,04
0,04
0,02
0,02
0,01
0,05
0,06
0,01
0,04
0

Fa2
0,97
1,00
1,05
0,99
1,07
0,98
0,86
1,08
0,95
1,07
1

Fb
0,03
0,00
-0,05
0,01
-0,07
0,02
0,15
-0,07
0,05
-0,07
0

Fs
-0,76
-0,93
-0,81
-0,73
-0,63
0,49
-0,75
-1,15
-0,28
-0,88
0
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A segunda análise (Tabela 5.32) comparou a temperatura observada nas estações
com a estimada pelo Landsat-5. Foram ignorados dois índices, o coeficiente de
correlação e o desvio fracional padrão. Esse fato deve-se, pois, em função da
temperatura obtida ser exclusiva ao horário da passagem do satélite, ou seja, associada
a um único valor horário, o que invalida o uso daqueles dois índices que dependem de
mais de um valor para o cálculo.
Tabela 5.32: Comparação estatística entre a temperatura do ar observada nas estações
meteorológicas a 1,5m e a TSC estimada pelo Landsat-5 as 10h do dia 23/02/2007
Localidades
Afonsos
Centro
Galeão
Jacarepaguá Inea
Jacarepaguá Metar
Marambaia
Nova Iguaçu
Niterói
Santa Cruz
Santos Dumont
Ideal

O

erro

quadrático

médio

Nmse
0,05
0,18
0,22
0,06
0,43
0,12
0,12
0,22
0,14
0,40
0

Fa2
0,79
0,66
0,63
0,78
0,53
0,71
0,71
0,63
0,69
0,54
1

normalizado

Fb
-0,23
-0,41
-0,46
-0,25
-0,62
-0,35
-0,34
-0,46
-0,37
-0,60
0

(Nmse)

apresentou

resultados

satisfatórios, nenhum superior a 50%. Entretanto, os resultados não são tão precisos,
próximos ao ideal (0), quanto à primeira análise estatística. Apenas duas estações
mostram valores inferiores a 1%, Afonsos (0,05) e Jacarepaguá-Inea (0,06), indicando
baixíssima discrepância entre a temperatura observada e a estimada. O fator de 2 (Fa2)
mostra valores distantes do ideal (1), porém nenhum ponto apresenta valor abaixo de
50%. Dois pontos

aproximam-se de 1, Afonsos (0,79) e Jacarepaguá-Inea (0,78).

Finalmente, o desvio fracional (Fb), tem valores subestimados sugerindo uma grande
dispersão entre as duas grandezas de temperatura comparadas. A dispersão é indicada
pela sucessão de valores negativos, bem expressivos em Jacarepaguá-Metar (-0,62) e
Santos Dumont (-0,62).
A terceira análise estatística compara a temperatura estimada do Landsat-5 com
a simulada pelo MM5 (Tabela 5.33) e também exclui os índices de correlação e o desvio
fracional padrão. Os resultados são, em geral, mais satisfatórios que a comparação
anterior, principalmente para o erro quadrático médio normalizado (Nmse). Com
exceção de Jacarepaguá – Metar, suas discrepâncias entre as temperaturas não excedem
20%, e ao mais, em seis dos dez pontos, é inferior a 1%. O fator de 2 (Fa2) não
demonstra o mesmo sucesso e apenas a estação Afonsos e Jacarepaguá-Inea não
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excedem a 10% dos desvios. Curiosamente, todos os desvios são acima do ideal (1),
indicando uma maior dispersão e superestimativa da temperatura simulada pelo modelo
em comparação à temperatura estimada pelo satélite. Uma situação semelhante, porém
em proporções menores, ocorre para o desvio fracional (Fs). E do mesmo modo, as
estações Afonsos e Jacarepaguá-Inea revelam os menores desvios, indicando uma maior
aproximação entre a temperatura do modelo e do satélite.
Tabela 5.33: Comparação estatística entre a TSC estimada pelo Landsat-5 e a
temperatura da superfície simulada pelo MM5 ao nível do solo (skin temperature) às
10h do dia 23/02/2007
Localidades
Afonsos
Centro
Galeão
Jacarepaguá Inea
Jacarepaguá Metar
Marambaia
Nova Iguaçu
Niterói
Santa Cruz
Santos Dumont
Ideal

Nmse
0,00
0,06
0,04
0,01
0,27
0,15
0,06
0,03
0,14
0,18
0

Fa2
1,07
1,28
1,23
1,10
1,67
1,47
1,29
1,20
1,45
1,52
1

Fb
0,06
0,24
0,20
0,10
0,50
0,38
0,25
0,18
0,36
0,41
0

O gráfico da Figura 5.153 mostra o comportamento pontual da temperatura da
estação meteorológica, do modelo numérico e do satélite entre 10 pontos da RMRJ. A
temperatura estimada pelo satélite é a mais alta, seguida pelo modelo e pela estação
meteorológica. A única exceção ocorre na Marambaia, quando a temperatura da estação
é levemente superior ao modelo. A temperatura estimada pelo satélite revela um
gradiente muito alto quando comparada as outras fontes da temperatura, principalmente
com a estação meteorológica. A média de todas as localidades entre a temperatura do
satélite com a estação é de 16,3oC (com marca de 27oC em Jacarepaguá-Metar) e cai
para 11,4oC com o modelo MM5 (o valor máximo absoluto é de 22,8oC, também em
Jacarepaguá-Metar). Por outro lado, quando se compara a média do gradiente entre o
MM5 e a estação meteorológica, o valor é mais baixo, 5,9oC (atinge 9,1oC em Niterói).
O gradiente térmico tão discrepante entre a temperatura do Landsat-5 com a
estação meteorológica deve-se exatamente pela natureza da superfície fonte. Enquanto a
primeira corresponde à temperatura da superfície continental (TSC), a segunda registra
a temperatura do ar, livre do atrito, por isso situada a 1,5metros da superfície segundo
normas da Organização Meteorológica Mundial (OMM). Levam-se igualmente em
conta as sucessivas técnicas para a correção atmosférica da primeira visando a
descontaminação do píxel. No entanto, a temperatura do modelo, que se baseia na
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temperatura da superfície (skin temperature, isto é, a temperatura da superfície), possui
um gradiente mais distante ao satélite e um pouco mais próximo da estação. Essa
resposta pode estar relacionada aos componentes da simulação desenvolvida pelo MM5.
Soma-se a essa

discussão, a normalidade do gradiente térmico tão distante,

principalmente quando se compara a partir do Landsat, que estima a TSC. Segundo
AHRENS (2001), a temperatura a 1,5 metros da superfície pode alcançar um gradiente
de 15ºC, ou mais, em um dia ensolarado e calmo.

Figura 5.153: Variação conjunta da temperatura observada pela estação meteorológica
(a 1,5m da superfície) da temperatura simulada pelo modelo MM5 (skin temperature) e
da temperatura estimada pelo satélite Landsat-5 (TSC) em 23/02/2007 às 10h em 10
pontos da RMRJ
Os locais mais quentes estão reservados ao Centro, Jacarepaguá-Metar, Nova
Iguaçu e Santos Dumont. A temperatura ultrapassa 50oC segundo estimativa do TSC do
Landsat ou ultrapassa 30oC de acordo com a observação na estação meteorológica ou
pela simulação do MM5.

5.3.1.2. TSC estimada pelo Landsat-5 e a temperatura simulada pelo MM5
A TSC estimada pelo Landsat concentra seu núcleo mais quente na área central
da metrópole, na zona norte, zona oeste, baixada de Jacarepaguá, baixada Fluminense e
partes de Niterói e São Gonçalo (Figura 5.154). Esse núcleo engloba temperaturas
acima de 46oC, ou mesmo acima de 60oC , podendo atingir até mesmo 70oC. Essas
áreas são lócus contribuintes da formação da ilha de calor urbana na RMRJ.
Áreas mais amenas, entre 30oC e 46oC, estão distribuídas pela baixada
Fluminense, zona sul e oeste da capital fluminense e nos municípios da borda leste da
250

baía de Guanabara. As áreas com TSC abaixo de 30oC, estão reservadas aos maciços
costeiros do Rio de Janeiro e Niterói e a serra do Mar, que se estende desde a faixa oeste
até o extremo norte.

Figura 5.154: TSC na RMRJ no dia 23/02/2007 as 10h46 (HV) pelo Landsat-5
A temperatura da superfície simulada pelo MM5, em suas devidas proporções,
concorda com a espacialização da temperatura estimada pelo Landsat e ratifica as áreas
mais sujeitas à geração da ilha de calor urbana. Uma mancha contínua e homogênea, em
tom vermelho mais escuro, abriga o núcleo mais quente, acima de 34oC, e conforma-se
pela zona sul, área central, zona norte, baixada de Jacarepaguá e zona oeste da capital,
grande parte da baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo e Maricá (Figura 5.155).
Na zona oeste, o núcleo mais quente é restrito a baixada de Bangu, enquanto a
baixada de Santa Cruz e de Guaratiba resguardam temperaturas um pouco mais baixas,
inferiores a 32oC. A zona sul e Maricá estão inclusas na mancha mais quente do
modelo, diferentemente daquela revelada pelo satélite.
As áreas mais amenas, salvo as exceções mencionadas no parágrafo anterior,
aderem àquelas mostradas pelo Landsat, mais evidente na baixada Fluminense, com
valores entre 28oC e 32oC. Os maciços do Rio e Niterói e a serra do Mar destacam-se
como os núcleos mais frios com valores abaixo de 28oC ou próximo a 20oC.
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Figura 5.155: Temperatura da superfície (skin temperature) na RMRJ no dia 23/02/2007
às 12h (GMT) simulada pelo MM5
Outros produtos do modelo são adotados para complementar a análise da
temperatura. O calor latente e sensível são bons indicadores para estimar a perda ou o
ganho de energia. É notória a baixa disponibilidade de calor latente, abaixo de 130
W.m2, na densa área urbana onde se localizaram os valores mais elevados da
temperatura. Em contrapartida, o calor sensível contrapôs-se aos valores mais baixos de
calor latente e se adequou aos mais elevados de temperatura, quantificando valores
acima de 200 W.m-2 nas zonas mais quentes (Figuras 5.156 e 5.157).

Figuras 5.156 e 5.157: Calor latente (à esquerda, em W.m-2) e sensível (à direita, em
W.m-2) na RMRJ em 23/02/2007 às 12GMT
Nota-se que a baixa disponibilidade de calor latente estende-se um pouco mais
para a zona oeste (além da baixada de Bangu) e para o interior da baixada Fluminense.
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Os valores mais altos, acima de 240 W.m-2, propagam-se no entorno da RMRJ e nos
maciços costeiros do Rio de Janeiro e Niterói. A configuração da mancha mais viva de
calor sensível é oposta ao calor latente e também tende a se perpetuar para além da
baixada de Bangu e para o interior da baixada Fluminense. A área urbana da metrópole
conforma um ambiente favorável ao acúmulo de calor destinado muito mais ao
aquecimento do que para a evaporação. Em caso de adoção da razão de Bowen, essa
medida teria um valor altamente elevado na RMRJ.
Para a camada limite, a sua altura sofre muitas variações ao longo da RMRJ
(Figura 5.156). As zonas urbanas

destacam-se com elevações acima de 1km,

provavelmente favorecidas pela convecção térmica. Em algumas localidades, a altura
alcança quase 1,5km, como em pontos da zona norte nas imediações dos bairros de
Madureira, na baixada Fluminense, em Duque de Caxias e no centro de Nova Iguaçu,
em Bangu, na zona oeste, na Barra da Tijuca, São Gonçalo e Maricá. Pontos não
definidos como “urbanos” ultrapassam 1,5km, como a área peri-urbana de Nova Iguaçu,
Paracambi ao final da baixada Fluminense e Maricá. Cabe mencionar que a convecção
térmica não está restrita ao aquecimento das massas urbanas, mas também a áreas bem
amplas e abertas, tão comum na baixada Fluminense e na zona oeste do Rio.

Figuras 5.156 e 5.157: Altura da camada limite (à esquerda, em metros) e vento em
superfície (à direita, em m/s) na RMRJ em 23/02/2007 às 12GMT
Quanto ao vento (Figura 5.157), em função do relevo acidentado da metrópole e
do seu litoral recortado, diversas direções são possíveis. Mas sua velocidade pouco
variou e configurou-se em média abaixo de 7m/s. O predomínio do vento é de terra-mar
ou mar-terra. Esse último é dominante no litoral a leste da baía de Guanabara e no
interior da própria baía que acaba por atravessar os municípios de Maricá e Niterói e
alguns trechos da baixada Fluminense e da zona norte carioca. No litoral, a oeste da baía
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de Guanabara, predominam fluxos do oceano e do continente. Este é oriundo,
principalmente, dos maciços da Tijuca e da Pedra Branca. No interior do continente, há
também dois fluxos predominantes: a leste da baía, migram ventos em direção à região
serrana; a oeste da baía de Guanabara, o fluxo é inverso, advindo da serra do Mar e
varrendo a baixada Fluminense com velocidade acima de 10m/s. Há intensa calmaria
entre os maciços da Pedra Branca e do Mendanha na zona oeste, enclausurando o ar
nesta área da baixada de Bangu. No extremo oeste e a noroeste, o vento é um pouco
mais intenso. Desloca-se da serra do Mar em direção a baía de Sepetiba a uma
velocidade de 12 m/s.
A umidade relativa do ar (Figura 5.158) mostra baixa variação espacial,
predominando em torno de 40% e 60% em toda RMRJ. Porcentagens um pouco mais
elevadas são observadas nos maciços costeiros do Rio de Janeiro (entre 60% e 75%) e
na serra do Mar (acima de 90%).
A baixa quantidade de umidade do solo (Figura 5.159) é definida pela mesma
mancha das altas temperaturas e de calor sensível. Equivalem-se também a maior
elevação da altura da camada limite e as baixas taxas de calor latente. Assim, essas
respostas estão associadas às áreas urbanas onde predomina uma superfície mais
impermeável com baixa massa vegetal. A umidade tende a aumentar em direção às
áreas periurbanas ou semi-vegetadas da zona oeste, do interior da baixada Fluminense e
a leste da baía de Guanabara.

Figuras 5.158 e 5.159: Umidade relativa do ar (à esquerda, em %) e umidade do solo (à
direita, em %) na RMRJ em 23/02/2007 às 12GMT

254

5.3.2. 02 de agosto de 2007
5.3.2.1. Situação sinótica e estatística dos dados
Uma extensão do anticiclone do Atlântico Sul estende-se sobre o sudeste e
proporciona tempo bom no estado do Rio de Janeiro. Uma situação de estabilidade
atmosférica é estabelecida e deve-se pela ausência de nebulosidade e persistência da
calmaria (Figuras 5.160 e 5.161).

Figuras 5.160 e 5.161: Carta sinótica de superfície (à esquerda) às 12GMT e Imagem de
satélite no infravermelho canal 4 (à direita) para a América do Sul às 12h45m GMT de
02/08/2007
A estatística da análise comparativa entre os dados das estações meteorológicas
e das simulações do MM5 é exibida na Tabela 5.34. Os coeficientes de correlação
mostram resultados satisfatórios, todos acima de 60%, salvo a exceção de Copacabana,
com um índice de apenas 36%. O erro quadrático médio normalizado (Nmse) também
apresenta resultados aceitáveis, discrepâncias baixíssimas, não excedendo a 10%; a
única restrição é apontada em Jacarepaguá-Inmet (23%). De forma análoga, o fator de 2
(Fa2) revela bons resultados, cujos valores

aproximam-se do ideal (1). Apenas

Jacarepaguá-Inmet e Nova Iguaçu distanciam-se um pouco mais de 1, mas ainda assim
não extrapolam mais que 15%. O desvio fracional (Fb) segue as tendências dos demais
índices e exibe ótimos resultados, muito próximos ao valor ideal (0). Mais uma vez,
Jacarepaguá-Inmet e Nova Iguaçu afastam-se um pouco mais e recebem valores de 16 e
14%, respectivamente. Enfim, o índice mais rigoroso, o desvio fracional padrão (Fs),
não apresentou resultados tão interessantes. Há uma grande dispersão da temperatura
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simulada, geralmente acima de 30%. Em Santos Dumont, a variação da temperatura é a
mais elevada, -1,1oC. Três estações mostraram maior dispersão na temperatura
observada, Marambaia, Santa Cruz e Vila Militar, com as mais baixas dispersões.
Tabela 5.34: Comparação estatística entre a temperatura do ar observada nas estações
meteorológicas a 1,5m e a temperatura da superfície simulada pelo MM5 ao nível do
solo (skin temperature) para o período horário de 48 horas ente os dias 31 de julho (às
10h) e 02 de agosto (às 10h) de 2007
Localidades
correlação
Afonsos
0,88
Centro
0,92
Copacabana
0,36
Ecologia
0,78
Galeão
0,83
Jacarepaguá INEA
0,69
Jacarepaguá Inmet
0,91
Marambaia
0,66
Niterói
0,73
Nova Iguaçu
0,91
Santa Cruz
0,87
Santos Dumont
0,73
Vila Militar
0,61
1
Ideal

Nmse
0,03
0,05
0,03
0,05
0,04
0,04
0,23
0,01
0,08
0,05
0,01
0,09
0,03
0

Fa2
1,02
0,91
0,91
0,93
0,99
0,97
0,85
1,02
1,02
0,87
0,95
0,99
1,03
1

Fb
-0,02
0,09
0,10
0,07
0,01
0,03
0,16
-0,02
-0,02
0,14
0,05
0,01
-0,03
0

Fs
-0,37
-0,77
-0,59
-0,61
-0,53
-0,48
-0,31
0,41
-0,99
-0,55
0,28
-1,13
0,40
0

A análise estatística entre a temperatura observada nas estações com a TSC
estimada pelo Landsat-5 é exibida na Tabela 5.35. O erro quadrático médio normalizado
(Nmse) apresentou resultados excelentes. Sete dos 11 pontos usados na comparação são
ideais (zero), e, apenas em Santos Dumont, a dispersão entre as duas temperaturas
alcança 10%. O fator de 2 (Fa2) também mostra uma fraca dispersão, e seus valores
tendem a se aproximar do valor ideal (1). Não obstante, sua exatidão não se compara ao
índice anterior. Há valores um pouco mais dispersos, como o Centro, Jacarepaguá-Inea,
Jacarepaguá-Metar e Santos Dumont, que se aproximam dos 30%. O desvio fracional
(Fb) revela bons resultados, haja visto o seu maior rigor estatístico. Apenas quatro
estações têm valores acima de 15%, justamente os mesmos que se destacaram no fator
de 2. Dessas estações, duas têm sua maior dispersão em torno da média da temperatura
observada (Centro e Jacarepaguá-Inea) e as outras duas (Jacarepaguá-Metar e Santos
Dumont) apresentam dispersão em torno da média da TSC estimada pelo Landsat-5. As
demais estações tem baixíssima dispersão e não extrapolam a 10%.
A comparação entre a TSC estimada pelo Landsat-5 e a temperatura simulada
pelo MM5 é exposta na Tabela 5.36. O erro quadrático médio normalizado (Nmse)
indicou, em todas as estações, que a discrepância entre os resultados não ultrapassaram
11% ,e a maioria aproximou-se do valor ideal (zero), mostrando certa concordância
entre os dados estimados pelo Landsat-5 e simulados pelo MM5. O fator de 2 (Fa2)
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também demonstra uma boa aquiescência entre os dados, cuja dispersão entre eles não
chega a 30%. O desvio fracional (Fs) segue uma tendência semelhante ao fator de 2. Em
sete pontos, a dispersão é maior em torno da média da temperatura simulada pelo MM5,
enquanto, nos outros quatro pontos, a dispersão é maior em torno da média da TSC
estimada pelo Landsat-5. Ainda assim, a dispersão é bem maior com os dados
simulados, alcançando -0,33 no Centro.
Tabela 5.35: Comparação estatística entre a temperatura do ar observada nas estações
meteorológicas a 1,5m e a TSC estimada pelo Landsat-5 às 10h do dia 02/08/2007
Localidades
Afonsos
Centro
Copacabana
Ecologia
Galeão
Jacarepaguá INEA
Jacarepaguá Inmet
Marambaia
Niterói
Nova Iguaçu
Santa Cruz
Santos Dumont
Vila Militar
Ideal

Nmse
0,00
0,03
0,00
0,01
0,00
0,04
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,01
0

Fa2
1,04
1,20
0,97
1,08
0,96
1,23
0,77
0,96
0,96
1,07
0,96
0,74
0,93
1

Fb
0,04
0,18
-0,03
0,08
-0,04
0,21
-0,26
-0,04
-0,04
0,07
-0,04
-0,31
-0,07
0

Tabela 5.36: Comparação estatística entre a TSC estimada pelo Landsat-5 e a
temperatura da superfície simulada pelo MM5 ao nível do solo (skin temperature) às
10h do dia 02/08/2007
Localidades
Afonsos
Centro
Copacabana
Ecologia
Galeão
Jacarepaguá INEA
Jacarepaguá Inmet
Marambaia
Niterói
Nova Iguaçu
Santa Cruz
Santos Dumont
Vila Militar
Ideal

Nmse
0,06
0,11
0,02
0,03
0,03
0,10
0,03
0,03
0,07
0,04
0,04
0,00
0,04
0

Fa2
0,79
0,72
1,16
0,84
0,85
0,73
1,18
1,17
0,76
0,82
1,21
0,97
1,23
1

Fb
-0,23
-0,33
0,15
-0,17
-0,16
-0,31
0,16
0,16
-0,27
-0,20
0,19
-0,03
0,21
0

A distribuição pontual da temperatura da estação meteorológica, do MM5 e do
Landsat-5, a partir dos 13 pontos da RMRJ estudados, mostra um comportamento
bastante diferente daquele analisado no episódio de verão. Duas particularidades
marcam o episódio de inverno: além das temperaturas bem mais baixas (não
ultrapassando 36oC), a TSC estimada pelo Landsat-5 não é a mais elevada em todos os
pontos (só ocorre em cinco), e a diferença da média total da temperatura entre todas as
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fontes é relativamente baixa, não chegando a 5,5oC (Figura 5.162), que pode estar
relacionada ao próprio clima de inverno, com gradientes térmicos bem mais baixos.
Nesse caso, as boas respostas dos índices estatísticos podem ser entendidos pelo baixo
gradiente térmico.

Figura 5.162: Variação conjunta da temperatura observada pela estação meteorológica
(a 1,5m da superfície) da temperatura simulada pelo modelo MM5 (skin temperature) e
da TSC pelo satélite Landsat-5 (superfície) em 02/08/2007 às 10h em 13 pontos da
RMRJ
A temperatura mais elevada é encontrada na simulação do MM5, seguida pela
estimativa do Landsat-5 e pela estação meteorológica. As maiores diferenças ocorrem
entre a temperatura simulada e a estimada, com gradiente médio de 5,3oC. O gradiente
positivo mais elevado ocorre no Centro (9,7oC), enquanto o mais baixo ocorre no Santos
Dumont (0,8oC). Entre a temperatura simulada e da estação meteorológica, o gradiente
térmico médio é de 4,3oC, alcançando um valor máximo de 8oC no Santos Dumont. O
menor gradiente médio ocorre entre a TSC estimada e a temperatura da estação
meteorológica, com uma diferença de apenas 2,8oC. Seu gradiente máximo é de 7,6oC
em Jacarepaguá-Inmet.
As áreas mais quentes correspondem ao Centro, Jacarepaguá-Inea e,
principalmente, a Nova Iguaçu (unânime nas três fontes da temperatura), onde se
identifica a temperatura mais alta, 35,2oC (MM5). No Centro e em Jacarepaguá, as
temperaturas também ultrapassam os 30oC, segundo a simulação do MM5, 34,3oC e
32,7oC, respectivamente. As áreas mais amenas são observadas no Galeão e em Niterói,
22oC e 23oC, respectivamente, registrados nas duas estações.
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5.3.2.2. TSC estimada pelo Landsat-5 e a temperatura simulada pelo MM5
O mapa da TSC, estimada pelo Landsat-5, mostra uma variação espacial entre
o

20 C e 32oC, entre tons azul e verde (Figura 5.163). Os valores mais elevados, acima de
26oC, em tom verde, estão distribuídos pela área urbana mais densa da metrópole. Em
pontos localizados, a TSC ultrapassa os 32oC, como em Benfica (34,1oC), Inhaúma
(38,3oC), Irajá (34,8oC), Nova Iguaçu (41,1oC), Realengo (35,5oC), Santa Cruz (39oC) e
Barra da Tijuca (36,2oC).

Figura 5.163: TSC na RMRJ no dia 02/08/2007 às 09h45m (GMT) pelo Landsat-5
Os valores mais baixos, inferiores a 26oC, da tonalidade verde para o azul,
concentram-se no entorno e nas extremidades da área urbana mais densa nas áreas do
“rural ou urbano de baixa densidade” e da “vegetação”. Os maciços costeiros do Rio e
Niterói comportam-se como enclaves frios no seio da metrópole. Do mesmo modo, as
áreas planas do entorno da baía de Guanabara e da baixada Fluminense, associadas à
orografia da serra do Mar, circundam a RMRJ e estabelecem um extenso cinturão de
amenidade térmica. Nessas áreas, a TSC registrada está abaixo de 20ºC e alcança
valores próximos a 0oC nas localidades mais altas.
A temperatura da superfície simulada pelo MM5 (Figura 5.164) configura uma
conformação espacial equivalente a TSC estimada pelo Landsat-5. Os valores mais
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elevados, entre 26oC e 32oC, em tom laranja, concentram-se na zona urbana da RMRJ,
envolvendo toda a área central, a zona norte, zona sul e zona oeste, baixada de
Jacarepaguá, baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo. Definitivamente, estas são as
áreas fontes que produzem e sustentam a ilha de calor urbana.

Figura 5.164: Temperatura da superfície (skin temperature) na RMRJ no dia 02/08/2007
às 13h (GMT) pelo MM5
Ao observar com maior detalhe as áreas mais quentes da RMRJ, pode–se
distinguir três zonas. A zona mais quente está confinada na baixada de Bangu com
valores entre 30oC e 32oC. Uma segunda zona entre 28oC e 30oC abrange a zona sul,
zona norte, a baixada de Jacarepaguá, Duque de Caxias, na baixada Fluminense, o eixo
Niterói-São Gonçalo e Maricá. A terceira zona localiza-se na extremidade da zona sul
em direção a Barra da Tijuca, a parte mais a leste da baixada de Jacarepaguá no Recreio
dos Bandeirantes, o extremo oeste da zona oeste nas baixadas de Santa Cruz e
Guaratiba, a baixada Fluminense, com exceção de Duque de Caxias, e o entorno de São
Gonçalo em direção a Itaboraí e Tanguá.
Os maciços costeiros do Rio e Niterói, as áreas planas do extremo leste e do
norte da RMRJ, que englobam o interior da baixada Fluminense, o extremo oeste e a
serra do Mar abrigam as áreas mais amenas da RMRJ. São áreas classificadas pelo
modelo como espaço agrícola ou de floresta (classes 2, 4, 8, 9 e 10 do mapa de uso do
solo do MM5 na Figura 4.6) que podem concordar nas devidas proporções ao “rural ou
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urbano de baixa densidade” e de “vegetação” pela classificação operada com as imagens
Landsat-5.
O calor latente e sensível (Figuras 5.165 e 5.166) mostra concordância com a
espacialização da temperatura. Os baixos valores do primeiro, abaixo de 130 W.m-2 em
azul, estão localizados nas zonas mais quentes. É favorecido pela baixa capacidade da
massa urbana em evaporar, que, neste caso, retém energia interna e converte em calor.
Seus valores mais elevados, que chegam a ultrapassar 300 W.m-2, estão reservados aos
maciços costeiros e da serra do Mar.

Figuras 5.165 e 5.166: Calor latente (à esquerda, em W.m-2) e sensível (à direita, em
W.m-2) na RMRJ em 02/08/2007 às 13GMT
Quanto ao calor sensível, sua disposição geográfica é oposta ao calor latente e
tende a concentrar níveis mais altos nas áreas mais quentes. Mais precisamente, seus
valores mais elevados entre 130 e 200 W.m-2, do tom laranja ao vermelho mais escuro, é
mais nítido no eixo leste-oeste, desde São Gonçalo e Niterói, atravessando a área central
e a zona norte do Rio até o extremo oeste. No extremo oeste, detém-se a mancha mais
escura do calor sensível. Essa área corresponde a baixada de Santa Cruz e Guaratiba e
não necessariamente define as temperaturas mais altas (é a terceira zona na seqüência
das mais quentes conforme a Figura 5.164) e tem seu uso do solo classificado como
espaço agrícola ou de floresta, conforme já comentado anteriormente, mas que, no
contexto da geografia urbana da RMRJ, adentra uma fase de transição, migrando ou
confirmando sua aptidão urbana. De qualquer forma, as zonas mais quentes comportam
e abrigam os valores mais altos de calor sensível obedecendo a configuração espacial da
temperatura da superfície.
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A altura da camada limite e a direção e velocidade do vento estão visíveis nas
Figuras 5.167 e 5.168. A primeira alcança 1 km de altura na área externa a RMRJ, a
nordeste, na região serrana fluminense. Na área metropolitana, sua altura é próxima a 1
km (900 metros), na baixada de Bangu, na zona oeste. Indubitavelmente, a zona oeste
destaca-se nesse episódio de inverno como uma área singular da RMRJ.

Figuras 5.167 e 5.168: Altura da camada limite (à esquerda, em metros) e vento em
superfície (à direita, em m/s) na RMRJ em 02/08/2007 às 13GMT
Alturas entre 700 e 800 metros, em amarelo, espacializam-se na baixada de
Jacarepaguá, em suas extremidades leste e oeste, e na baixada Fluminense entre Nova
Iguaçu, Queimados e Seropédica. Alturas mais modestas, entre 500 e 700 metros,
permeiam a espessa área urbana da zona norte, a baixada de Jacarepaguá e Fluminense e
áreas de São Gonçalo e Maricá. A maior elevação da camada limite não
necessariamente se situou na área urbana mais densa, como se esperava na zona norte,
por exemplo. Entretanto, no contexto da RMRJ, as áreas densas da zona norte
mostraram uma elevação moderada indicando o papel da convecção térmica.
O vento é atuante no extremo oeste da RMRJ que se divide em duas seções. O
primeiro fluxo parte da serra do Mar e varre a baixada de Santa Cruz e Guaratiba na
zona oeste e os municípios de Itaguaí, Seropédica e Paracambi, na baixada Fluminense.
Sua velocidade é, em média, entre 6 e 8 m/s. O outro ramo direciona-se do continente
para o oceano, atingindo até 11 m/s.
Outro segmento do vento, até 8 m/s, direciona-se da baixada Fluminense em
direção a zona norte e estende-se à baixada de Jacarepaguá e à zona sul. Os maciços da
Pedra Branca e da Tijuca contribuem com ventos descendentes em direção ao oceano.
Provavelmente, esses ventos protagonizaram a brisa terrestre na orla marítima entre a
zona sul e a Barra da Tijuca.
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A baixada de Bangu, sitiada entre a baixada da Guanabara e a baixada de Santa
Cruz e confinada entre os maciços da Pedra Branca e do Mendanha, tem ausência do
vento, contribuindo para o represamento do calor, haja visto que essa região apresenta
as temperaturas mais elevadas do modelo. Na faixa leste e nordeste da RMRJ, a ação do
vento também é inexpressiva, pois há uma extensa área sem movimento horizontal do
ar, estabelecendo-se uma situação de vasta calmaria.
A umidade, relativa e do solo, apresenta uma continuidade espacial com baixa
variação (Figuras 5.169 e 5.170). As taxas mais altas de umidade relativa do ar situamse nas áreas externas ao núcleo metropolitano, excetuando-se os maciços costeiros do
Rio e Niterói, o interior da baixada Fluminense e o extremo leste da baía de Guanabara.
Ademais, uma mancha em azul mais escuro, entre 40 e 60%, domina grande parte da
RMRJ.

Figuras 5.169 e 5.170: Umidade relativa do ar (à esquerda, em %) e umidade do solo (à
direita, em %) na RMRJ em 02/08/2007 às 13GMT
Um solo mais seco, em azul, conforma-se na zona urbana e mais quente da
RMRJ, excluindo apenas o extremo oeste. As baixas taxas de umidade conectam-se à
mancha mais quente do mapa da temperatura (Figura 5.164) e alimenta os baixos
valores de calor latente. Nesse contexto, o calor sensível também é afetado com uma
súbita elevação. Na mancha da RMRJ, as taxas elevam-se nos maciços costeiros, no
extremo oeste, nas bordas a norte, na baixada Fluminense, seguindo para a região
serrana e a leste da baía de Guanabara, direcionando-se para as baixadas litorâneas.
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5.3.3. 15 de fevereiro de 2010
5.3.3.1. Situação sinótica e estatística dos dados
A costa do Rio de Janeiro esteve sob um sistema de alta pressão entre duas
isóbaras, uma de 1012 e outra de 1016 mb (Figura 5.171), proporcionando tempo bom,
com calmaria e sem nuvens (Figura 5.172).

Figuras 5.171 e 5.172: Carta sinótica de superfície (à esquerda) às 12GMT para a
América do Sul e Imagem de satélite no infravermelho canal 4 (a direita) para a região
sudeste às 11h30m GMT de 15/02/2010
Com apenas três amostras, a Tabela 5.37 exibe a análise estatística entre a
temperatura das estações meteorológicas e das simulações do MM5. A correlação não é
satisfatória para Copacabana (10%), enquanto, na Marambaia e na Vila Militar, os
coeficientes o são, 72% e 83%, respectivamente. O erro quadrático médio normalizado
(Nmse) e o fator de 2 (Fa2) exibem bons números, todos próximos ao ideal (0 ou 1),
com baixa discrepância entre as médias. O desvio fracional (Fb) mostra uma maior
discrepância em Vila Militar (10%), especialmente para a temperatura observada. Em
Copacabana e na Marambaia, o desvio é de apenas 2%, mais discrepante na temperatura
simulada em Copacabana e com respeito àquela observada na Vila Militar. O desvio
fracional padrão (Fs) não apresentou resultados tão convenientes. Na Vila Militar, a
dispersão é inferior a 30%, e, em Copacabana e na Marambaia, a dispersão ultrapassou
50%.
Na análise estatística entre a temperatura observada nas estações com a TSC
estimada pelo Landsat-5 (Tabela 5.38), o erro quadrático médio normalizado (Nmse)
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apresentou resultados próximos ao valor ideal (0). Apenas na Vila Militar o índice
ultrapassou 30%. O fator de 2 (Fa2) mostra valores mais dispersos, distanciando-se
bastante do valor ideal (1). Na Vila Militar, assim como no índice anterior, a dispersão é
a mais discrepante (0,58). O desvio fracional (Fb) também mostra uma dispersão
elevada, principalmente na Vila Militar (-0,54). Além da Vila Militar, nos outros dois
pontos, a dispersão é mais acentuada na temperatura estimada pelo Landsat-5.
Tabela 5. 37: Comparação estatística entre a temperatura do ar observada nas estações
meteorológicas a 1,5m e a temperatura da superfície simulada pelo MM5 ao nível do
solo (skin temperature) para o período horário de 48 horas ente os dias 13 e 15 de
fevereiro (às 10h) de 2010
Localidades
Copacabana
Marambaia
Vila Militar
Ideal

correlação
0,10
0,72
0,83
1

Nmse
0,02
0,01
0,01
0

Fa2
1,03
0,98
0,90
1

Fb
-0,02
0,02
0,10
0

Fs
-0,72
0,55
0,26
0

Tabela 5.38: Comparação estatística entre a temperatura do ar observada nas estações
meteorológicas a 1,5m e a TSC estimada pelo Landsat-5 as 10h do dia 15/02/2010
Localidades
Copacabana
Marambaia
Vila Militar
Ideal

Nmse
0,09
0,08
0,31
0

Fa2
0,74
0,75
0,58
1

Fb
-0,30
-0,28
-0,54
0

Na comparação entre a TSC estimada do Landsat-5 e a simulada pelo MM5,
todos os índices evidenciam resultados bem distantes do valor ideal (Tabela 5.39). O
erro quadrático médio normalizado (Nmse) é o índice cujos valores mais tentam se
aproximar de zero, principalmente a Marambaia (0,17). O fator de 2 (Fa2) exibe os
resultados mais discrepantes. Em todos os pontos, os desvios superam 50%. A dispersão
é promovida principalmente pela temperatura estimada pelo Landsat-5. O desvio
fracional (Fs) segue a tendência anterior; a dispersão é um pouco mais baixa e é
aderente com os dados da temperatura estimada pelo Landsat-5.
Tabela 5.39: Comparação estatística entre a TSC estimada pelo Landsat-5 e a
temperatura da superfície simulada pelo MM5 ao nível do solo (skin temperature) às
10h do dia 15/02/2010
Localidades
Copacabana
Marambaia
Vila Militar
Ideal

Nmse
0,28
0,17
0,40
0

Fa2
1,69
1,51
1,86
1

Fb
0,51
0,41
0,60
0
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A distribuição pontual da temperatura da estação meteorológica, do MM5 e do
Landsat-5 (Figura 1.73), entre os 3 pontos da RMRJ, retoma o comportamento
observado no episódio de verão de 2007. As temperaturas voltam a se elevar, encostam
em 50oC, e os valores mais elevados pertencem ao Landsat-5. A temperatura registrada
na estação supera a temperatura da simulação no MM5. A análise entre os pontos perde
bastante em razão do baixo número de amostras pontuais (apenas 3), enfraquecendo um
olhar espacial mais apurado da RMRJ. Ainda assim, esses três pontos representam três
localidades distintas: a zona sul (Copacabana) e as extremidades da zona oeste (a Vila
Militar na ponta leste contígua a zona norte, e a Marambaia no extremo oeste).

Figura 5.173: Variação conjunta da temperatura observada pela estação meteorológica
(a 1,5m da superfície) da temperatura simulada pelo modelo MM5 (skin temperature) e
da TSC estimada pelo satélite Landsat-5 (superfície) em 15/02/2010 às 10h00m em 3
pontos da RMRJ
O gradiente entre a temperatura registrada e a simulada é bem pequena, 3,9oC na
média total, o que explica os bons resultados dos índices exibidos na Tabela 5. 34,
principalmente na Marambaia e na Vila Militar. Em Copacabana, os resultados dos
índices são os mais resistentes, sendo também o ponto com a maior diferença (5,7oC).
Em todas as comparações envolvendo a TSC estimada pelo Landsat-5, o gradiente é
excepcional: média de 14,5oC com a temperatura da estação e de 18,4oC com o MM5.
Na Vila Militar, em ambas as comparações, o gradiente supera 20oC: 22,7oC e 24,8oC,
respectivamente.
A Vila Militar é o ponto mais quente, chegando a 53,7oC pelo Landsat-5.
Embora nos valores exibidos pela estação, a Marambaia é um pouco mais quente, sua
diferença é baixa (1,2oC) o que exemplifica a zona oeste como uma área sujeita a altas
temperaturas. A Vila Militar confirma-se como um espaço aquecido, alimentador da
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ilha de calor na zona oeste. Soma-se a essa situação, atualmente, que, com a desativação
da estação meteorológica de Bangu, a estação da Vila Militar tem compartilhado com
Santa Cruz as máximas absolutas da zona oeste e da cidade do Rio de Janeiro.
Copacabana comportou-se como o ponto mais ameno.

5.3.3.2. TSC estimada pelo Landsat-5 e a temperatura simulada pelo MM5
A TSC estimada pelo Landsat-5 (Figura 5.174) recupera as temperaturas mais
elevadas do verão de 2007, com temperaturas na casa e acima dos 40oC, e espacializa
seus maiores valores, entre 44oC e 54oC, do tom laranja ao vermelho, nas áreas urbanas
do núcleo central da capital, em sua zona norte, baixada de Jacarepaguá e zona oeste,
baixada Fluminense, centro de Niterói, Maricá, São Gonçalo e Itaboraí. Esses espaços
registram pontualmente TSC acima de 54oC, como no aeroporto Santos Dumont
(56,9oC), em Pilares (62,8oC), na Ilha do Governador (58,9oC), em Vicente de Carvalho
(60,8oC), em Realengo (61,8oC), na Barra da Tijuca (60,8oC), em Niterói (64,8oC).

Figura 5.174: TSC na RMRJ no dia 15/02/2010 às 10h42m (HV) pelo Landsat-5
Uma segunda classe, em amarelo, entre 36oC e 44oC, circunda e por vezes
penetra pela mancha laranja-avermelhada e constitui os espaços da zona sul, zona oeste,
baixada Fluminense e do setor leste da baía de Guanabara. Uma terceira classe, em tons
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verde e até mesmo azul, abrigam valores abaixo de 36oC e se situam nas extremidades
cardeais da RMRJ e nos maciços costeiros do Rio e Niterói e na serra do Mar.
A resposta do MM5 à temperatura da superfície (Figura 5.175) conforma-se,
não totalmente, ao padrão espacial da Figura 5.174, onde registrou a TSC estimada pelo
Landsat. Repetem-se, como áreas mais quentes, o centro, zona norte, zona oeste, a
baixada de Jacarepaguá, a baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo, com valores
entre 28oC e 36oC (da cor laranja ao vermelho). Anexa-se a esse grupo, a zona sul,
ausente da Figura 5.174. Ao extremo oeste, diga-se a zona oeste, Itaguaí e Seropédica,
assim como ao extremo leste, a mancha é menos avermelhada, predominando o tom
laranja, com temperaturas entre 26oC e 28oC. É um padrão análogo a Figura 5.174.
Manchas mais rubras, acima de 36oC, espacializam-se em São Gonçalo, na baixada de
Jacarepaguá, na zona norte e dispersam-se pela baixada Fluminense.

Figura 5.175: Temperatura da superfície (skin temperature) na RMRJ no dia 15/02/2010
às 12h (GMT) pelo MM5
Os núcleos mais aquecidos da RMRJ podem ser cruzados com a disponibilidade
de calor latente e sensível (Figuras 5.176 e 5.177). Quanto ao primeiro, notam-se seus
baixos valores, inferiores a 130 W.m-2 e caracterizados em azul. No extremo oeste,
esses valores aumentam um pouco, entre 140 W.m-2 e 200 W.m-2, do verde ao laranja e
confirma queda da temperatura nela registrada. Os maciços costeiros do Rio e Niterói
destacam-se com maiores taxas de calor latente, porém com maior disponibilidade no
maciço da Tijuca e do Tinguá (superior a 280 W.m-2).
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Figuras 5.176 e 5.177: calor latente (à esquerda, em W.m-2) e sensível (à direita, em
W.m-2) na RMRJ em 15/02/2010 às 12GMT
Ao fundo da baía de Guanabara, onde se situam os municípios de Magé e
Guapimirim, ocorre a principal anomalia. Se comparada ao mapa da temperatura, esta é
bem elevada no contexto metropolitano, pertencendo à segunda classe definida naquela
análise. O calor latente tem altos valores semelhantes às áreas dos maciços e da serra do
Mar. Não obstante, o uso do solo classificado pelo MM5 qualifica-o como área de
floresta ou agrícola (classes 6 e 11 da Figura 4.6), que também equivale, em parte, à
classe “rural ou urbano de baixa densidade” segundo a classificação adotada pelo
tratamento da imagem Landsat-5.
Os valores mais baixos de calor sensível, acima de 180 W.m-2, espacializaramse no perímetro das bordas leste e oeste da baía de Guanabara, que correspondem ao
centro do Rio, zona norte, zona sul, Niterói, Maricá, São Gonçalo e Itaboraí. Uma
mancha mais heterogênea na baixada de Jacarepaguá, zona oeste e em espaços da
baixada Fluminense, registraram valores um pouco mais baixos (entre 80 e 180 W.m-2),
mas que ainda assim se mostram elevados no contexto espacial da RMRJ.
A simulação da altura da camada limite (Figura 5.178) mostra três grandes
manchas representativas para a RMRJ. A primeira, situada a nordeste, com altura bem
acima de 1 km, que pode ultrapassar 1,5 km. Integra os espaços municipais de
Guapimirim e Itaboraí na RMRJ com os munícipios da baixada litorânea e serrana. Não
são áreas urbanas, mas de importantes bacias hidrográficas em processo de especulação
ocupacional. As outras duas manchas situam-se nos setores leste e oeste da baía de
Guanabara, representando os municípios de Niterói e São Gonçalo e a baixada
Fluminense, o centro, zona sul, zona norte, zona oeste e baixada de Jacarepaguá.
Constituem as áreas mais quentes da RMRJ, favorecendo a convecção térmica.
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Figuras 5.178 e 5.179: Altura da camada limite (à esquerda, em metros) e vento em
superfície (à direita, em m/s) na RMRJ em 15/02/2010 às 12GMT
O vento tomou diversas direções e velocidades, ratificando a complexidade
fisiográfica da RMRJ (Figura 5.179). Sua velocidade, em muitos setores, é fraca, não
ultrapassando 10 m/s, com exceção da orografia da serra do Mar a norte e oeste, com
velocidade superior a 10 m/s alcançando até 17m/s. A brisa marítima parece influenciar
grande parte do litoral, mas ventos catabáticos, mais fortes, provenientes dos maciços
costeiros e da serra do Mar varrem a parte mais interiorana aproximando-se da orla.
No extremo oeste, a brisa marítima choca-se com uma suposta brisa continental,
com ventos relativamente mais fortes, próximos a 10 m/s. Trata-se, provavelmente, de
uma ação mais efetiva da serra, bem rente ao mar, entre Itaguaí e Santa Cruz. Essa
localidade atraiu temperaturas um pouco mais amenas no contexto da RMRJ e níveis
baixos de convecção atrasando a elevação da camada limite (abaixo de 100 metros).
Para a umidade relativa, a RMRJ é dominada por uma extensa mancha em azul
mais escuro, com porcentagem entre 40% e 60%. A leste, essa mancha estende-se além
da RMRJ para as baixadas litorâneas. A oeste, mais exatamente ao extremo oeste, a
umidade do ar eleva-se para 75%. Porcentagem semelhante é reconhecida nos maciços
costeiros do Rio e Niterói. Somente ao norte, na serra do Mar, a umidade ultrapassa os
80% e arranca porcentagens bem acima de 90% (Figura 5.180).
A umidade do solo apresenta um padrão espacial contrário à umidade relativa do
ar e estimula possíveis conexões com as outras categorias até aqui analisadas. Um solo
mais seco, em azul, conforma-se na zona urbana e mais quente da RMRJ, excluindo,
mais uma vez, o extremo oeste. Essa situação espacial pode refletir, também, a retração
de calor latente e, parcialmente, a dilatação de calor sensível. Nos maciços costeiros, na
serra do Mar, a oeste e a norte, e o extremo leste abrigam os solos mais úmidos.
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Definem-se, assim, associações, conquanto não plenas, e desta vez inversas, com a
temperatura, o calor latente e sensível.

Figuras 5.180 e 5.181: Umidade relativa do ar (à esquerda, em %) e umidade do solo (à
direita, em %) na RMRJ em 15/02/2010 às 12GMT
5.3.4. 26 de agosto de 2010
5.3.4.1. Situação sinótica e estatística dos dados
O estado do Rio de Janeiro está situado entre uma isóbara de 1016 mb e 1020
mb, uma extensão da alta subtropical do Atlântico Sul (ASAS). O anticiclone
proporcionou tempo bom com calmaria e ausência de nebulosidade (Figuras 5.182 e
5.183).

Figuras 5.182 e 5.183: Carta sinótica de superfície (à esquerda) às 12GMT para a
América do Sul e Imagem de satélite no infravermelho canal 4 (à direita) para a região
sudeste às 12h45m GMT de 26/08/2010
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A análise estatística entre a temperatura das estações e das simulações do MM5
apresentam, em geral, resultados relevantes (Tabela 5.40). Os coeficientes de correlação
estão acima de 70%, salvo a exceção de Copacabana (15%). O erro quadrático médio
normalizado (Nmse) exibe resultados excelentes, desvios não excedendo a 5%. O fator
de 2 (Fa2) e o desvio fracional (Fb) exibem números satisfatórios, sem qualquer desvio
superior a 20%. Na Vila Militar, seus números aproximam-se do valor ideal, 0 e 1,
respectivamente. O desvio fracional padrão (Fs), por conta do seu maior rigor, não
apresentou resultados tão apropriados. A dispersão entre os dados foi superior a 30%
em todos os pontos e ultrapassa 60% na Vila Militar. Em Ecologia e Jacarepaguá, os
desvios fracionais são mais dispersos na temperatura simulada pelo modelo. Nos demais
4 pontos, a dispersão é orientada para a temperatura das estações.
Tabela 5.40: Comparação estatística entre a temperatura do ar observada nas estações
meteorológicas a 1,5m e a temperatura da superfície simulada pelo MM5 ao nível do
solo (skin temperature) para o período horário de 48 horas ente os dias 24 e 26 de
agosto (às 10h) de 2010
Localidades
Copacabana
Ecologia
Jacarepaguá
Marambaia
Vila Militar
Xerém
Ideal

correlação
0,15
0,73
0,76
0,75
0,81
0,77
1

Nmse
0,04
0,05
0,04
0,02
0,02
0,05
0

Fa2
0,85
0,88
0,91
0,93
0,97
0,84
1

Fb
0,16
0,13
0,09
0,07
0,03
0,17
0

Fs
0,55
-0,46
-0,50
0,52
0,62
0,32
0

A análise estatística entre a temperatura observada nas estações com a TSC
estimada pelo Landsat-5 é visualizada na Tabela 5.41. O erro quadrático médio
normalizado (Nmse) mostra resultados excelentes, bem próximos ao valor ideal (zero)
sem extrapolar 1%. Três pontos, Ecologia, Marambaia e Xerém, mostraram valor igual
a zero. O fator de 2 (Fa2) segue com resultados satisfatórios próximos ao valor ideal (1).
Apenas em Copacabana ocorreu uma maior dispersão (0,74), enquanto que Ecologia
mais se aproximou do ideal (1,01). O desvio fracional (Fb) mostra bons resultados. Três
dos seis pontos apresentam valores inferiores a 5%. Em quatro pontos, a dispersão é
mais discrepante com a temperatura simulada, principalmente em Copacabana (-0,30).
Quanto ao mais, em razão do rigor do índice, a dispersão não é tão severa.
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Tabela 5.41: Comparação estatística entre a temperatura do ar observada nas estações
meteorológicas a 1,5m e a TSC estimada pelo Landsat-5 às 10h do dia 26/08/2010
Localidades
Copacabana
Ecologia
Jacarepaguá
Marambaia
Vila Militar
Xerém
Ideal

Nmse
0,09
0,00
0,05
0,00
0,04
0,00
0

Fa2
0,74
1,01
0,80
1,05
0,81
0,97
1

Fb
-0,30
0,01
-0,22
0,05
-0,21
-0,03
0

A última análise estatística compara a TSC estimada pelo Landsat-5 a simulada
pelo MM5 (Tabela 5.42). O erro quadrático médio normalizado (Nmse) divulga bons
resultados, todos próximos a zero. Apenas em Copacabana e na Vila Militar que os
valores se distanciam, 10% e 11%, respectivamente. O fator de 2 (Fa2) distancia-se
bem mais do valor ideal (1) e, mais uma vez, revela maior discrepância com
Copacabana (1,37) e Vila Militar (1,40). Para o desvio fracional (Fs), os desvios são
mais dispersos do valor ideal (zero) e mostra-se mais discrepante em Copacabana
(0,31) e na Vila Militar (0,33).
Tabela 5.42: Comparação estatística entre a TSC estimada pelo Landsat-5 e a
temperatura da superfície simulada pelo MM5 ao nível do solo (skin temperature) às
10h do dia 26/08/2010
Localidades
Copacabana
Ecologia
Jacarepaguá
Marambaia
Vila Militar
Xerém
Ideal

Nmse
0,10
0,01
0,03
0,02
0,11
0,02
0

Fa2
1,37
0,92
1,19
1,14
1,40
1,14
1

Fb
0,31
-0,09
0,17
0,13
0,33
0,13
0

A Figura 5.184 reúne a distribuição pontual da temperatura registrada na estação
meteorológica, a simulada pelo MM5 e a estimada pelo Landsat-5 em seis pontos na
RMRJ. As temperaturas voltam a decrescer e pouco superam os 35oC, equivalendo-se
ao episódio de inverno de 2007. A TSC estimada pelo Landsat-5 exibe, em quatro
pontos, os valores mais elevados, seguidos pela estação meteorológica e pelo MM5.
As maiores diferenças ocorrem entre a temperatura do MM5 e a TSC, com
gradiente médio de 5,8oC. Na Vila Militar, o gradiente é de 10,6oC e em Copacabana de
8oC. A diferença entre a temperatura estimada e da estação meteorológica tem o
segundo maior gradiente térmico médio, 4,1oC, podendo alcançar gradiente máximo de
7,7oC em Copacabana, 7,4oC em Jacarepaguá e 7oC na Vila Militar. O gradiente médio
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mais baixo ocorre entre o MM5 e a estação meteorológica, com uma diferença estreita
de 2,6oC, cuja diferença mais elevada se dá na Marambaia (5oC). Esses resultados
validam as respostas dos índices estatísticos aplicados, que mostraram exatamente suas
melhores respostas segundo a seqüência aqui analisada. Em outras palavras, quanto
mais baixo o gradiente, conforme se observou nos episódios de inverno, melhores são
os resultados dos índices estatísticos.

Figura 5.184: Variação conjunta da temperatura observada pela estação meteorológica
(a 1,5m da superfície) da temperatura simulada pelo modelo MM5 (skin temperature) e
da TSC estimada pelo satélite Landsat-5 (superfície) em 26/08/2010 às 10h em 6 pontos
da RMRJ
Os pontos da zona oeste e extremo oeste abrigam as temperaturas mais elevadas,
mas que, de certa maneira, se equivalem. Jacarepaguá e Vila Militar exibem os valores
máximos (37,4oC, segundo estimativa do Landsat-5), seguido por Ecologia (33,2oC,
segundo a simulação do MM5). Xerém, na baixada Fluminense (distrito interiorano de
Duque de Caxias, onde se localiza o Centro de Treinamento do Fluminense Futebol
Clube) e, principalmente, Copacabana, na zona sul, abrigam as temperaturas mais
amenas. Infelizmente, não se dispõe de estações meteorológicas na zona norte ou em
São Gonçalo para melhor comparar a simulação do MM5 e a TSC estimada pelo
Landsat-5. Como se tem avaliado, mormente nos mapas da TSC da seção 5.2, a zona
norte e São Gonçalo são importantes áreas alimentadoras dos focos de calor da RMRJ
geradores da ilha de calor. De qualquer forma, a disposição de estações meteorológicas
pela zona oeste contribui para que a mesma se identifique como um espaço sujeito a
materialização de um grande bolsão de calor, também gerador da ilha de calor.
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É nítida a diferença do gradiente térmico entre o verão e o inverno. No verão,
incontestavelmente, estão configuradas as temperaturas mais elevadas. Outra
constatação é o maior contraste térmico, ou mesmo amplitude, entre os diferentes
pontos mensurados. Vide que, mesmo no episódio de verão de 2010, com somente três
estações, o gradiente entre a temperatura mais baixa e a mais alta foi elevadíssima
(3,5oC; 5,8oC; 14,7oC).
Esse atributo sazonal colabora para uma maior heterogeneidade térmica espacial
e para uma maior mobilidade espacial da ilha de calor, isto é, uma diversificação de
áreas centrais da ilha de calor urbana. Os fluxos de calor latente e calor sensível, a
instabilidade vertical da camada limite, as múltiplas direções percorridas pelo vento e a
desigual retenção de umidade na atmosfera e no solo, são extremamente afetados pelas
diversas fontes e liberação de radiação e energia que se conformam na atmosfera e pela
morfologia conturbada da metrópole fluminense. Esse cenário configura-se justamente
durante o solstício de verão.

5.3.4.2. TSC estimada pelo Landsat-5 e a temperatura simulada pelo MM5
O mapa da TSC estimada pelo Landsat-5 tem baixa variação térmica espacial,
apresentando certa homogeneidade. Seus valores oscilam entre 26oC e 40oC, dos tons
verdes ao amarelo (Figura 5.185). Os maiores valores, acima de 34oC, concentram-se
nas áreas urbanas da zona norte, zona oeste, baixada de Jacarepaguá, baixada
Fluminense, Niterói e São Gonçalo. TSC acima de 40oC são identificadas,
pontualmente, na grande Tijuca (46,8oC),

Méier (46,2oC), Nova Iguaçu (46,8oC),

Bangu (46,2oC), Santa Cruz (50,1oC), Seropédica (47,9oC), São Gonçalo (45,5oC).
A TSC decresce em direção às áreas do “rural ou urbano de baixa densidade” e
da “vegetação” que circundam o núcleo metropolitano e dominam a região peri-urbana
da RMRJ. TSC abaixo de 26oC concentra-se nessas localidades, mas principalmente
nos maciços costeiros do Rio e Niterói, nos pequenos morros distribuídos pelas
baixadas urbanas, na serra do Mar e nas áreas planas do entorno da baía de Guanabara e
da baixada Fluminense, como a área de Proteção Ambiental de Guapimirim.
A temperatura da superfície simulada pelo MM5 (Figura 5.186) adquire um alto
grau de semelhança com a TSC do Landsat-5 (Figura 5.185). A semelhança vai além da
configuração espacial, mas segue também uma similaridade térmica. Essa similaridade
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não é notada visualmente em razão da escala de cor adotada em ambos os mapas, o que
talvez dificulte a percepção visual.

Figura 5.185: TSC na RMRJ no dia 26/08/2010 às 09h42m (GMT) pelo Landsat-5

Figura 5.186: Temperatura da superfície (skin temperature) na RMRJ no dia 26/08/2010
às 13h (GMT) pelo MM5
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No espaço metropolitano, seus valores oscilam entre 24oC e 36oC. Uma mancha
vermelha e vultosa expressão espacial com temperatura entre 30oC e 36oC domina os
espaços da zona norte, centro, zona sul, baixada de Jacarepaguá, baixada Fluminense,
zona oeste, Niterói e São Gonçalo. Uma mancha laranja com temperaturas mais baixas,
entre 26oC e 30oC, reveste o entorno das manchas mais escuras na zona sul, baixada de
Jacarepaguá, zona oeste, baixada Fluminense, Niterói, Maricá e São Gonçalo.
Temperaturas abaixo de 26oC, em tons de verde,

espacializam-se em borrões em

determinadas áreas: leste e noroeste da baía de Guanabara (em Guapimirim, Itaboraí e
Maricá) e no extremo oeste (Santa Cruz, Itaguaí e Seropédica). Os maciços costeiros do
Rio e a serra do Mar destacam-se como enclaves mais frios com temperatura abaixo de
26oC decrescendo até 15oC.
Os mapas de calor latente e sensível (Figuras 5.187 e 5.188) mostram uma
expressiva associação desses fluxos de calor com a temperatura. Os valores mais baixos
de calor latente, abaixo de 140 W.m-2, situam-se nas porções leste e oeste da baía de
Guanabara, sendo, a oeste, uma mancha bem mais extensa. Nelas, são identificadas a
zona urbana densa da RMRJ onde se materializaram as temperaturas mais elevadas.
Valores acima de 140 W.m-2, que comumente ultrapassa 300 W.m-2, estão concentrados
na porção norte, nos extremos leste e oeste e nos maciços costeiros da cidade do Rio.
Confirmam-se nesses espaços, como o esperado, as temperaturas mais baixas da RMRJ.

Figuras 5.187 e 5.188: Calor latente (à esquerda, em W.m-2) e sensível (à direita, em
W.m-2) na RMRJ em 26/08/2010 às 13GMT
O calor sensível conforma uma espacialização oposta e contrastante ao mapa de
calor latente. Seus valores mais elevados, acima de 140 W.m-2, convergem com os
espaços de baixas taxas de calor latente e altas temperaturas. Analogamente, os valores
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mais baixos de calor sensível afluem com os mais altos de calor latente e com as
temperaturas mais baixas.
A camada limite (Figura 5.189) diversifica sua altura na RMRJ em função da
sua localização. Ao menos duas áreas merecem menção para análise e, que, de certa
forma, equivalem àquela representada no episódio do verão de 2010. Uma grande
mancha com alturas superiores a 700 metros domina a faixa oeste da baía de Guanabara,
estendendo-se para o interior da baixada Fluminense, a baixada de Jacarepaguá e a zona
oeste. Núcleos com altura superior a 1200 metros, ultrapassando 1500 metros, são
pontuais na baixada de Jacarepaguá, na baixada de Bangu e em Duque de Caxias,
Nilópolis, Mesquita e Nova Iguaçu, na baixada Fluminense. Trata-se de uma área que
desenvolveu altos valores de calor sensível e de temperatura e baixos índices de calor
latente.

Figuras 5.189 e 5.190: Altura da camada limite (à esquerda, em metros) e vento em
superfície (à direita, em m/s) na RMRJ em 26/08/2010 às 13GMT
A nordeste, outra mancha com altura acima de 1200 metros surge, mas não
corresponde necessariamente a uma zona urbana. Trata-se dos municípios de
Guapimirim e Itaboraí com divisa com os municípios da região serrana. A leste da baía
de Guanabara, uma mancha verde-amarela, com alturas mais modestas que não
ultrapassam

900

metros,

espacializam-se em

Niterói

e em

São

Gonçalo.

Definitivamente, as áreas com mais baixa atividade convectiva, sem ultrapassar 400
metros, restringem-se aos maciços costeiros e à serra do Mar, ao extremo oeste e a leste
e à baixada Fluminense, ao fundo da baía de Guanabara, ao pé da serra do Mar.
O campo de vento (Figura 5.190) é bastante similar ao encontrado no verão,
tanto na velocidade quanto na direção. A brisa marítima varre o litoral oeste, e ventos de
montanha, com maior velocidade, atuam mais para o interior da RMRJ. São ventos de
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montanha que correspondem ao fluxo descendente da serra do Mar que não chega a
alcançar a orla da baía de Guanabara. Aliás, na orla da baía, predomina a calmaria,
salvo sua orla leste, que atua sobre Niterói e São Gonçalo com ventos entre 6 e 8 m/s.
Nesse setor leste da baía de Guanabara, dois fluxos contínuos em forma de vórtice a 7-9
m/s atuam ao norte de Itaboraí e em Maricá, provavelmente, indicativo de ventos
catabáticos da serra do Mar e das serras de Maricá, respectivamente.
No extremo oeste do litoral, assim como no verão, a brisa marítima compete
com uma suposta brisa continental e que no inverno tem sua amplitude espacial
alongada, chegando a atuar mais próximo da parte central litorânea e com velocidade
mais acentuada, entre 10 e 12 m/s. Há possibilidade da ação desse fluxo de oeste ter
rebaixado a temperatura e o calor sensível, e elevado o calor latente. Os ventos
provenientes do extremo oeste prolongam-se em direção a baixada de Bangu, que
também é suprida por ventos fracos do maciço do Mendanha. A baixada da Guanabara,
que engloba toda a zona norte, é alimentada por ventos provenientes da baixada
Fluminense, que também podem alcançar a faixa inicial da zona sul. Na zona sul, seu
fluxo é nutrido pelo maciço da Tijuca.
A umidade relativa define uma extensa homogeneidade espacial com valores
entre 40% e 60%. Algumas áreas mais secas, abaixo de 40%, são notadas como um
enclave no Grande Méier, na zona norte, e como uma espessa mancha que contorna o
maciço da Pedra Branca, desde a baixada de Jacarepaguá até a baixada de Bangu. Outra
espessa mancha, também abaixo de 40%, integra espaços da zona norte da capital e dos
municípios de Nilópolis, São João de Meriti e Duque de Caxias (Figura 5.191).
A umidade do solo estabelece um padrão espacial similar aos três episódios
analisados anteriormente. Um solo mais seco, em azul, repete seu amoldamento a zona
urbana e mais quente da RMRJ, excluindo, outra vez, o extremo oeste e leste e o interior
da baixada Fluminense. O padrão espacial é reverso a umidade relativa e encorpa
possíveis amarrações com a contração de calor latente e a dilatação do calor sensível.
Os maciços costeiros e a serra do Mar abrigam os solos mais úmidos (Figura 5.192).
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Figuras 5.191 e 5.192: Umidade relativa do ar (à esquerda, em %) e umidade do solo (à
direita, em %) na RMRJ em 26/08/2010 às 13GMT
Note-se que a análise empreendida ao longo desta tese reconhece as limitações
no que concerne à carência de trabalhos de campo para prover dados in situ de forma a
melhor avaliar as medidas obtidas pelo modelo atmosférico MM5, por exemplo, para
caracterização espacial dos campos de umidade do solo, de calor latente e de calor
sensível.
Nesse sentido, a presente tese, a partir da concepção metodológica adotada,
estimula a realização de campanhas de campo para que aperfeiçoamentos nas áreas de
assimilação de dados, parametrização de processos físicos e procedimentos de
calibração e validação sejam realizados na área de modelagem meteorológica e de
modelagem hidrológica, incluindo o correspondente acoplamento bidirecional
meteorológico-hidrológico.
Destaca-se que a presente tese inova ao contrastar campos espaciais de variáveis
hidrometeorológicas obtidas por modelagem atmosférica com dados de sensoriamento
remoto, além do quadro referencial comparativo que inclui dados coletados in situ de
estações meteorológicas disponíveis na área da RMRJ.
Assim, na medida do possível, estimaram-se valores absolutos para diversas
variáveis, dentro do melhor conjunto de técnicas hoje disponíveis, com limitações que
devem ser reconhecidas no âmbito do rigor científico que se almeja, que merecem uma
investigação mais profunda em outros trabalhos científico-tecnológicos.
Por outro lado, é notável mencionar que houve sinergia na identificação do
comportamento dos padrões espaciais de ilhas de calor mediante o uso de
sensoriamento remoto e modelagem atmosférica, ainda que com base em abordagens
distintas, conforme discorreu-se na análise dos resultados ao longo do Capítulo 5.
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No próximo capítulo, de conclusões e recomendações, constrói-se uma discussão
integrada dos diversos aspectos abordados segundo a concepção metodológica
estabelecida para esta tese, a partir dos resultados extensivamente apresentados e
discutidos no Capítulo 5, com vistas a dar resposta à questão científica proposta neste
trabalho. Em especial, ao final do Capítulo 6, sintetizam-se as principais contribuições
do trabalho, seja do ponto de vista de conclusões seja do ponto de vista propositivo de
novas ações de investigação de pesquisa.

281

CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
6.1. Considerações Finais
A região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) é um espaço favorável à
ocorrência da ilha de calor urbana e sujeita as suas reações adversas. Pela sua
abrangência e representação espacial, sugere-se uma qualificação mais ampla do
fenômeno que identifique a sua espacialidade na RMRJ. Neste caso, inova-se com uma
terminologia mais adequada, a de ilha de calor metropolitana (ICM), pois cerca todos os
componentes do espaço metropolitano, discriminados em urbano e peri-urbano, central,
periférico e suburbano, que geram e consolidam a ilha de calor em uma metrópole do
porte da RMRJ.
Os três métodos aqui adotados para avaliar, qualificar e quantificar a ilha de
calor no espaço metropolitano dão mostras da complexidade do fenômeno. A análise de
séries temporais teve por objetivo descrever o campo da temperatura e da pluviosidade e
apontar seus cenários, no tempo e no espaço. O sensoriamento remoto foi aplicado no
intuito de mapear o campo da temperatura nos últimos 30 anos, adotando-se, como
suporte, os índices de vegetação e de área construída, apontando as regiões mais quentes
da metrópole, determinando e quantificando o núcleo da ilha de calor. A modelagem
meteorológica reforçou e comparou o mapeamento da temperatura realizado com o
sensoriamento remoto, permitindo adicionar os campos de calor latente e calor sensível,
umidade do ar, altura da camada limite e vento para melhor compreender o padrão
espacial da temperatura e de configuração da ilha de calor na RMRJ.
A análise por componentes principais foi a primeira técnica estatística adotada
para a análise das séries temporais e mostrou-se como uma apreciável técnica de
regionalização e uma boa medida para avaliar o grau de importância das doze estações
meteorológicas para a espacialização da temperatura e da pluviosidade, identificando o
grau de similaridade na estrutura de variação espaço-temporal da temperatura e da
pluviosidade entre as doze estações meteorológicas.
O grau de similaridade, que define as estações com atributos físicos e
locacionais semelhantes, foi mais bem revelado entre três estações da área central
(Santos Dumont, Rio e Praça VX), do grupo 1, onde o fator proximidade foi
preponderante. A estação Galeão e Alto da Boa Vista, que também fazem parte desse
grupo, apresentaram respostas mais diferenciadas, impulsionadas pelos fatores de
proximidade com a baía de Guanabara e de altitude, respectivamente. O sucesso da
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similaridade foi mais bem observado para a temperatura máxima e para a temperatura
média, tanto no que concerne à média móvel de 12 meses quanto à média móvel de 120
meses.
Para os grupos 2 e 3, que correspondem à zona oeste e ao extremo oeste da
RMRJ, o grau de similaridade foi mais evidente no campo da temperatura mínima, seja
para a média móvel de 12 ou de 120 meses. Para a temperatura máxima, as estações
Jacarepaguá e Santa Cruz-DECEA são as que mais se isolaram do restante de seus
grupos, especialmente para a média móvel de 120 meses.
A pluviosidade apresentou um grau de similaridade espacial bastante
homogêneo, entre todas as estações, para a média móvel de 12 meses. A única exceção
foi para o Alto da Boa Vista. Para a média móvel de 120 meses, a homogeneidade
espacial entre todas as estações ficou bem evidenciada para as estações dos grupos 1 e
3, não ficando bem estabelecida para as estações do grupo 2. Ainda assim, a estação
Alto da Boa Vista autoisola-se do seu grupo composto pela área central. Por sua
situação locacional, encravada na floresta da Tijuca e na altitude aproximada de 350
metros, a estação Alto da Boa Vista é uma particularidade entre todas as estações
meteorológicas e merece um tratamento especial por se tratar de um enclave mais
úmido e mais frio na RMRJ. Uma análise por componentes principais com a ausência
dessa estação foi operada, mas não analisada detalhadamente para esta tese. De maneira
muito geral, a sua exclusão não alterou preponderantemente a regionalização espacial e
afetou muito pouco na estimativa do valor dos pesos e dos modos de variação das
componentes principais. Em função desses resultados preliminares, adotou-se a estação
Alto da Boa Vista na análise principal da tese, sem receio de eventual comprometimento
nos resultados obtidos. Sua situação geográfica obteve o peso de maior importância na
organização e regionalização espacial e temporal da pluviosidade, como também na
influência da temperatura. De qualquer forma, sugerem-se análises posteriores sobre os
novos resultados das componentes principais sem a estação Alto da Boa Vista, na
medida em que as principais alterações previamente observadas são no entorno da área
central. Ressalte-se ainda que, com a exclusão do Alto da Boa Vista, todas as outras
onze estações estariam em um mesmo nivelamento altimétrico, embora outros fatores
pertinentes a essas estações influíssem, e que foram considerados na tese, a saber, a
posição a barlavento ou a sotavento, a proximidade do mar e as características do sítio
local.
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A análise por componentes principais mostra que o filtro da média móvel para
120 meses é mais completo e com melhores condições de avaliação da série temporal.
Apesar do filtro de 12 meses exibir maiores detalhes do ciclo temporal, naquele a
análise de tendência é mais bem definido, que foi um objetivo da tese. Agrega-se mais
informação, 10 anos em vez de 1 ano, como no caso dos 120 meses, e consegue-se
captar melhor as diferenças entre os pesos das componentes principais.
Além da análise por componentes principais, com a exclusão da estação Alto da
Boa Vista, é recomendado explorar a análise geoestatística por meio da técnica de
krigagem, por exemplo, que consiste em uma ferramenta de análise da estrutura de
correlação espacial entre os valores observados. Supõe-se existir dependência espacial
entre os valores observados adjacentes de uma variável aleatória, distribuída
continuamente no espaço (ANDRIOTTI, 2003).
A análise por meio da regressão linear e pela ANOVA foi a segunda técnica
estatística adotada para a análise das séries temporais. Do total de 12 estações, seis
foram selecionadas e todas mostraram tendência ao aquecimento. Nas estações da área
central, Praça XV e Alto da Boa Vista, os maiores acréscimos ocorrem nos meses mais
quentes, em particular na primavera, atingindo 2,4ºC no período total de 90 anos na
Praça XV e 2,8ºC no período total de 58 anos para o Alto da Boa Vista, ambos para a
temperatura máxima.
Nas estações da zona oeste, os maiores acréscimos ocorrem nos meses mais
frios, ou seja, no inverno e, principalmente, no outono. Em Bangu, seus maiores valores
superam os 3ºC no inverno, tanto para a temperatura média quanto para a temperatura
mínima no período total de 87 anos. Em Bangu, aliás, ocorrem os maiores acréscimos
de toda a RMRJ. Em Jacarepaguá, Santa Cruz-Inmet e Santa Cruz-DECEA, no período
total de 58 anos, os acréscimos são mais notados no outono, ainda que no inverno seja
bastante expressivo para a temperatura mínima (1,9ºC). Observam-se acréscimos de
2,5ºC para a temperatura média em Jacarepaguá, de 1,6ºC para a temperatura máxima
em Santa Cruz-Inmet e de 2,0ºC para a temperatura mínima em Santa Cruz-DECEA.
Diferentemente da temperatura, a pluviosidade mostra uma tendência irregular,
ainda que predomine um sinal de decréscimo. A estação Alto da Boa Vista é a única que
apresenta acréscimo no período total de 58 anos, notadamente no inverno (158,78mm) e
na primavera (184,95mm). Nas demais estações, que comportam a zona oeste, a
tendência é de decréscimo. Em Bangu, em seu período total de 90 anos, a queda é mais
forte no outono (-82,34mm) e no verão (-142,66mm). Em Jacarepaguá, seu verão
284

evidencia o maior decréscimo, de -343,50mm, enquanto, nas duas estações de Santa
Cruz, a inclinação é mais acentuada no outono, com indicações de -115,76mm (Inmet) e
de -171,06mm (DECEA).
O cenário descrito nos dois últimos parágrafos confirma um domínio climático
mais quente e seco, ainda que a área central desenvolva um cenário mais úmido, nas
últimas décadas, no espaço metropolitano da RMRJ, como uma conseqüência da ilha de
calor metropolitana. Desse modo, a área central apresenta um padrão mais aquecido no
verão e na primavera, porém aliviadas por um regime mais chuvoso. Aliás, as demais
estações da área central, Galeão, Santos Dumont e Rio, não consideradas neste
documento da tese, apontam o mesmo cenário de aquecimento e acréscimo
pluviométrico. Estudos têm mostrado que o aumento da temperatura nos centros
urbanos é intensificador das chuvas urbanas (CHANGNON, 1968; HOLTZMAN e
THOM, 1970; DETTWILLER e CHANGNON, 1976; KANDA, 2007; DIXON e
MOTE, 2003 ROZOFF et al., 2003; INOUE e KIMURA, 2004), conforme registrado
em trabalho apresentado por LUCENA et al. (2011a e b) para a própria RMRJ.
Por outro lado, a zona oeste e seu extremo oeste apresentam um padrão mais
aquecido no inverno e no outono, agravados por um regime mais seco, que, neste caso,
não corroboram com a relação de aumento da temperatura e intensificação das chuvas
urbanas e que já mereceu destaque em outros trabalhos (KANAE et al., 2004;
DABBERDT et al., 2000). As outras estações da zona oeste, Afonsos, Realengo e
Ecologia, não consideradas neste documento da tese, também apontam para o mesmo
cenário de aquecimento e decréscimo pluviométrico. Portanto, esta temática sobre a
relação espacial entre temperatura e pluviosidade na RMRJ precisa ser investigada mais
profundamente e se tornar alvo de novas pesquisas, haja vista a demanda, histórica e
atual, por soluções para mitigar potenciais impactos a que está sujeita a metrópole
fluminense perante as calamidades e transtornos onerados pelas chuvas em seu espaço.
Deve ser investigada qual a razão deste cenário mais aquecido e mais seco, isto
é, se é devido a causas antrópicas, locais, de ordem natural ou ainda regional. O
aumento da temperatura, alimentada pelas três últimas décadas, tem origem na ilha de
calor metropolitana, marcadamente influenciada pelo espaço urbano alterado. Em se
tratando da pluviosidade, cuja variabilidade espacial e temporal é mais aleatória, as
causas de cunho regional, isto é, os sistemas atmosféricos atuantes no sudeste brasileiro,
como a zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS), a zona de convergência de
umidade (ZCOU), o anticiclone do Atlântico sul, as entradas de frentes frias, entre
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outros, além de anomalias da interação oceano-atmosfera, como o El Niño e La Niña,
podem ser determinantes nessa variabilidade espaço-temporal. Contudo os fatores
locacionais, como a situação geográfica, a disposição do relevo, a maritimidade e a
continentalidade, mostram-se representativos na RMRJ, tendo em vista que o acréscimo
pluviométrico concentrou-se nas estações da área central, nas proximidades do litoral,
ao passo que o decréscimo concentrou-se nas estações interioranas da zona oeste. Nesse
caso, a única exceção é por conta da estação Jacarepaguá, pertencente ao grupo da zona
oeste, mas localizada na vertente sul do maciço da Pedra Branca, na borda das lagoas da
Barra e distante três quilômetros da praia da Barra da Tijuca.
Em uma conjuntura de mudanças climáticas, com grau de discussão e
preocupação crescentes nos últimos 20 anos, comparam-se os resultados obtidos pela
tese aos resultados encontrados pelo IPCC, que revelam tendência linear crescente da
temperatura e da pluviosidade no século XX. A tendência linear de 100 anos (1906 a
2005) do IPCC mostra um aumento da temperatura média global em 0,74 (0,56 a
0,92)ºC. A taxa de aquecimento nos últimos 50 anos é quase o dobro que nos últimos
100 anos (0,13 contra 0,07ºC por década). Para o período de 1901-2005, a tendência por
década, para o hemisfério sul, aproxima-se de 0,067ºC. Ainda para o hemisfério sul,
mas para o período de 1979 a 2005, a tendência por década atinge 0,094ºC
(TRENBERTH et al., 2007). Na RMRJ, por sua vez, a tendência linear de 58 anos
(1951-2009) evidencia um aumento da temperatura média, por década, em 0,2ºC.
Quando consideradas apenas as estações Bangu e Praça XV, com 88 anos de dados
(1921-2009), a tendência linear por década é de 0,3ºC. Segundo o IPCC, o aumento
observado é alimentado pelas duas últimas décadas, que juntas concentraram os 12 anos
mais quentes do registro instrumental da temperatura da superfície global, isto é, desde
1850. O IPCC atribui o aumento aos gases do efeito estufa e considera os efeitos da ilha
de calor insignificantes, com menos de 0,006ºC por década sobre o continente, apesar
de reconhecer que tais efeitos são reais, embora de natureza local. Na RMRJ, a década
de 90 é a mais quente, seguida, alternadamente, pelas décadas de 80 e 2000, cuja
evidência é dada à ilha de calor, e não aos gases do efeito estufa.
A tendência linear global, por década de 100 anos (1901 a 2005), da
pluviosidade é de 1,10mm. A tendência decresce para -4,56mm no período 1951-2005 e
volta a se elevar, para 4,16mm, no período 1979-2005. A tendência linear secular
(1901-2005) para o sudeste da América do Sul oscila entre 5 e 40mm, que pode ser
explicada pela alta transitoriedade da ZCAS, que regula o regime de chuvas da região,
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com forte ligação às anomalias da temperatura da superfície do mar (TRENBERTH et
al., 2007). Na RMRJ, a tendência linear para 58 anos (sem Bangu) é de -45,25mm, ao
passo que, para o período de 88 anos, apenas com Bangu, o decréscimo é de -39,75mm.
Esses resultados podem estimular pesquisas que tentem modelar as mudanças
climáticas de natureza local ou regional com as mudanças climáticas de natureza global,
integrando as diferentes escalas espaciais e os seus diferentes fatores morfológicos,
urbanos e atmosféricos.
A reduzida série espacial e temporal de dados de estações meteorológicas na
RMRJ reflete uma situação que requer atenção da sociedade para maiores investimentos
e atenção com a rede de estações meteorológicas no Brasil. Na capital do estado do Rio
de Janeiro, áreas importantíssimas não contam com estações, como a zona sul, berço da
primeira expansão urbana por meio de bondes, o que poderia representar, ao menos,
uma série temporal de 100 anos. A zona norte, que se aglutina nas áreas de
planejamento 1, 2 e 3, perde com a ausência de estações em bairros da Tijuca, Méier,
Penha ou Madureira. Também há limitações com respeito a informações climatológicas
em direção a zona oeste litorânea da capital, na Barra da Tijuca ou no Recreio, ou em
direção a zona oeste interiorana, em Campo Grande, Sepetiba ou Guaratiba. Na baixada
Fluminense ou no leste metropolitano, a situação ainda é mais agravante, com a
ausência ou deficiência nos dados. Municípios importantes como Nova Iguaçu, Duque
de Caxias ou São João de Meriti, na baixada, ou Niterói e São Gonçalo, no leste
metropolitano, não possuem qualquer informação anterior aos últimos 20 anos.
Sem dúvidas, as estações mais preservadas são aquelas operadas pela
Aeronáutica, situadas em suas bases de controle aéreo, que, no caso da RMRJ, são cinco
(Galeão, Santos Dumont, Campo dos Afonsos, Jacarepaguá e Santa Cruz), cujo acesso é
relativamente simples e aberto. As estações operadas pelo Inmet são as que apresentam,
em geral, os maiores problemas. Nesse referencial, destaca-se a situação da estação de
Bangu, que, após 80 anos, foi desativada. Além do aparente sucateamento da rede de
estações do Inmet, acessar as informações representava até bem pouco tempo atrás, um
desafio.

Entretanto, recentemente, o Inmet criou o BDMEP (Banco de Dados

Meteorológicos para Ensino e Pesquisa), que facilita o acesso a dados climatológicos de
todo o Brasil, iniciativa importante para o desenvolvimento científico-tecnológico
brasileiro. A GeoRio, Fundação Instituto de Geotécnica do município do Rio de Janeiro,
criada em 1966, é, complementarmente, uma boa fonte de dados exclusivos de
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pluviosidade30. A fundação disponibiliza dados horários e diários desde 1997 de 33
estações pluviométricas bem distribuídas pela capital carioca, com enfoque no
monitoramento de deslizamentos de massas de terra, que abrangem a orla da zona sul e
da Barra da Tijuca, o entorno da baía de Sepetiba e da Guanabara, as baixadas da
Guanabara, Jacarepaguá, Bangu e Santa Cruz e as áreas de encostas dos maciços da
Tijuca, Pedra Branca e Gericinó-Mendanha.
O investimento em estações automáticas tem sido uma saída encontrada para
reforçar ou iniciar o monitoramento climático. Instituições, como o próprio Inmet, têm
investido nessa nova estratégia, que é bem significativa e operacional. Não obstante, as
universidades, complementarmente, em função da relativa carência de informações
hidrometeorológicas, têm procurado incentivar esse tipo de monitoramento, como é o
caso da UFRJ, UFRRJ e UERJ, criando seus próprios bancos de dados para pesquisa
mediante a implantação de bacias hidrográficas experimentais. Outras instituições já
possuem uma boa organização de dados, oriundos de estações automáticas, como o
Inmet (Copacabana, Ecologia Agrícola, Jacarepaguá, Marambaia, Niterói, Vila Militar e
Xerém) e o Inea, Instituto Estadual do Ambiente (Centro, Jacarepaguá e Nova Iguaçu).
A adoção conjunta das técnicas de componentes principais e da análise de
regressão para as séries hidrometerológicas temporais revela coerência, consistência e
complementaridade entre elas. A técnica por componentes principais oferece suporte à
análise de regressão, na medida em que revela, por exemplo, o comportamento irregular
das séries temporais de temperatura ou de pluviosidade das estações com base em
médias móveis.
A inserção de outras técnicas estatísticas para a análise das séries temporais deve
ser ampliada. Antes mesmo da análise, as técnicas de preenchimento de falhas e
extrapolação de dados devem ser aprimoradas. Foram adotados, na tese, quatro técnicas
de preenchimento (média aritmética simples, interpolação pelo inverso da distância,
método da razão normal e melhor estimador) avaliadas segundo o erro médio absoluto.
Outros procedimentos podem ser examinados, como a mineração de dados (data
mining) (SOUZA e EBECKEN, 2003), a análise geoestatística por meio, por exemplo,
de métodos de interpolação de krigagem (OBREGON e MARENGO, 2007). Para a
realização das análises de tendências, nos moldes delineados para a análise de regressão
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As estações Alto da Boa Vista, Guaratiba e São Cristóvão contam com dados de temperatura, vento,
umidade do ar e pressão atmosférica horários e diários desde 1997.
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linear e a sua significância estatística por meio da variância, sugerem-se outras técnicas,
como a análise de Fourier e a análise espectral (MORETTIN e TOLOI, 2006), e outros
testes para a significância estatística da análise linear, como os testes não-paramétricos
de Mann-Kendall e Kruskal-Wallis (MARENGO e ALVES, 2005; XAVIER et al.,
2007).
Para complementar, ou mesmo concluir, a compreensão do próprio clima da
RMRJ através de suas estações meteorológicas e melhor apurar a análise por
componentes principais e a análise por regressão linear e por variância, aqui adotadas,
recomenda-se incluir as demais estações não contempladas na análise da tese, como é o
caso de Santos Dumont, Rio, Galeão, Afonsos, Realengo e Ecologia. Essa proposta para
estudos futuros pode ser desenvolvida em conjunto com uma discussão de adoção de
técnicas de interpolação de dados, outras análises estatísticas e, em especial,
incorporação de novos dados hidrometeorológicos.
O sensoriamento remoto torna-se, cada vez mais, técnica essencial para o
mapeamento da temperatura e, conseqüentemente, para a detecção da ilha de calor. A
ilha de calor teve seu núcleo de 6,1ºC na década de 2000, quando considerada a
composição das médias, e de 7,5ºC na década de 90 quando considerada a composição
de máximo valor (CMV). O núcleo não se materializou numa localidade única da
RMRJ ou somente na área central de negócios, uma situação recorrente nos países
europeus e norte-americanos, que define a ilha de calor clássica. Seu centro na RMRJ é,
de fato, polinucleado, com vários núcleos de calor distribuídos no espaço metropolitano.
Esses núcleos são alimentados por valores elevadíssimos de temperatura da
superfície continental (TSC), acima de 50ºC, ou se aproximando de 70ºC em
localidades específicas, conforme identificado pela composição de máximo valor
(CMV), o principal método de cálculo da temperatura abordado na tese. Os núcleos
concentraram-se nos principais espaços urbanos da metrópole, que englobam toda
baixada da Guanabara, de Jacarepaguá e de Bangu, boa parte da baixada Fluminense e
de Santa Cruz, além da zona sul da cidade e do setor leste da baía de Guanabara no eixo
conurbado Niterói-São Gonçalo. Outras áreas de uso não urbano, o rural ou urbano de
baixa densidade, também acolheram esses núcleos de calor, na baixada Fluminense, na
zona oeste carioca e no entorno das cidades de Niterói e São Gonçalo.
Os índices de vegetação, NDVI, e de área construída, IBI, tentam reproduzir o
papel daquelas áreas mais constrangidas pela espacialização de altas TSCs. Em outras
palavras, as áreas de maior estresse vegetal ou com maior indicador de área construída
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são acopladas às áreas mais quentes, que se esquadrinham no entorno da avenida Brasil,
desde as imediações da rodoviária Novo Rio até a zona oeste, e da área central, da zona
portuária ao quadrilátero formado pela avenida presidente Vargas e Rio Branco. Persiste
pela zona sul, baixada de Jacarepaguá, baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo.
A inserção de áreas do extremo leste e oeste e de noroeste no circuito das áreas
mais aquecidas, e com queda do NDVI e ampliação do IBI, é motivo de indagação, pois
representa não apenas o subúrbio e a periferia, mas ainda a franja periurbana,
classificados como uso do solo “rural ou urbano de baixa densidade”. Esse resultado
define bem o papel do uso do solo como um agente importante na determinação e
espacialização da TSC. As multifacetas do espaço urbano metropolitano, mesclado por
um uso urbano bastante denso, que se mistura entre o quase urbano e o antigo rural, faz
do urbano um atributo muito importante para analisar, já que se parte da hipótese que as
áreas urbanas proporcionam condições mais favoráveis para o aquecimento. Um desafio
é identificar outras características do solo metropolitano, sem ser exatamente o urbano,
que favoreça o acúmulo de energia e, conseqüentemente, de temperaturas mais
elevadas. Uma razão admissível pode ser a incorporação da classe solo exposto, não
considerada na tese. Nomeia-se solo exposto ao afloramento de rocha, a faixas de areia
ou a terrenos em pousio (ou baldios), que, em sensoriamento remoto, apresentam uma
proximidade espectral muito semelhante à categoria urbano ou área construída,
conforme discutido por ZHA et al. (2003). O aperfeiçoamento nas classificações de uso
do solo é um procedimento para melhor definir os usos e incorporar nas análises
simultâneas com a temperatura de superfície.
Os mapas de uso do solo confirmam o papel do urbano na temperatura. Nas três
décadas avaliadas na tese, na classe “urbano”, localizaram-se as médias mais elevadas
em oposição à classe “vegetação”. Entretanto, áreas da classe “rural ou urbano de baixa
densidade” também mostraram valores bem elevados, não maiores ou equivalentes ao
“urbano”, representando uma área de transição na metrópole entre o rural e o urbano.
Na década de 80, as médias da CMV foram de 38ºC para a classe “urbano”, 31,2ºC para
a “vegetação” e 33,6ºC para o “rural ou urbano de baixa densidade”. Na década de 90, o
“urbano” obteve 42,6ºC de média, 35,1ºC para a “vegetação” e 36,7ºC para o “rural ou
urbano de baixa densidade”. Na década de 2000, o “urbano” obteve média de 51ºC,
enquanto a “vegetação” recebeu o valor médio de 44ºC e o “rural ou urbano de baixa
densidade” de 46,1ºC.
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Enfatiza-se o papel do subúrbio de países em desenvolvimento, como o Brasil,
no que tange ao balanço de energia na superfície terrestre. A realidade é bastante
diferente da que é descrita por ARNFIELD (2003) para os subúrbios norte-americanos,
com ruas bem espaçadas, logradouros bem arborizados e arejados, apresentando-se
como lugares confortáveis. O subúrbio da RMRJ vai de encontro ao subúrbio americano
ou europeu. São áreas desconfortáveis, carentes de habitação e saneamento adequados,
áreas áridas com pouca ou nenhuma arborização, abrigando uma massa crítica da
população que, muitas vezes, vivem em condições insalubres, como as favelas. Assim,
não é de se estranhar que essas áreas suburbanas registrem temperaturas tão elevadas ou
até maiores que da área central, localizada às margens leste e oeste da baía de
Guanabara, como se constatou no presente estudo. Todavia o aperfeiçoamento das
pesquisas em clima urbano na RMRJ confirmará ou não esse primeiro indício e poderá
estabelecer uma visão distinta da configuração da temperatura urbana em países
tropicais em relação àquela de países temperados, como já destaca ROTH (2007).
A nomenclatura ilha de calor urbana utilizada, pela primeira vez, por MANLEY
(1958) na região metropolitana da Inglaterra e difundida pela comunidade científica
entre os pesquisadores da área de climatologia urbana tem sua conotação associada aos
efeitos do espaço urbano sobre a atmosfera da cidade. A cidade, ou mesmo a metrópole
inglesa, desenvolve-se e organiza-se em um espaço onde os usos são muito bem
definidos e identificados, diferentemente do que ocorre no Rio de Janeiro e em outras
metrópoles dos países semiperiféricos ou periféricos da América latina, da Ásia ou da
África. A ilha de calor na periferia ou semi-periferia global, como é o caso da RMRJ,
tem uma outra conotação, uma outra roupagem, onde o núcleo da ilha de calor não é
exclusiva da sua área central e não decresce em direção ao subúrbio. Os usos urbanos ou
semi-urbanos são misturados e indefinidos, o que torna difícil a própria classificação do
uso do solo, e determina uma disseminação polinucleada de pontos quentes, conforme
identificado neste trabalho. Esta é uma imputação do subdesenvolvimento que carrega
consigo particularidades na gênese, organização e disposição das cidades, atribuindo
outras leituras para essas regiões. Neste caso, urge-se por uma (re) definição compatível
de ilha de calor à realidade socioambiental da RMRJ, assim denominada e reforçada
como ilha de calor metropolitana (ICM).
Por outro lado, as áreas mais amenas, com valores inferiores a 30ºC, nomeadas
de ilhas de frescor, localizaram-se nas proximidades dos maciços costeiros com floresta,
no entorno das lagoas litorâneas e na região a norte da baía de Guanabara. Destaque
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também para parques urbanos ou áreas de campos abertos que contribuíram para a
materialização das ilhas frescas. Essa é uma grande vantagem da RMRJ em abrigar
espaços dessa natureza em meio ao complexo espaço metropolitano e contribuir para o
arrefecimento do calor metropolitano. Inclusive, estudos sobre as manchas de vegetação
e suas sub-classificações merecem ser incorporados na análise da RMRJ, haja visto que
o classificador de uso do solo adotado na tese mostrou um suave aumento dessa classe
em detrimento ao decréscimo da classe “rural ou urbano de baixa densidade”, o que
influenciou na determinação da TSC em áreas individualizadas. LUCENA et al. (2011)
ensaiaram uma pesquisa nessa linha ao abordar os efeitos de borda e de interior no
gradiente espacial de temperatura na RMRJ, associados às classes de uso urbano e
vegetação. A análise do comportamento da temperatura entre a borda e o interior,
segundo as classes de uso do solo, precisa de uma investigação mais detalhada,
considerando-se, entre muitas variáveis, o efeito da topografia e das faces de exposição
das vertentes.
Uma constatação dos resultados da TSC é que os redutos de maior concentração
de calor são impulsionados por grandes vias, como a avenida Brasil, a via Dutra, a
rodovia Washington Luiz e a avenida das Américas, ou por áreas obsoletas ou
degradadas, como a zona portuária e os antigos bairros industriais da zona norte, e
grandes galpões ou espaços de indústrias e fábricas. A RMRJ atravessa uma febre de
grandes investimentos em obras de logística, indústria de base, infraestrutura, hotelaria e
habitação, motivados, por exemplo, pela Copa das Confederações, em 2013, pela Copa
do Mundo, em 2014, e pelas Olimpíadas, em 2016. Dentre os grandes investimentos,
muitos em andamento e em fase de conclusão, destacam-se os corredores expressos da
cidade do Rio de Janeiro, como, por exemplo, a Transoeste, a Transcarioca, a
Transolímpica, a Transbrasil, suas integrações com a Linha Amarela, a Linha Vermelha
e a avenida Brasil, a expansão das linhas do metrô, a criação de um veículo leve sobre
trilhos (VLT), a abertura de novas vias arteriais e túneis e a utilização dos aeroportos
militares, Campo dos Afonsos, Jacarepaguá e Base Aérea de Santa Cruz, além da
ampliação do aeroporto internacional do Galeão. As obras recobrem três áreas
principais da cidade, notadamente, a área central, a zona sul e a Barra da Tijuca. Será
uma oportunidade para avaliar o papel do material de construção sobre a temperatura,
na medida em que são áreas que poderão sofrer com um maior acúmulo de energia,
principalmente a Barra da Tijuca, e uma pequena parte da zona oeste, que, nos mapas de
TSC, já se configuravam como áreas em processo de expansão, consolidação ou sujeitas
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ao aquecimento urbano. O tipo de material adotado nesses empreendimentos deve ser de
resultado de estudo rigoroso para minimizar o desconforto térmico.
O arco metropolitano que ligará o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro
(COMPERJ), em Itaboraí, até o Porto de Itaguaí, em Itaguaí, atravessando toda a
baixada Fluminense, é outro grande empreendimento logístico que deverá influir
nitidamente na TSC. É um arco de cidades, relativamente pouco habitadas e com baixo
percentual de ambiente construído, que mostrou, na última década, acréscimos na TSC e
transformações extraordinárias no seu uso do solo, como é o caso do COMPERJ,
bastante notado pelo índice de IBI nas últimas imagens da década de 2000,
representando os maiores valores de toda a RMRJ. Somam-se a esses fatores, a situação
de vulnerabilidade do ecossistema da baía de Guanabara e os riscos sobre os
manguezais da área de proteção ambiental de Guapimirim, a evolução da degradação da
baía de Sepetiba, pressionada pelo complexo siderúrgico da ThyssenKrupp CSA e pela
população urbana do retroporto do Porto de Itaguaí, e os conflitos políticos,
econômicos, culturais e ambientais em torno do novo centro de tratamento de resíduos
(CTR) do Rio de Janeiro, em Seropédica, que já se encontra em operação, após o
encerramento, no último primeiro de junho de 2012, das atividades no aterro controlado
de Gramacho. Esses antigos e novos problemas são eixos temáticos de análise por meio
do sensoriamento remoto, priorizando-se o mapeamento da TSC e da ilha de calor em
conjunto com a utilização de índices de vegetação e de área construída.
A zona portuária é uma grande aposta de renovação do seu imobiliário
antiquado, degradado e lócus das mais elevadas TSC da RMRJ, a partir da implantação
do projeto Porto Maravilha. Serão inúmeras intervenções, cuja esperança é de
radicalizar a paisagem física, mas que amenize as altas taxas de calor constatadas
durante as décadas. Outras apostas e atitudes, concebidas como sustentáveis, dão
esperança, a saber: o Parque Madureira, inaugurado no último dia 23 de junho de 2012,
o terceiro maior parque da cidade, com 1.500 árvores nativas plantadas; plantio de
mudas de árvores ao longo das novas vias expressas; a reforma do novo sambódromo,
construída com material reciclado; o projeto Morar Carioca, com habitações elaboradas
com materiais mais econômicos e menos poluentes, otimizando a reutilização da água, a
construção de bueiros com plásticos reciclados e implantação de jardins verticais.
Com a inauguração das unidades de polícia pacificadora (UPPs) nas
comunidades de favelas, surge uma oportunidade de integrar o asfalto com a
comunidade, propiciar serviços públicos e introduzir novas formas de moradia com
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novos materiais de construção, o que bem caracteriza o previamente citato projeto
Morar Carioca e o subprojeto Morar Carioca Verde. As favelas são redutos sociais
segregados e também redutos climáticos segregados, isto é, convivem com altos valores
de TSC, certamente produzida pelos materiais de baixíssima qualidade de grande
retenção de energia, como as telhas de amianto. Os próximos anos e, principalmente,
após os eventos de 2014 e 2016, será possível avaliar, de fato, o ganho positivo das
possíveis intervenções diretas e indiretas no clima urbano da RMRJ e conferir o legado
ambiental estabelecido.
A diversidade de alternativas metodológicas para emprego do sensoriamento
remoto é uma grande vantagem para os estudos do clima urbano. Sem sombra de
dúvidas, a adoção da temperatura de superfície continental (TSC) foi a grande
contribuição para a análise da ilha de calor metropolitana. O cálculo inovou ao obter,
além da correção radiométrica e do cálculo da temperatura de brilho, a correção
atmosférica que leva em conta o mascaramento de nuvens, a transmitância atmosférica e
a emissividade. Certamente é uma grande contribuição em sensoriamento remoto para
as áreas urbanas. É uma inovação nos estudos de ilha de calor no Brasil e em muitas
partes do mundo, que, muitas vezes, limitam-se a analisar a temperatura de brilho, sem
passar por qualquer correção em função dos contaminastes atmosféricos, mascarando,
assim, a temperatura da superfície, principal objetivo buscado para o tratamento da ilha
de calor. LUCENA et al. (2010) encontraram diferenças acima de 10ºC para a
temperatura corrigida em comparação à temperatura de brilho, não corrigida, na RMRJ.
Provavelmente, aprimoramentos são recomendados para o cálculo da TSC, como, por
exemplo, o cálculo do efeito do vapor de água na transmitância atmosférica ou da água
precipitável, que pode superestimar a TSC, conforme encontrado em trabalho recente
(ENORÉ, 2012).
A própria quantificação da ilha de calor aqui definida foi uma inovação por
conta das inúmeras controvérsias e desajustes teóricos encontradas na literatura, que,
geralmente,

baseiam-se

somente

na

temperatura

absoluta,

identificada

por

sensoriamento remoto, para quantificar a ilha de calor. Trata-se de, certo modo, de uma
incoerência, pois a ilha de calor é um cálculo de diferença, e não pode ser confundida
com a sua correspondente identificação mediante o uso de valores absolutos. O valor
absoluto é um indicador da materialização espacial da ilha de calor, conforme
argumentações discutidas em trabalho publicado recentemente de LUCENA et al.
(2012). Na tese, o cálculo da ilha de calor foi definido a partir da diferença entre a
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média de temperatura da classe “urbano” e da classe “vegetação”. Somada a esse
cálculo, uma forma encontrada para visualizar a ilha de calor deu-se a partir da
subtração, para cada píxel urbano, da média de temperatura de todos os píxeis da classe
vegetação. Certamente que novos métodos e cálculos devem ser testados e construídos
para quantificar, espacializar ou qualificar a ilha de calor, desde que acordados com os
princípios teóricos elementares, isto é, tratando de diferença de valores, e não de valores
absolutos. Acerca dessa multiplicidade de métodos, muitos limitados e por vezes
inconsistentes, STEWART (2011) faz uma leitura crítica sobre os trabalhos de ilhas de
calor.
Os índices adotados foram ferramentas importantíssimas em consonância com a
TSC. Desde o mais tradicional, o índice de vegetação por diferença normalizada
(NDVI), até outros pouco conhecidos ou aplicados na literatura, como o índice de área
construída (IBI) e a área impermeável da superfície (ISA). Esses índices permitiram
uma análise conjunta da relação entre a TSC e os vários padrões de detecção do solo
urbano, complementando a própria análise do mapa de uso do solo. Três outros índices
também foram calculados, mas não adotados na tese, a saber: o índice de área
construída por diferença normalizada (NDBI), o índice de condição de temperatura
(TCI) e o índice de condição de vegetação (VCI). Muitos outros índices podem ser
adotados como indicadores complementares na análise integrada entre a temperatura, a
vegetação e a área construída, diversificando as aplicações do sensoriamento remoto no
ambiente urbano, em particular quando o interesse é aprofundar as técnicas para uma
melhor interpretação da ilha de calor na metrópole.
O mapa de uso do solo é de suma importância nos estudos de clima urbano, pois
nele está a base para a análise conjugada com o mapa da TSC e dos demais índices,
conforme analisados na tese. Tal importância demanda um mínimo de rigor na escolha
dos métodos de classificação, seja supervisionado ou não supervisionado, que podem
interferir no mapa final de uso e cobertura do solo. Sugere-se, pois, aprofundar a
discussão sobre métodos de classificação, considerando-se desde os algoritmos
adotados até a identificação de novos procedimentos, com base em códigos
computacionais de processamento de imagens. As imagens Landsat são de grande
representatividade no mapeamento da temperatura, por conta da sua extensa série
temporal disponível, sendo esta, sem dúvida, a grande vantagem de sua utilização. O
horário regular de passagem do satélite varia entre as 9h e 11h para o hemisfério sul,
período em curso do aquecimento diurno. Por essa situação, outros sensores, como o
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ASTER e o MODIS, precisam ser incorporados em novas análises da ilha de calor na
RMRJ. O ASTER tem diversos dias e horários alternativos de passagem, além de
possuir inúmeras bandas termais, que robustecem a obtenção da temperatura da
superfície continental. O MODIS tem uma periodicidade diuturna, isto é, pela manhã e
pela noite, o que sugere uma análise do ciclo diurno da ilha de calor. Ainda assim, devese dar continuidade ao uso dos dados Landsat e procurar comparar suas respostas
espectrais com os outros sensores mais recentes.
A modelagem da temperatura com o MM5 reforçou o mapeamento da TSC pelo
Landsat, mostrando-se uma ferramenta complementar eficaz. As áreas mais quentes da
RMRJ obtiveram respostas similares entre a temperatura da superfície simulada pelo
MM5 e a TSC estimada pelo Landsat. A variabilidade sazonal dos episódios analisados
não mostrou diferenças aparentes na espacialidade da temperatura, apenas diferenças
em seus gradientes. Com o adicional de outros campos simulados pelo MM5, a análise
do campo térmico na RMRJ foi mais completa e robusta, inserindo outras componentes
que serviram de suporte para o entendimento de algumas dinâmicas de comportamento
dos padrões espaciais de temperatura. Os campos de calor latente e sensível clarificaram
o comportamento da TSC em diferentes ambientes da metrópole, principalmente entre
as áreas urbanas densas e as áreas com maior massa de vegetação, fornecendo
informações acerca da distribuição e acúmulo de energia. Esses dois campos foram
fundamentais na verificação da altura da camada limite, que se comportou inversamente
proporcional ao primeiro e diretamente proporcional ao segundo. O campo do vento foi
outra variável muito importante. Tem sua gênese na maritimidade, maciços e serras, e
seu espalhamento ou enfraquecimento pelo litoral e baixadas interioranas. Ao mesmo
tempo, é uma medida sujeita a alta variabilidade quanto à direção e indefinição espacial,
certamente determinada pela morfologia complexa e situação geográfica da RMRJ.
Brisas marítimas atuam por praticamente todo o litoral, com exceção do extremo oeste,
e atingem as áreas próximas dos grandes bolsões de calor, com maior disponibilidade de
calor sensível e maior altura da camada limite. Brisas de vale e montanha atuam mais
para o interior da RMRJ, mas sem muita influência no decréscimo da temperatura. Do
mesmo modo, a ação do vento não se mostrou muito significativa no extremo leste e
nordeste, com profunda calmaria. A umidade relativa do ar e a umidade do solo
apresentaram-se pouco relevantes para a análise, muito em razão da baixa variação
espacial. Para a umidade do solo, ao menos, é notória alguma diferença entre os valores
encontrados entre os maciços costeiros, mais altos, e o entorno adjacente, mais baixos.
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Cabe ressaltar que a constatação de uma ação pouco significativa do vento em
algumas localidades deve-se ao emprego de uma única observação horária da variável
neste trabalho de tese, merecendo um investimento, nesse campo de pesquisa, por meio
da modelagem horária, diária e sazonal, pois o vento tem uma repercussão determinante
no clima da RMRJ.
Com esses resultados da modelagem com o MM5, novas pesquisas precisam ser
impulsionadas com vistas à integração com as imagens Landsat. Uma importante
recomendação é a inserção do mapa termal e do mapa de uso do solo como entradas do
modelo, além do mapa fisiográfico da RMRJ, que, provavelmente, trarão novos
cenários com maior detalhamento dos resultados e novas configurações, talvez antes
não percebidas. Embora importante, o satélite Landsat apresente limitações, que se deve
à periodicidade matutina com passagens de 16 em 16 dias na mesma área, não
disponibilizando informações com maior freqüência para uma melhor comparação e
análise com os resultados do MM5. Sugere-se a incorporação de outros sensores, como
o MODIS, de resolução temporal diária, com passagens pela manhã e pela noite,
proporcionando uma boa oportunidade de analisar a temperatura simulada e estimada,
conjuntamente com os campos de calor latente, sensível, altura da camada limite e o
campo do vento. Esse novo cenário pode trazer uma possibilidade de acompanhamento
do ciclo diurno da temperatura para diferentes momentos, sejam semanais ou sazonais, e
sob ação de diferentes sistemas atmosféricos. Não se exclui a adoção de outros modelos
atmosféricos de mesoescala, e mais robustos, como o ARPS, que não somente estaria
integrado ao sensoriamento remoto para avaliar a temperatura simulada e estimulada,
mas também poderia cooperar no avanço de melhor compreender a gênese e a formação
das chuvas urbanas, uma categoria de interesse para observação de possíveis relações
com o fenômeno da ilha de calor metropolitana. Sugere-se, ainda, e não menos
importante, a adoção de modelos para escalas espaciais mais detalhadas, restritos a
camada limite urbana, que podem alcançar os vales (canyons) urbanos e simular de
maneira mais eficiente os fluxos de energia, calor latente e calor sensível, bem como o
papel do vento no contato quase que direto com a rugosidade do solo.
Todas essas sugestões de variadas aplicabilidades, entre a modelagem e o
sensoriamento remoto, vêm ao encontro do tratamento mais sofisticado que requer a
complexidade da RMRJ, de heterogeneidade marcante de paisagens geourbanas, devida
a sua situação geográfica, à configuração topográfica e aos altos índices de urbanização,
que, em conjunto, atuam como diferentes forçantes no funcionamento do seu
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geossistema e, que, portanto, estimula a pesquisa do clima urbano para melhor
monitorar, compreender e mitigar a ilha de calor metropolitana, ou mesmo outras
fenomenologias ambientais derivadas.
A RMRJ, que tem, na sua capital, a cidade do Rio de Janeiro, sua promoção de
destaque, de vislumbre e representatividade, atravessa um momento ímpar, favorável a
um movimento de apropriação e manutenção da qualidade de vida dos seus citadinos. O
século XX, que consagrou a cidade como maravilhosa percorreu três momentos: a Paris
dos trópicos no início do século, o paraíso tropical em meados do século e a Miami da
América do Sul ao fim do século (LESSA, 2005). No século atual, a cidade (e por que
não a metrópole?31) desponta com novos rótulos, a cidade da integração das diferenças e
da sustentabilidade ambiental, a cidade dos megaeventos, a cidade do esporte, de cidade
olímpica a cidade patrimônio cultural da humanidade32, é um palco-mundo. São
condições oportunas de atração de grande participação das autoridades governamentais
e investimentos privados que tem alavancado a economia e gerado uma expectativa nas
melhorias dos indicadores sociais.
A Rio + 20, conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável, sediada na
cidade do Rio de Janeiro, na segunda quinzena de junho deste ano de 2012, adotou,
como resultado final, o documento “O futuro que queremos”. Uma das resoluções do
documento foi “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável” (ODS), com metas, não
bem definidas, a serem perseguidas pelos diversos países no sentido de produzir
avanços ambientais, políticos e sociais. No entanto, houve prorrogação do prazo até
2015 para estabelecimento de acordos com vistas à elaboração mais precisa dos
objetivos do milênio. Nesse contexto de sustentabilidade ambiental, a pesquisa e o
monitoramento do clima urbano através de seu principal produto, a ilha de calor
metropolitana, é um exemplo de avanço da prática do desenvolvimento sustentável na
RMRJ, servindo de suporte para a execução de projetos e formulação de políticas
públicas de planejamento e desenvolvimento urbanos no sentido de oferecer uma
31

Como bem atentou o saudoso André Urani, “o Rio é esta metrópole, extraordinariamente complexa, em
que vivemos quase todos os fluminenses (...). É um “território” que se constituiu por meio de sua história,
que conformou pela vivência das pessoas que, por diferentes razões, vieram apostar suas fichas aqui. Dito
de outra forma, a “cidade” do Rio de Janeiro, nos dias de hoje, não corresponde ao “município”, mas à
“região metropolitana”” (URANI, 2008: 15,16).
32
Títulos ou prêmios concedidos nos últimos anos tem soerguido a projeção da cidade e reforçado esses
rótulos, dentre os quais: a cidade de melhor destino da América do Sul e um dos melhores destinos do
mundo; a eleição do Cristo Redentor como uma das novas sete maravilhas do mundo; no último dia 01 de
julho de 2012, em São Petersburgo, na Rússia, a cidade foi eleita, por unanimidade, como patrimônio
cultural da humanidade.
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qualidade de vida saudável aos habitantes da RMRJ e, por extensão, a outros locais do
nosso planeta.
Os gráficos de tendência, os mapas finais da TSC, NDVI e IBI e os resultados da
modelagem comprovam e amparam a necessidade de propostas mitigadoras para elevar
a qualidade de vida esperada na RMRJ, especialmente quanto ao seu clima urbano,
como: a contenção das fontes de calor; a requalificação do conteúdo da infraestrutura
urbana, desde a qualidade dos materiais empregados na mobília urbana, ruas e avenidas,
até a rearborização dos espaços áridos; a manutenção dos espaços verdes e o
saneamento dos recursos hídricos, incluindo desde rios de pequeno porte até os
complexos lagunares, nas baías e praias; um maior diálogo entre o poder público, a
sociedade civil e os pesquisadores para tomadas de ação que verdadeiramente sejam
impactantes no sentido de manter ou produzir sustentabilidade ou reverter as situações
adversas em melhorias ambientais, de maneira que as relações entre a sociedade e a
natureza e a relação entre os homens seja de compromisso com a própria sobrevivência,
ainda mais em se tratando das grandes áreas urbanas, como a região metropolitana do
Rio de Janeiro (RMRJ).

6.2. Síntese das conclusões
6.2.1. Breve panorama
A região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) é um espaço favorável à
ocorrência da ilha de calor urbana (ICU). Sugere-se uma terminologia mais adequada a
sua natureza geourbana: ilha de calor metropolitana (ICM). Duas importantes
contribuições e inovações são apontadas: a adoção de três técnicas simultâneas para
tratar a ICM na RMRJ e a concretização da análise espacial e temporal da temperatura
em um período intercalado entre 30 e 90 anos, incluindo séries temporais,
sensoriamento remoto e modelagem meteorológica.

6.2.2. Quanto à série temporal de dados
Evidencia-se ascensão da curva da temperatura e decréscimo da pluviosidade a
partir da década de 50 do século XX, definindo, nas últimas três décadas, um cenário
mais quente e seco. A adoção conjunta das técnicas de componentes principais e da
análise de regressão e variância complementam-se, revelando coerência e consistência
entre elas.

299

6.2.3. Quanto ao sensoriamento remoto
As áreas urbanas são as mais quentes, com especial destaque para a década de
2000. Há uma importante participação do subúrbio na consolidação das áreas quentes na
metrópole. Na classe “urbano”, localizaram-se as temperaturas da superfície continental
(TSCs) mais elevadas, em oposição à classe “vegetação”. As áreas da classe “rural ou
urbano de baixa densidade” também mostraram valores bem elevados.
As vias avenida Brasil, avenida das Américas, BR-116 e BR-040 e de áreas
obsoletas ou degradadas, como a zona portuária e os antigos bairros industriais, têm
papel importante na consumação do calor.
A ilha de calor teve seu núcleo de 7oC. Mediante a análise de composição de
máximo valor (CMV), na década de 2000, configurando-se polinucleada. O índice de
vegetação por diferença normalizada (NDVI), o índice de área construída (IBI) e as
classes de área impermeável da superfície (ISA) trouxeram uma análise conjunta e
satisfatória da relação da TSC com os vários padrões de detecção do solo urbano,
complementando a análise do mapa de uso do solo.

6.2.4. Quanto à modelagem atmosférica
A modelagem atmosférica ratifica as áreas mais quentes, identificadas por
sensoriamento remoto. Os campos de calor latente e calor sensível permitiram melhor
compreender e distinguir o comportamento da TSC entre as áreas urbanas densas e as
áreas com maior massa de vegetação. Esses dois campos foram fundamentais na
verificação da altura da camada limite, que se comportou inversamente proporcional ao
primeiro e diretamente proporcional ao segundo. O campo do vento, por sua vez, é uma
variável de alta variabilidade direcional e indefinição espacial, determinada pela
morfologia complexa e situação geográfica da RMRJ.

6.3. Síntese das recomendações
6.3.1. Quanto à metodologia
Sugere-se conceber abordagens metodológicas complementares como, por
exemplo:

 adotar outras técnicas estatísticas no tratamento das séries temporais;
 atualizar os métodos e algoritmos de classificação do uso do solo para a RMRJ
por meio do sensoriamento remoto;

 elaborar outros algoritmos de correção atmosférica;
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 adotar outros sensores para o mapeamento da TSC e da ilha de calor na RMRJ;
 integrar as imagens de satélite com o MM5;
 utilizar o mapa termal e de uso do solo como entradas do modelo;
 modelar o campo espacial do vento nas escalas horária, diária e sazonal;
 avaliar e melhor validar o estado de umidade do solo e dos campos de calor
latente e sensível com dados in situ, bem como conduzir estudos na área de
acoplamento de modelos meteorológicos e hidrológicos

 adotar modelos de escala espacial mais restrita à camada limite urbana (CLU) ou
à camada do dossel urbano (CDU).

6.3.2. Reflexões quanto ao planejamento e à gestão metropolitana
Uma atenção deverá ser dada à região da zona oeste, baixada Fluminense e do
extremo leste, áreas de expansão urbana atual e um acompanhamento das novas frentes
de intervenções espaciais, seja industriais, logísticas e imobiliárias, na RMRJ.
Adicionalmente, recomenda-se remodelar o desenvolvimento urbano da RMRJ
através de políticas sustentáveis que assegurem o amortecimento da ilha de calor, como
a massa vegetal intersticial, os telhados verdes, as propriedades e coloração dos
materiais de construção e revestimento.
Finalmente, é importante que se estabeleça um diálogo esclarecedor entre os
pesquisadores, o poder público e a sociedade civil para o equacionamento dos
problemas ambientais gerados pela ilha de calor e tomadas de ação com práticas
sustentáveis.
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Anexo A: Gráficos da análise por regressão linear e análise por variância
(intervalos de confiança) de estações meteorológicas na região metropolitana do
Rio de Janeiro (RMRJ) – em CD-Rom
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Anexo B: Gráficos da análise de variância (intervalos de confiança) dos regimes
sazonais de estações meteorológicas na região metropolitana no Rio de Janeiro
(RMRJ) – em CD-Rom
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Anexo C: Composição das médias para o índice de vegetação por diferença
normalizada (NDVI) e índice de área construída (IBI) na região metropolitana do
Rio de Janeiro (RMRJ) – em CD-Rom
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Anexo D: Tabelas do teste não-paramétrico Wilcoxon Mann-Whitney runk sum
para a composição das médias de temperatura da superfície continental (TSC) na
região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ)
Tabela D.1: Teste Wilcoxon Mann-Whitney runk sum da composição total das médias
entre as décadas de 1990 e 1980 para a TSC
Décadas;Parâmetros
80 (n1;R1;U1)
90 (n2;R2;U1)
µU
δU
z

n1;n2
878595
8786016

R1;R2
U1;U2
13
7,330.10 3,471.1013
8,108.1013 4,249.1013
3,860.1013
1,063.1010
-365,861

Tabela D.2: Teste Wilcoxon Mann-Whitney runk sum da composição total das médias
entre as décadas de 2000 e 1990 para a TSC
Décadas;Parâmetros
90 (n1;R1;U1)
2000 (n2;R2;U1)
µU

n1;n2
R1;R2
U1;U2
8786016 7,218.1013 3,558.1013
8786016 8,221.1013 4,361.1013
3,860.1013

δU
z

1,063.1010
-471,482

Tabela D.3: Teste Wilcoxon Mann-Whitney runk sum da composição total das médias
entre as décadas de 2000 e 1980 para a TSC
Décadas;Parâmetros
80 (n1;R1;U1)
2000 (n2;R2;U1)
µU

n1;n2
R1;R2
U1;U2
878595 6,877.1013 3,017.1013
8786016 8,562.1013 4,702.1013
3,860.1013

1,063.1010
δU
-792,296
z
n é o número da amostra; R é a soma dos posicionamentos dos valores na amostra; U é a estatística do
teste; µU é a média do teste; δU é o desvio padrão do teste; z é o valor da variável gaussiana padronizada.

As tabelas D.1, D.2 e D.3 reproduzem os valores nas amostras das décadas, que
se aproxima de 1 milhão de píxeis em 80 e ultrapassa 8 milhões em 90 e 2000. A soma
das posições no ordenamento apresenta valores elevadíssimos em razão do grande
número de píxeis nas amostras. A significância estatística pode ser obtida por meio do
valor de z, bastante elevado, com o valor da área de rejeição do teste de hipótese dada
por p-valor igual a zero. Desse modo, tomando como exemplo a primeira comparação,
entre 90 e 80, o p-valor (teste unicaudal) associado a z, que é igual a zero, indica que
todos os valores possíveis, observados em z, são maiores do que os observado em U1 e,
portanto, admitem significância estatística. A mesma situação repete-se nas demais
comparações.
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Anexo E: Composição de máximo valor (CMV) sazonal para a temperatura da
superfície continental (TSC) na região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) –
em CD-Rom
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Anexo F: Diferença entre décadas e por período sazonal pela composição de
máximo valor (CMV) para a temperatura da superfície continental (TSC), índice
de vegetação por diferença normalizada (NDVI) e índice de área construída (IBI)
na região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ)- em CD-Rom
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Anexo G: Tabelas do teste paramétrico t de Student: composição das médias e
médias da composição de máximo valor (CMV) para a temperatura da superfície
continental entre décadas e por classes de uso do solo na região metropolitana do
Rio de Janeiro (RMRJ)
A avaliação da comparação entre décadas por classes pelo teste t, para a
composição total dos píxeis das médias e média da composição de máximo valor
(CMV) para a TSC e os índices NDVI e IBI, é exibida nas próximas duas Tabelas
(Tabelas G.1 e G.2). Pelo número de píxeis avaliados, o número de graus de liberdade
para as regiões críticas unicaudais da Tabela de distribuição t de Student é infinito (∞).
O valor unicaudal, para o intervalo de confiança de 95%, é 1,645. Todos os valores,
contidos nas Tabelas, acima desse valor, são considerados significativos para a TSC e o
IBI e, portanto, rejeita-se a hipótese nula. Para o NDVI, apenas valores superiores a
1,645 são considerados significativos.
Tabela G.1: Teste t da composição total das médias entre décadas e por classes de uso
do solo para o IBI, NDVI e TSC
Variável
IBI_urbano
IBI_vegetação
IBI_rural ou urbano de baixa densidade
NDVI_urbano
NDVI_vegetação
NDVI_rural ou urbano de baixa densidade
TSC_urbano
TSC_vegetação
TSC_rural ou urbano de baixa densidade

1980-1990
-74,567
66,617
-216,302
-27,337
-97,521
78,967
107,066
316,189
298,969

1990-2000
452,991
152,196
895,297
-56,196
421,216
4,586
597,942
26,600
939,179

1980-2000
341,177
217,365
682,803
-81,009
268,551
74,561
633,397
352,594
1118,557

Tabela G.2: Teste t da composição total das médias das máximas entre décadas e por
classes de uso do solo para o IBI, NDVI e TSC
Variável
IBI_urbano
IBI_vegetação
IBI_rural ou urbano de baixa densidade
NDVI_urbano
NDVI_vegetação
NDVI_rural ou urbano de baixa densidade
TSC_urbano
TSC_vegetação
TSC_rural ou urbano de baixa densidade

1980-1990
317,394
415,595
474,899
86,191
-82,737
94,916
875,041
784,165
1182,117

1990-2000
1334,467
428,867
1266,743
-23,953
441,555
274,919
1611,443
2150,163
3787,651

1980-2000
1505,678
795,218
1661,572
60,888
254,705
343,792
2607,409
2801,528
4717,817
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Anexo H: Tabelas do teste paramétrico t de Student: composição das médias e
médias da composição de máximo valor (CMV) ) para a temperatura da superfície
continental entre classes de uso do solo por década na região metropolitana do Rio
de Janeiro (RMRJ)
Tabela H.1: Teste t da composição total das médias entre classes de uso do solo por
década para o IBI, NDVI e TSC
Urbano x vegetação Urbano x Rural ou urbano de baixa densidade
Variável
IBI_80
1673,513
1238,541
NDVI_80
-1455,780
-1665,131
TSC_80
1364,354
1173,093
IBI_90
1694,573
1495,202
NDVI_90
-1596,177
-1908,343
TSC_90
1597,376
1419,168
IBI_2000
1944,045
1250,969
NDVI_2000
-2273,994
-1952,101
TSC_2000
2237,998
1434,285

Tabela H.2: Teste t da composição total das médias das máximas entre classes de uso do
solo por década para o IBI, NDVI e TSC
Urbano x vegetação Urbano x Rural ou urbano de baixa densidade
Variável
IBI_80
1114,463
711,008
NDVI_80
-1235,647
-1234,155
TSC_80
1275,301
1040,109
IBI_90
1038,568
771,203
NDVI_90
-1443,726
-1516,868
TSC_90
1471,979
1408,411
IBI_2000
1458,968
1064,705
NDVI_2000
-1736,487
-1463,420
TSC_2000
1639,502
1272,299
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Anexo I: Diferenças entre as classes de uso do solo por década da composição de
máximo valor (CMV) para a temperatura da superfície continental (TSC), índice
de vegetação por diferença normalizada (NDVI) e índice de área construída (IBI)
na região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) – em CD-Rom
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Anexo J: Área de superfície impermeável (ISA) por década da composição de
máximo valor (CMV) para a temperatura da superfície continental (TSC) na
região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) – em CD-Rom
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Anexo L: Artigo “Urban Climate and Clues of heat island events in the
Metropolitan Area of Rio de Janeiro”
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Abstract This paper aims to map the thermal field in the
metropolitan region of Rio de Janeiro (MARJ) considering the
atmospheric characteristics and the land use that contribute to
understanding the urban heat island. Three thermal maps are
defined through the use of Landsat5-TM satellite images for
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three winter events chosen for the decades of 1980, 1990, and
2000, respectively. The results reveal a concentration of
warmer cores in urban central areas as well as some local
warmer areas in suburban region. Sites with lower temperatures correspond to vegetated areas which are away from the
central part of the MARJ, including points of suburban areas.
This work emphasizes the importance of the combined analysis of surface temperature with land use and atmospheric
conditions, depicting a distinct pattern of heat islands for
tropical climate.

1 Introduction
The urban climate highlights a complex environmental
framework, which is attached in such a unique way to
the city, a place of profound changes in atmospheric
parameters, namely, in circulation, turbulence, and dispersion of air; in the albedo; and in the storage of heat
due to evaporation and energy balance at surface (Taha
1997; Arnfield 2003; Kanda 2006). The heat island is
the main product of the manifestation of urban climate
and one of the important environmental problems of the
twenty-first century (Rizwan et al. 2008). The expression heat island, well-known in the literature, was used
for the first time by Manley (1958).
The heat island is so named because the spatial pattern of
the isotherm forms one or more features called islands. The
urban heat island (UHI) is formed by excess heat produced
in urban areas, compared with the heat generated in their
surroundings, generally undeveloped. In principle, the heat
island refers to the increase in air temperature, but can also
refer to the relative warmth of the surface. Thus, the heat
island is a measure of difference (Voogt 2002) and does not
refer to an absolute measure of temperature.
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The heat island is characterized by three main aspects: its
shape and configuration, its intensity, and location of its core
warmer. These characteristics may define different configurations in each city, according to chronological time, as the time
of day and season, to the weather from the prevailing weather
situation, to geographical location, including its natural morphology, such as hills, water bodies, and green areas, and the
shape and thermal properties of the materials that comprise the
urban area.
The diurnal and seasonal variability are two other important factors. The most favorable periods for the manifestation of heat island can be detected and contrasted along the
daytime, which take place in the hours of maximum diurnal
heating or still of cooling at the time of night (Sun et al.
2009). Seasonally, sometimes in the summer and sometimes
in the winter, different weather systems work for determining
drier conditions, which usually are marked by more intense
heat islands, or more wet conditions, usually marked by
milder heat islands (Roth 2007).
The spatial pattern is influenced locally by surface characteristics such as parks, water bodies, and thickening of the
built environment. For instance, the presence of a coast or
valley in the topography of the city can add complexity to
the UHI spatial characteristics because topographic effects,
such as sea breezes, interact with the urban effects.
Just as the spatial variability, the heat island presents also
a temporal variability along the day, which occurs as a result
of differences in cooling rates between urban and rural
areas. These differences occur due to the urban surface,
weather conditions, or even the annual seasonality.
The intensity of the heat island was linked to the size of
its population, as suggested by the early work of Oke and
Maxwel (1967) and Oke (1982). In this case, a straight
logarithmic relationship signals that most populous cities
favor an increased intensity of the heat island, most
common in the cities of Europe and North America. This
fact leads to the conclusion that a most populous city has
higher levels of urbanization in theory. In the work of
Pongracz et al. (2006) applied to Budapest, one of the
most populous cities of Hungary, the authors acknowledge a positive correlation of the intensity of heat island
with its demography.
However, the circumstances favorable for the development
of a heat island are characterized by a relatively high concentration of heat sources in cities (Oke 1982, 1987; Oke et al.
1991). The thermal properties of construction materials also
facilitate the conduction of heat faster than soil and vegetation
in rural areas, contributing to an increase in temperature
contrast. The heat loss at night by infrared radiation into the
atmosphere and into space in cities is partially offset by the
release of heat from anthropogenic sources such as vehicles,
industries, general construction, and construction materials
that are relatively dense.

In town, the evapotranspiration rate, typically lower,
further accentuates the temperature contrast with its surroundings. The drainage system (culverts) quickly removes
most of the rain water so that only a small amount of
radiation absorbed is used for evaporation (latent heat) and
most of this radiation is used to heat the land surface and air
directly (sensible heat). On the other hand, the wet surfaces
of the rural areas (lakes, streams, soil, and vegetation) increase
the fraction of absorbed radiation that is used for evaporation
(Bretz et al. 1998; Taha 1997; Arnfield 2003).
The knowledge of the operation of the planetary boundary
layer (PBL) is fundamental to understanding the spatial and
temporal heat island (Grimmond 2006). PBL is a region of the
atmosphere near the surface where turbulence is the dominant
feature. It is affected by the surface on a time scale less than an
hour and a vertical scale up to 2 km. The intensity of turbulence determines the spatial distribution of dynamic and thermodynamic properties and their vertical extent. Over
continental areas, the turbulence is maintained by the wind
throughout the day, intensified by thermal convection, and
contained by the surface inversion layer at night. Its vertical
extent ranges from 300–1,500 m during the day to 100–300 m
at night (Oke 1976, 1997).
Another layer, the so-called urban boundary layer (UBL),
extends above the roof level with characteristics produced
by the urban nature of the surface, whose roughness, provided by the presence of relatively high buildings, causes a
particularly aerodynamic. The wind speed is reduced, but
there is an increase of turbulence and drag produced by air
friction. The intra-urban layer or canopy layer (UCL) is a
portion of the UBL stratified below the level of the roofs,
which is produced by micro-scale processes on streets,
among buildings (Oke 1997; Grimmond 2006).
A product generated or identified at the UCL is the urban
canyons including the walls of buildings that create corridors among tall and concentrated buildings separated by
streets. For such formation of urban canyons, a relationship
between the dimensions height, width and length of urban
construction, and the thermal properties of the material used
(soil cover, building materials, among others) should be developed. Inside the canyon, the radiation undergoes multiple
reflections between the streets and walls of buildings with
different absorptions (Oke 1981, 1987; Grimmond 2006).
The effects of heat islands are diverse and largely negative, with implications for comfort and to human health
(Voogt and Oke 2003), with direct and indirect environmental
impacts by encouraging increased consumption of energy for
cooling, which creates a footprint of high environmental cost
(Stathopoulou and Cartalis 2007). The literature is significant
in the last 20 years and it has been based on contributions in
the methodologies and techniques employed (Arnfield 2003;
Kanda 2006), from more traditional approaches such as studies
of climatological time series with different statistical analysis
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(Chung et al. 2004; Fujibe 2009; Homar et al. 2010) and the use
of transects of fixed and mobile networks throughout the city
(Sun et al. 2009; Murphy et al. 2011), to the latest procedures,
such as remote sensing (Streutker 2003; Cheval et al. 2009;
Stathopoulou and Cartalis 2007; Imhoff et al. 2010) and atmospheric modeling (Yoshikado 1994; Ezber et al. 2007; Van
Weverberg et al. 2007; Karam et al. 2010; Oleson et al. 2011;
Zhang et al. 2010), that have been treated with some frequency
in conjunction with traditional methods to a more integrated
analysis to detect the formation of heat islands.
We also observe that the scientific literature investigates the
question of the formation of heat islands through analysis
conducted for various towns and cities in the world, among
which include Buenos Aires (Bejarán and Camilloni 2003),
Beijing (Li et al. 2004), New Jersey (Rosenzweig et al. 2005),
Hong Kong (Giridharan et al. 2007), London (Kolokotroni
and Giridharan 2008), Tel-Aviv (Saaroni et al. 2000), Lisbon
(Alcoforado and Andrade 2006), Bucharest (Cheval and
Dumitrescu 2008), and Fez (Johansson 2006), among others.
Different studies have emphasized the role of land use in
generating urban environmental anomalies for the city of Rio
de Janeiro and its metropolitan area. For example, Rosa-Freitas
et al. (2010) analyzed the heterogeneous space of the city and
incidence of dengue cases. Heterogeneity was defined from the
classification of urban ecosystems with the overlay of land
cover maps of neighborhoods. The results show that these
ecosystems are subject to different incidences of dengue. It
should be highlighted the high rates identified in the lowland
ecosystem of Jacarepaguá, which encloses an area characterized by the transition from an old rural area, still containing
large vegetated areas, to an area of high rates of urbanization.
Marques Filho et al. (2009) highlight the importance of
studies of urban climatology in tropical countries which
appear quite different from temperate climates. The authors
present some results of thermodynamics and UHI temporal
evolution for the metropolitan area of Rio de Janeiro. Three
groups of different microclimates were identified in the
metropolitan region of Rio de Janeiro (MARJ). A behavioral
pattern of the UHI can be determined by the temporal
evolution of the differences between the virtual potential
temperature in urbanized and vegetated areas, including
the effects of moisture on the positive buoyancy of air
parcels during the convective period. Another finding by
the authors is that the tropical UHI in the MARJ occurs
during the morning and not during the night, as in temperate
areas. The UHI has a maximum daylight in the morning for
all seasons, being more intense along the months in the
transition between the rainy summer and dry winter
(February–May) with an amplitude of 4–5 °C (as opposed
to a range of 2–3 °C in the other months). Unlike what
happens in the morning, late afternoon, and early evening,
the difference is negative, indicating that the area with
vegetation is warmer than the urban area. The minimum

adverse occurs around 18:00 hours. The consequence of this
particular phenomenon is the weakness of the wind (breeze
urban) over the urban area.
Karam et al. (2010) simulate the occurrence of daytime
heat island in MARJ during 2007 through the tropical town
energy budget (t-TEB) scheme and compares with the
observed data. The simulation t-TEB is consistent with
climatological observations and supports the occurrence of
daytime heat island. It appears that the time and the dynamics of UHI in tropical cities may vary significantly from the
patterns observed in mid-latitude cities where the peak intensity of the heat island occurs in the morning and not at
night. The causes for the occurrence of the UHI in the
MARJ are mainly due to large influx of solar radiation used
for heating of urban surfaces. In addition, there is the presence of vegetated areas on the periphery, increasing evapotranspiration, which occurs in association with the restored
strength of the surface temperature.
This study encourages the inclusion of the city of Rio de
Janeiro and its metropolitan area (MARJ) in the metropolitan network of monitoring the global urban atmosphere and
offers an opportunity to disseminate information applied to
tropical regions, relevant in the context of international urban
climate studies. The site, the urban morphology, and atmospheric circulation have unique aspects that deserve to be
evaluated and better understood. There is still a need to map
their environment from the perspective of urban climatology.
Additionally, given the natural landscape of a tropical
country, interspersed between hills, with emphasis on the
presence of the valleys and forests and the nearby sea, the
need for studies on environmental vulnerability is highlighted.
Some aspects of this vulnerability include mass movements,
flooding, air pollution, water resource availability in terms of
quantity and quality, coverage and change in land use and, in
particular, increase in temperature regimes, to the extent that
urban regions occupy growing areas in cities, often in a
disorderly way and without adequate urban planning.
The socioenvironmental framework outlined suggests a
systematic study of urban climate in the MARJ to ensure
conditions to manage and plan the space towards urban
sustainability. Thus, the objective is to map the thermal field
in the MARJ through remote sensing techniques and to
identify areas potentially suitable for expression of the heat
island and the corresponding factors responsible for its
formation and by their spatiotemporal dynamics. The analysis
is done from Landsat5-TM scenes, which were acquired for
three dates, representative of the last three decades.
The paper contributes to the analysis of the phenomenon of
formation of heat islands. First, by assuming that the absolute
value of temperature obtained by the Landsat thermal image
does not represent the value of the heat island, for in the
benchmark adopted here means that the heat island should be
measured from the comparison of differences between
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temperatures and not from absolute values. Thus, the value of
surface temperature obtained by remote sensing serves as an
indicator to locate areas favorable to the heat island. Secondly,
it leads to an analysis by the use of thermal images for better
understanding of the spatial distribution of thermal field.

2 Study area
The MARJ is one of eight government regions of the state of
Rio de Janeiro, located in southeastern Brazil and with the
coast bathed by the Atlantic Ocean, including 19 cities: Rio
de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim
Itaboraí Japeri, Mage, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu,
Paracambi, Burnley, São Gonçalo, São João de Meriti,
Seropédica, Mosque, Tanguá, Itaguaí, and Maricá (Fig. 1).
By its geographical position and because of historical,
economical, legal, and political processes, the MARJ is now
the second largest concentration of population and economic activities in the country, containing a large volume of
activities and work flows, a provision of more specialized

goods and services, and a high rate of urbanization. In the
state of Rio de Janeiro, the MARJ hosts on average 90 % of
state population and it concentrates much of the regional
services.
The urban set up in the MARJ, throughout its history of
occupation and expansion, especially from the 1970s of the
twentieth century, drew on in a splayed shape, with nucleus
in the central city of Rio de Janeiro, showing the formation
of branches that spread throughout the city, constituting the
so-called growth vectors or occupation.
Physical space is marked by two distinct geomorphological
units: the rocky mountains and the lowlands, scene of intense
changes, shaped by human social work. The lowlands and the
rocky mountains represented a major challenge to urban
growth since the beginning of the occupation history with
the establishment of a tough fight of man in front of natural
obstacles. The social changes throughout history in the geographical space of the MARJ have resulted in a series of
changes in the environmental system, reaching the water
resources and pedologic, geomorphologic, biogeographic,
and atmospheric systems.

Fig. 1 Delimitation of the Metropolitan Area of Rio de Janeiro (MARJ) and its geographical location in Brazil and South America
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3 Materials and methods
The use of remotely sensed images is an objective method
for the assessment of urban heat islands (Gallo et al. 1995)
and therefore an effective tool in urban climate studies
through the use of thermal bands of sensors installed
onboard of TIROS, NOAA, Landsat, and more recently
onboard of Terra and Acqua.
Rao (1972) was possibly the first researcher to demonstrate the successful application of remote sensing in the
study of urban climate. Using the thermal band (10.2–
12.5 μm) of the satellite TIROS (ITOS-I), the author examined the surface temperature of cities throughout the midAtlantic coast. The Landsat3-MSS, Landsat5-TM, and
Landsat7-ETM+ have been widely used for the temporal–
spatial analysis of the climate of cities since the Landsat
series present a remarkable acquisition period of time
(Stathopoulou and Cartalis 2007; Yuan and Bauer 2007).
In this work, maps were drawn for soil use and occupation. In addition, maps and graphics with thermal transects
along the MARJ were developed based on images from the
sensor Landsat5-TM corresponding to point_217 and orbit_76,
scene which covers the area of the MARJ. All digital image
processing was developed using SPRING version 4.3, which is
a computer code processing system of georeferenced and
satellite information developed by INPE-Brazil.
We selected three dates for the production of maps and
transects, namely 11/08/87, 25/08/1998, and 08/02/2007,
for the austral winter periods. The local time of satellite pass
occurs exactly at 0917, 0930, and 0942 hours, respectively.
In general, except when cold front incursions cause instability, winter in southeastern Brazil records regularly, clear
sky, cloudless and calm weather, and stable conditions
favored by the South Atlantic anticyclone activity. The situations of atmospheric stability are extremely favorable for
the heat islands occurrence, because the clarity and calmness
favors the incidence of solar radiation reaching equally the
entire region allowing also a better comparison between urban
and rural areas. During the summer, such conditions are not
always possible to occur due to cloud concentration that is
favored by thermal lifting and the highly irregular geomorphology of the metropolitan area. It is noticeable that the
winters in southeastern Brazil are not as stringent as in temperate regions and in southern Brazil. On the other hand, there are
winter days with high daily temperatures well above 25 °C.
All images were georeferenced using the polynomial model
first degree and nearest neighbor interpolation. Images Geocover_2003 composed of data from Landsat series (MSS, TM,
and ETM+) were the basis for georeferencing.
The land use map was made for the three previously
mentioned dates, highlighting the use and occupation of land
in the MARJ, more specifically for the years 1980, 1990, and
2000. The classification of land use map was produced using

the methodological approach of classifiers by regions or classification of segmented images, which, besides using the
spectral information of each pixel, maintains the spatial information that involves the relationship between pixels and
their neighbors. The classification procedure recognizes
the homogeneous areas of images, based on spatial and
spectral properties. The edge information is used initially to
separate regions jointly with the spatial and spectral properties
that will unite the areas with the same texture.
The supervised classification procedure used the distance
measurement of Battacharya, which measures the statistical
separability between a pair of spectral classes, i.e., it measures
the average distance between the probability distributions of
spectral classes. One advantage of this classifier is the user
interaction, through training, which samples will be formed
from the regions obtained in the image segmentation (Mather
1993). At the end of the processing, the four classes considered most relevant for analysis were extracted: urban, rural or
urban with low density, vegetation, and water bodies.
Thermal maps were made based on the land surface temperature (LST) retrieval from remote sensing data.
Although the use of satellite measurements appears to be very
attractive, the radiance measured is affected by surface parameters, namely, temperature and emissivity, as well as by the
thermal structure and composition of the atmosphere. Therefore, an accurate retrieval of LST from space data requires a
proper characterization of the atmosphere influence (e.g.,
absorption and emission processes) as well as an adequate
knowledge of LSE because natural surface does not act as
blackbodies (Peres and DaCamara 2006; Peres et al. 2008).
Accordingly, the temperature was obtained in this work by
combining algorithms that take into account the atmospheric
and emissivity effects on the signal registered at the top of the
atmosphere by computing the atmospheric transmittance, the
air temperature, and the land surface emissivity. Thus, the
temperature here is referred to as land surface temperature.
Different studies have used the brightness temperature,
which physically corresponds to the radiance at the top of the
atmosphere without any atmospheric and emissivity correction,
in order to analyze the UHI phenomenon. However, its is worth
noting that the brightness temperature may be quite different to
the actual temperature of the surface (Weng et al. 2004; Zhang
et al. 2009; Jiang and Tian 2010; Peres et al. 2010). The work of
Sobrino et al. (2004) shows progress with the inclusion of the
atmospheric correction in the calculation of surface temperature. Lucena et al. (2010b) compared the temperature obtained
without atmospheric correction (brightness temperature) to the
temperature determined using atmospheric and emissivity correction (land surface temperature) for MARJ in Rio de Janeiro
and the differences can reach up to 20 °C depending on the
atmospheric and surface conditions.
In this work, LST maps were developed based on Landsat
satellite data. In order to obtain LST values, raw data in digital
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numbers (DN) were first converted to radiance as follows
(Chander et al. 2009):


LMAXi  LMINi
Qcal þ LMINi
Li ¼
ð1Þ
Qcalmax
where Li is the spectral radiance in band i in watts per square
meter per steradian⋅per⋅micrometer; LMAXi is the value of the
band maximum radiance in band i in watts per square meter
per steradian⋅per⋅micrometer ; LMAXi is the value of the
minimum radiance in band i in watts per square meter per
steradian⋅per⋅micrometer; Qcal is the value of DN; and Qcalmax
is the maximum value of DN, which is equivalent to 255 for all
bands. The values of LMAXi and LMINi for each Landsat band
may be obtained in Chander et al. (2009).
After the conversion of DN in radiance, brightness temperature values in Landsat infrared band 6 were computed
based on the inversion of Planck function
Tb ¼

K
 2 
K1
ln Li þ 1

ð2Þ

where Tb is the brightness temperature in Kelvin, K1 and K2
are the Landsat calibration constants 1 and 2 in watts per
square meter per steradian⋅per⋅micrometer, which are equal
to 607.76 and 1,260.56, respectively.
The LST retrieval is performed based on Souza and Silva
(2005) algorithm according to Eq. (3)
Ts ¼ Tb þ ΔT

atmospheric layer temperature Ta, and also the land surface
emissivity εi. For instance, Ta was obtained according to Qin
et al. (2001) as follows
Ta ¼ 19:73 þ 0:909T0

ð7Þ

where T0 is the air temperature at 2 m. The atmospheric
transmittance ti was computed based on an empirical relationship obtained by Souza and Silva (2005) that uses the water
vapor content w in gram per square centimeter as input


3w
ð8Þ
t ¼ 0:951  0:01  w  exp
1þw
Values of water vapor were achieved based on the relative humidity and the saturation pressure of water vapor
according to Leckner equation (Iqbal 1983). Accordingly,
air temperature at 2 m and relative humidity data were
obtained by the monthly average of all weather stations present in the MARJ. The MARJ has been divided into four subregions (west zone, lowland Bangu, central, and eastern section of the Guanabara Bay), and then, an average initial value
was estimated to each of the sub-regions. Next, we calculated
an overall final average defined based on the initial average
values corresponding to each of the four sub-regions.
Finally, the land surface emissivity is retrieved based on
the Van de Griend and Owe (1993) algorithm, which relates
emissivity and the vegetation index NDVI
"i ¼ 1:009 þ 0:047 ln NDVI

ð9Þ

ð3Þ

where Ts is LST in Kelvin, Tb is the brightness temperature
in band 6 obtained according to Eq. (2), and ΔT is the
correction factor to obtain the LST from the brightness
temperature in band 6 given by


Bi ðTb Þ a11  1  aa21 Bi ðTa Þ
ΔT ¼
ð4Þ
@B ðT Þ
i

@Tb

Accordingly, NDVI values were computed as follows
(Huete et al. 2002):
ρ  ρ3
ð10Þ
NDVI ¼ 4
ρ4 þ ρ3
where ρ3 and ρ4 are, respectively, the reflectance in bands 3
and 4, which are obtained based on the radiance Li

b

ρi ¼

Where Bi (T) is the Planck function on describing the
radiance of a blackbody of temperature T in the unit of watts
per square meter per steradian⋅per⋅micrometer; a1 and a2 are
known as:
a 1 ¼ t i "i

ð5Þ

a2 ¼ ð1  t i Þ½1 þ ð1  "i Þt i 

ð6Þ

It is worth noting that the correction factor ΔT takes into
account both the atmospheric and emissivity influence in the
signal recorded by the instrument on board the satellite. Accordingly, in order to retrieval LST based on Eqs. (3)–(6) it is
necessary to know the different atmospheric parameters,
namely, atmospheric transmittance ti , effective mean

pLi d 2
ESUNi cos θs

ð11Þ

where ESUNi is the average solar irradiance on channel i in
watts per square meter per micrometer, whose value are 1,554
and 1,036 for bands 3 and 4, respectively, d is the Earth–Sun
distance in astronomical units, and θs is the solar zenith angle.
The LST images, initially in Kelvin, were converted to
degrees Celsius and then classified according to standard
temperature ranges in order to establish a single criterion
when comparing images. Finally, we adopted the parametric
two-sample t test for difference of means under one-tailed
hypothesis test (Wilks 2006). The method of hypothesis
testing was conducted to compare the true mean LST for
the classes of land use, “urban,” “rural or urban low density,” and “vegetation,” for every decade analyzed in this
work at the 99.9 % confidence level.
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We chose to compare the classes per decade, and not
between decades, because we understand that a single image
per decade may be subject to intense current atmospheric
interference of the state. Thus, comparison by decade will
reveal the role of each class in the temperature, regardless of
the weather situation instantly.
The null hypothesis formulated was that the mean LST for
the urban class is equal to the mean of the other classes, while
the alternate hypothesis is simply that the mean LST for the
urban class is larger than the corresponding values for the
other classes. Table 1 summarizes the LST sample statistics for
the classes of land use. The results of the statistical test
confirmed that the null hypothesis can be rejected at the level
of 0.1 %, which means that we can assume that the average
temperature for urban land surface is higher than the average
LST values for the other classes of land use.

4 Analysis and results
4.1 The use and land cover for MARJ
The land use in the MARJ has a concentration of class
“urban” in the west region of the Guanabara Bay, just in
the marshland of Guanabara Bay, which stretches like a
great spot for all around the edge of the Tijuca neighborhood
and toward sector north and west of the map (Fig. 2).
Another great spot of the class “urban” appears in the east
region of Guanabara Bay, as well as enclaves or clusters
identified in the extreme north and in areas to the northwest
and west. In the following decades, there is a spreading and
juxtaposition of the class “urban” in the directions east,
west, and north of Guanabara Bay and around Pedra Branca
and Mendanha hill (Figs. 3 and 4).
The class “urban low density” in the 1980s of the last
century is predominant in the periphery of the class “urban,”
such as in north areas and east and west ends of the Guanabara Bay (Fig. 2). In the following decade (1990), this class
is reduced, becoming more sparse, but still very homogeneous in the most east of the bay (Figs. 3 and 4).
The class “vegetation” is mainly concentrated in the
lasting rocky mountains of the city of Rio de Janeiro (Tijuca,
Pedra Branca, and Mendanha), in the foothills of the Sea
Table 1 LST values and standard deviation for the classes of
land use in MARJ

Year

mountains until their highest parts, which starts from the
Sepetiba Bay in the west and extends into the interior part of
the mountainous region. Another domain space of this class
is the swamp area at the bottom and at the north of Guanabara Bay, where there is an Environmental Protection Area,
and in the in the vicinity of coastal lagoons.
In flat areas, which consists of lowlands, there are green
clusters in a very heterogeneous space; however, there has
been a visually perceptible increase of the green spot in the
northern portion of Guanabara Bay on a map of 2007, which
can be associated with the Environmental Protection Area or
even with extinct farmland that could have been misclassified as “vegetation.”
The spatial pattern of land use classes of the MARJ in these
three time periods (1987, 1998, 2007) obeys the vector of
occupation and expansion of the urban spot in the MARJ, as
discussed earlier. The graph in Fig. 7 shows the evolution of
classes in the MARJ. Although slight, variation and evolution
of land use classes show a mild increase in “urban” and “vegetation.” The class “rural or urban low density” is the most
significant in terms of involution and variability. This class
presents a falling rate that is most pronounced between 1987
and 1998 and follows on decline in 2007. This class is the most
complex to be defined in the segmentation for classification, as
it is still a type of class that faces conflict over legalizing the
occupation with the city government and, therefore, feasible to
support the fact that this is the class that showed major changes.
Finally, comparing the average LST between the classes
of land use (Table 1), which will be further discussed in the
following section, the class “urban” in all years has the
highest average, followed by the “rural or urban low density”
and “vegetation.” Once the statistical test for a confidence
interval of 99.9 % (Table 1) has been applied, all changes
revealed to be highly significant.
4.2 Thermal field conditions in winter and heat island
scenarios
4.2.1 August 11, 1987
The LST varied spatially between 20 and 36 °C (Fig. 5),
predominantly mean values of 29.8 °C for class “urban,”
25.3 °C for class “vegetation,” and 27.6 °C for class “rural

Class
Urban

1987
1998
2010

Rural or urban low density

Vegetation

Mean

Standard deviation

Mean

Standard deviation

Mean

Standard deviation

29.8
36.5
32.9

2.25
2.65
3.21

27.6
34.1
30.4

2.63
2.89
3.1

25.3
31.8
26.4

2.77
2.82
2.81
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Fig. 2 Land use for
Metropolitan Area of Rio de
Janeiro (MARJ) in 1987

or urban low density” (Table 1). Among the “urban” and
“vegetation,” there is a difference of almost 5 °C. The
hottest cores on the map, yellowish, above 30 °C, were
located in Guanabara lowlands in the far west of MARJ
and on the north side of the coastal range.
Fig. 3 Land use for
Metropolitan Area of Rio de
Janeiro (MARJ) in 1998

The southern coast, on the windward side of the massif of
Pedra Branca, stands out with an extensive yellow bead with
orange dots setting values above 34 °C. A similar phenomenon occurs east of the bay. Besides the yellow thread that
involves the entire east coast, isolated hot enclaves above
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Fig. 4 Land use for
Metropolitan Area of Rio de
Janeiro (MARJ) in 2007

34 °C are identified in the cities of the east coast, spreading
toward the eastern end (Fig. 5).
In the far west or northwest, a large yellow stain with
values between 30 and 34 °C are located on the highest values
of all MARJ, qualifying these areas as strongholds of the
Fig. 5 Land surface
temperature retrieval using
Landsat-5 TM data for
Metropolitan Area of Rio de
Janeiro (MARJ) on August 11,
1987

urban heat island. There is no direct relationship with the class
“urban,” because it is an area with predominant “rural or urban
low density” or other uses, such as exposed soil not considered in the classification. The geographical situation of this
region should be considered for a better understanding,
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because it is a large area of low and horizontal occupancy, in
which the basal heating is extremely favored at this time in the
morning when compared to a more coastal area.
There are also other noteworthy areas of the metropolis. The
central region of the map, west of the Guanabara Bay, shows
points in red (above 38 °C), which represent occupation areas
along the slopes of the coastal range. Nonetheless, it should be
emphasized that the coldest areas (below 24 °C) are situated in
the three major metropolitan rocky mountains, in lighter blue,
and also in the Serra dos Órgãos hill, located in the far north, in
darker blue. This shows the role of these regions that despite the
intense process of occupation of their slopes, vegetation in the
MARJ and surroundings is still retained.

the bulk of the urban metropolis, and extends toward the far
west and northwest, east, and northeast. Many of these areas
are similar to those identified in August 1987 (Fig. 6), as in
the far west, becoming potential spaces for expression of
heat islands. Temperature values between 28 and 34 °C, in
shades of green and yellow, appear in the large class “rural
or urban low density,” marking the transition characteristic
as a class feature. Milder temperatures below 28 °C are
located on the slopes of Serra do Mar mountains, in the
northern section of the map, on the coastal massive mountains, in the surroundings of the coastal lagoons, and in the
bottom of Guanabara Bay at its north part. Once more, the
green mass of vegetation plays its role as thermal regulator
inside MARJ.

4.2.2 August 25, 1998
4.2.3 August 26, 2010
The thermal map of MARJ for 1998 has values much higher
for the LST (Fig. 6) than 1987, ranging between 24 and 40 °C.
The average temperature reaches 36.5 °C for “urban” class,
34.1 °C for the “rural or urban low density” class, and 31.8 °C
for the “vegetation” class (Table 1). Therefore, similar to
1987, the difference between the two contrasting classes is
about 5 °C. A gradation of colors from blue, with the lowest
temperatures, to the darkest red, with higher temperatures,
marks the thermal transition between the classes of land use,
that is, between “vegetation” and “urban.”
The spots in reddish and brown tones are concentrated in
the east and west of the Guanabara Bay, which concentrates
Fig. 6 Land surface
temperature retrieval using
Landsat-5 TM data for
Metropolitan Area of Rio de
Janeiro (MARJ) on August 25,
1998

The thermal map of the LST shows values between 26 and
38 °C for August 26, 2010. The average values are 32.9,
26.4, and 30.4 °C for “urban,” “vegetation,” and “rural or
urban low density” classes, respectively (Table 1). The
“urban” class is still the one that concentrates the highest
temperature values, as opposed to “vegetation,” with a gradient of 6.5 °C. The hottest nuclei of “urban” class in tones
orange and dark orange are situated on the western shore of
Guanabara Bay, extending toward extreme west and northwest. Warmer enclaves in red, above 38 °C, spread through
different small areas, can be found in the east and west of
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Guanabara Bay, especially on the slopes of the massive
mountains and counties in the far west (Fig. 7).
The cooler spots in tones yellow and green, between 26
and 34 °C, are located in the transition class between
“urban” and “vegetation,” more precisely in the “rural or
urban low density” class, which surrounds and sometimes
permeates the “urban” class. On the other hand, the lowest
temperatures, in dark green and blue, less than 26 °C, are
restricted to the cardinal edges of the map and to the coastal
range.

5 Conclusions
The spatial distribution of the warmer and milder areas is
quite similar in the three winter situations analyzed here,
varying the thermal scale. We should be careful to not name
these warmer areas as heat islands, but just as indications,
considering that the heat island is a measure of difference, as
stated in Voogt and Oke (2003). In this paper, we used the
absolute temperature as an approach to identify the areas
prone to concentration of heat. Furthermore, in future
researh, the terminology heat island can be employed when
calculating the relative and difference values based on
absolute temperatures.
The analysis of thermal field by means of remote sensing
is a reliable tool and deserves to be improved. The use of
algorithms for atmospheric correction as used in this work is
one of the possible improvements. In a previous study, as
Fig. 7 Land surface
temperature retrieval using
Landsat-5 TM data for
Metropolitan Area of Rio de
Janeiro (MARJ) on August 26,
2010

discussed by Lucena et al. (2010a), the atmospheric correction allows the representation of the actual temperature of land
surface, as opposed to only the brightness temperature. For
instance, the brightness temperature does not take into account
the weather conditions, which can influence and lead to wrong
values for the surface temperature. The authors found differences of over 10 °C for the corrected temperature in comparison to the brightness temperature.
In general, under conditions of atmospheric stability, with
no clouds and no wind, the literature has shown that these
are the ideal conditions to identify heat islands, especially at
night (Voogt and Oke 2003). Under these conditions, the
surface cools more quickly, thus making it possible to
identify the areas most heated and cooled. Based on the
images analyzed in this paper, under cloudless conditions, it was found that the temperature found for this
scenario was indeed the highest, such as what occurred
on August 25, 1998. Other variables should be jointly
considered in further analysis to highlight and confirm
this result, such as air humidity and insolation, fundamental elements of the atmosphere to better understand
surface temperature.
The time of passage of the satellite must also be considered. In the case of Landsat images, its time of passage
varies between 9:00 and 11:00 a.m. for the southern hemisphere, in a period that is already underway diurnal heating.
In the case of the MARJ, which has a site interlaced between
urban, forest, valleys, hills, and the sea, many meteorological
variables, as wind, have a very particular behavior, which can
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influence the spatial distribution of temperature. For the wind,
for example, mesoscale meteorological models may be used
as a complementary tool to remote sensing technique, as they
can simulate the wind directions to an area of rugged topography such as the MARJ identifying the main air flows
entering the region.
Unique atmospheric models applied to urban areas are
known from the work of Masson (2000), Lemonsu et al.
(2004), and Pigeon et al. (2008). The use of modeling
studies of heat islands became a wide spread practice more
recently, as the reviews presented by Hafner and Kidder
(1999) and Kanda (2006) adequately highlight. Therefore,
mesoscale models such as RAMS and MM5 have been used
to simulate the urban heat island (Lin et al. 2010; Kinouchi
and Yoshitani 2001; Velazquez-Lozada et al. 2006). For a
greater level of complexity of the urban surface, such as the
UBL and the UCL, three-dimensional models have been
applied as an alternative to estimate the surface energy
balance within the urban canyons (Vukovich et al. 1976;
Arnfield 1982; Oke 1987; Grimmond and Oke 1991;
Grimmond and Oke 2002; Yoshikado 1992; Masson 2000;
Kusaka et al. 2001; Martilli et al. 2002).
In this context, two works stand out for MARJ. The study
conducted by Karam et al. (2010), previously mentioned in
this paper, since it is an important reference with respect to the
modeling approach in MARJ. In addition, Lucena et al. (2011)
show that the hottest areas are prone to increased convective
rainfall. This last analysis was based on the use of thermal
images from the Landsat satellite and simulations of latent
sensible heat, temperature, temperature advection, boundary
layer height, air relative humidity, and wind speed and direction using the MM-5 model. Therefore, it is suggested that
modeling be more frequently used in studies of heat island for
MARJ where other elements of the climate, besides temperature, can be incorporated. Similar works with respect to the
methodological modeling approach have been developed for
other regions of Brazil (Karam et al. 1996; Oliveira et al. 2003;
Carfan et al. 2007; Freitas et al. 2007).
Although the heat islands have not been established in this
work, since it is a nomenclature that refers to the differences in
temperature, it was possible to spatially delineate some heated
areas, namely the western and eastern shores of Guanabara
Bay, which correspond respectively to the lowlands of Guanabara and to the region of Niterói and São Gonçalo, as well as
the southern edge of the track west of Guanabara Bay and
enclaves distributed along Baixada Fluminense and west zone,
which corresponds to the extreme northwest and west, respectively. On the other hand, the milder areas, which in future
work could be named islands of freshness, are located in the
proximity of the massive coastal covered with forest, around
ponds and in the north coastal region of the Guanabara Bay.
Moreover, the statistical analysis evaluation for land use
classes (Table 1) shows the role of urban temperature. In

3 years corresponding to three different decades, regardless
of the absolute value of the LST, the class “urban” presented
the highest average temperatures as opposed to “vegetation.” However, areas of the class “rural or urban low
density” also showed high values (not greater than or equal
to “urban”), representing a transition area in the metropolis
between rural and urban.
The inclusion of areas of the far east and west and northwest
in the circuit of the most heated areas is subject of inquiry, as it
represents not only the suburbs and the periphery, but also the
suburban fringe, with land use classified as “urban low density.” This result clearly defines the role of land use in the city as
an important player in determining the corresponding temperatures. The multiple facets of the urban metropolitan space,
featured by a dense urban use that blends with areas classified
between the “almost urban” and the “old countryside,” makes
the “urban” attribute a very important information to consider,
since it is part of the hypothesis that urban areas provide more
favorable conditions for heating. One challenge is to identify
other characteristics of the metropolitan soil use, without being
exactly “urban,” which promotes the accumulation of energy
and therefore higher temperatures. For instance, it may be quite
possible to incorporate the class “bare soil,” with was not
considered in this analysis. Bare soil could be related to rock
outcrops, stretches of sand, or fallow land (or not occupied)
that show a very similar spectral proximity to the category
“urban” or “building area” in remotely sensed images as discussed by Zha et al. (2003).
Another issue that deserves to be raised is the role of the
suburb of developing countries like Brazil, in the energy
balance. The reality is quite different from that described by
Arnfield (2003) with respect to the American suburbs, with
well-spaced streets, parks, and wooded and airy presenting
themselves as comfortable places. The suburb of MARJ
goes against the American suburb or even the European
suburb. Areas are uncomfortable, lacking adequate housing
and sanitation, arid areas with little or no trees, overlooking
a significant population who often live in unsanitary conditions, such as slums. It is therefore not surprising that
these suburban areas register temperatures as higher or even
larger than the central area, located east and west shores of
Guanabara Bay, as was seen in winter thermal images of
MARJ. The improvement of urban climate research in the
MARJ might confirm this first clue and allow to establish a
different framework for the configuration of urban temperature in tropical countries compared to that of temperate
countries, as highlighted by Roth (2007).
This spatial distribution of the hottest nuclei in the metropolitan area should find greater accuracy from a more
detailed analysis of land use and from the analysis of a
larger number of available satellite images. In addition, it
is important to select sensors that do the screening at other
times besides the morning and to adopt higher spatial
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resolution sensors and more thermal channels to precisely
analyze and identify hotter areas. Also, it should be mentioned that the use of atmospheric models exclusive to urban
areas are under development as presented in Masson (2000);
Lemonsu et al. (2004); Pigeon et al. (2008), and Karam et al.
(2010). However, there is still a need for further investigation of atmospheric models for providing simulations with
higher spatial resolution, being able to recognize the properties of each type of land use and to determine the
corresponding components of the energy balance.
The seasonal scenario which was examined in this paper
deserves to be highlighted. We chose the austral winter, and
especially for the month of August, due to the prevailing
stability conditions. The winter of Rio de Janeiro is not very
strict as in other parts of Brazil, which means that very high
values of surface temperature can be detected under intense
radiation, near 40 °C, as observed in 1998 and in 2010, and
still in the mornings. Further comparisons with the temperatures along the summer should be conducted to analyze
variations between both seasons.
This work represents the beginning of a systematic study
of urban climate of the MARJ incorporating methodologies
and approaches that can allow a deeper understanding of the
climate dynamics of metropolitan areas of tropical cities of the
southern hemisphere, which have distinct particularities and
singularities when compared to other regions of the globe.
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Anexo A: Gráficos da análise por regressão linear e análise por variância
(intervalos de confiança) de estações meteorológicas na região metropolitana do
Rio de Janeiro (RMRJ)
Afonsos
Temperatura máxima

Variação sazonal da temperatura máxima em Afonsos/RJ entre 1951 e 2009
Estatística da variação sazonal da temperatura máxima em Afonsos/RJ entre 1951 e
2009

Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC) Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
0,0293x + 31,119
0,0293
1,73
0,0456x + 28,301
0,0456
2,69
0,0436x + 25,619
0,0436
2,57
0,0296x + 27,632
0,0296
1,75

R2
0,141
0,334
0,149
0,304

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,126
0,003
0,322
0,000
0,134
0,003
0,292
0,000

p-valor: 0,0157
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura máxima em Afonsos/RJ no
verão (à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009

1

p-valor: 0
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura máxima em Afonsos/RJ no
inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009

Temperatura média

Variação sazonal da temperatura média em Afonsos/RJ entre 1951 e 2009
Estatística da variação sazonal da temperatura média em Afonsos/RJ entre 1951 e 2009

Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC) Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
0,0224x + 27,066
0,0224
1,32
0,0274x + 24,552
0,0274
1,62
0,0183x + 21,516
0,0183
1,08
0,0213x + 23,783
0,0213
1,26

R2
0,093
0,179
0,095
0,126

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,077
0,019
0,165
0,001
0,079
0,017
0,110
0,006

2

p-valor: 0
p-valor:0
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura média em Afonsos/RJ no
verão (à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009

p-valor: 0,0712
p-valor: 0,0109
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura média em Afonsos/RJ no
inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009

3

Temperatura mínima

Variação sazonal da temperatura mínima em Afonsos/RJ entre 1951 e 2009
Estatística da variação sazonal da temperatura mínima em Afonsos/RJ entre 1951 e
2009

Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC) Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
0,029x + 22,221
0,029
1,71
0,0289x + 19,918
0,0289
1,71
0,0092x + 16,53
0,0092
0,54
0,0241x + 19,172
0,0241
1,42

R2
0,155
0,165
0,022
0,197

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,140
0,002
0,151
0,001
0,004
0,267
0,182
0,000

p-valor: 0
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura mínima em Afonsos/RJ no
verão (à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009

4

p-valor: 0,0555
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura mínima em Afonsos/RJ no
inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009

Pluviosidade

Variação sazonal da pluviosidade em Afonsos/RJ entre 1951 e 2009
Estatística da variação sazonal da pluviosidade em Afonsos/RJ entre 1951 e 2009

Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC) Variação ao longo de 1951-2009 (mm)
-1,3228x + 379,67
-1,3228
-78,05
-2,5713x + 301,49
-2,5713
-151,71
-0,6103x + 111,91
-0,6103
-36,01
-0,1505x + 203,8
-0,1505
-8,88

R2
0,015
0,098
0,046
0,001

R2 ajustado p-valor (95% IC)
-0,002
0,356
0,082
0,016
0,029
0,104
-0,017
0,849

5

p-valor: 0
p-valor: 0,0357
Intervalo de confiança (95%) por década para a pluviosidade em Afonsos/RJ no verão
(à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009

p-valor: 0,2465
p-valor: 0,2272
Intervalo de confiança (95%) por década para a pluviosidade em Afonsos/RJ no inverno
(à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009

6

Ecologia
Temperatura máxima

Variação sazonal da temperatura máxima em Ecologia/RJ entre 1951 e 2009
Estatística da variação sazonal da temperatura máxima em Ecologia/RJ entre 1951 e
2009

Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC)
0,0246x + 30,762
0,0246
0,0232x + 28,642
0,0232
0,0112x + 26,53
0,0112
0,0144x + 27,93
0,0144

Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
1,45
1,37
0,66
0,85

R2
0,070
0,102
0,034
0,032

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,054
0,043
0,086
0,014
0,017
0,163
0,015
0,176

p-valor: 0
p-valor: 0,0273
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura máxima em Ecologia/RJ no
verão (à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009

7

p-valor: 0,2099
p-valor: 0,0023
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura máxima em Ecologia/RJ no
inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009

Temperatura média

Variação sazonal da temperatura média em Ecologia/RJ entre 1951 e 2009
Estatística da variação sazonal da temperatura média em Ecologia/RJ entre 1951 e 2009
Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC)
0,0121x + 25,656
0,0121
0,016x + 23,479
0,016
0,0135x + 20,559
0,0135
0,0076x + 22,794
0,0076

Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
0,71
0,94
0,80
0,45

R2
0,049
0,090
0,059
0,022

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,032
0,092
0,074
0,021
0,042
0,065
0,005
0,266

8

p-valor: 0,0193
p-valor:0,0314
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura média em Ecologia/RJ no
verão (à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009

p-valor: 0,0662
p-valor: 0,0169
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura média em Ecologia/RJ no
inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009

9

Temperatura mínima

Variação sazonal da temperatura mínima em Ecologia/RJ entre 1951 e 2009
Estatística da variação sazonal da temperatura mínima em Ecologia/RJ entre 1951 e
2009

Estações
Equação
Variação anual (ºC)
Verão
0,0184x + 21,555
0,0184
Outono
0,02x + 19,412
0,02
Inverno 0,0161x + 16,172
0,0161
Primavera 0,0072x + 18,947
0,0072

Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
1,09
1,18
0,95
0,42

R2
0,104
0,088
0,050
0,018

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,088
0,013
0,072
0,022
0,033
0,089
0,001
0,311

p-valor: 0
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura mínima em Ecologia/RJ no
verão (à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009

10

p-valor: 0,0127
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura mínima em Ecologia/RJ no
inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009

Pluviosidade

Variação sazonal da pluviosidade em Ecologia/RJ entre 1951 e 2009
Estatística da variação sazonal da pluviosidade em Ecologia/RJ entre 1951 e 2009

Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC) Variação ao longo de 1951-2009 (mm)
0,1324x + 471,32
0,1324
7,81
-2,4028x + 387,15
-2,4028
-141,77
-0,5285x + 156,31
-0,5285
-31,18
0,445x + 273,32
0,445
26,26

R2
0,000
0,119
0,017
0,006

R2 ajustado p-valor (95% IC)
-0,018
0,918
0,103
0,008
0,000
0,321
-0,012
0,569

11

p-valor: 0,0262
p-valor: 0,0737
Intervalo de confiança (95%) por década para a pluviosidade em Ecologia/RJ no verão
(à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009

p-valor: 0
p-valor: 0,3932
Intervalo de confiança (95%) por década para a pluviosidade em Ecologia/RJ no
inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009

12

Galeão
Temperatura máxima

Variação sazonal da temperatura máxima no Galeão/RJ entre 1951 e 2009
Estatística da variação sazonal da temperatura máxima no Galeão/RJ entre 1951 e 2009

Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC) Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
0,0277x + 30,366
0,00277
0,16
0,0393x + 27,734
0,0393
2,32
0,0342x + 25,047
0,0342
2,02
0,0261x + 26,774
0,0261
1,54

R2
0,101
0,240
0,226
0,142

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,085
0,014
0,227
0,000
0,213
0,000
0,127
0,003

p-valor: 0
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura máxima no Galeão/RJ no
verão (à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009

13

p-valor: 0
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura máxima no Galeão/RJ no
inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009

Temperatura média

Variação sazonal da temperatura média no Galeão/RJ entre 1951 e 2009

Estatística da variação sazonal da temperatura média no Galeão/RJ entre 1951 e 2009

Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC) Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
0,011x + 26,388
0,011
0,65
0,0198x + 24,083
0,0198
1,17
0,0118x + 21,152
0,0118
0,70
0,0091x + 23,169
0,0091
0,54

R2
0,048
0,193
0,080
0,054

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,031
0,095
0,178
0,001
0,064
0,030
0,037
0,081
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p-valor: 0
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura média no Galeão/RJ no
verão (à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009

p-valor: 0,0537
p-valor: 0,0602
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura média no Galeão/RJ no
inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009
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Temperatura mínima

Variação sazonal da temperatura mínima no Galeão/RJ entre 1951 e 2009
Estatística da variação sazonal da temperatura mínima no Galeão/RJ entre 1951 e 2009

Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC) Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
0,0037x + 23,242
0,0037
0,22
0,0094x + 21,143
0,0094
0,55
-0,0026x + 17,97
-0,0026
-0,15
-0,0038x + 20,359
-0,0038
-0,22

R2
0,009
0,051
0,003
0,010

R2 ajustado p-valor (95% IC)
-0,008
0,466
0,034
0,086
-0,014
0,663
-0,008
0,452

p-valor: 0,0531
p-valor: 0,0785
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura mínima no Galeão/RJ no
verão (à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009
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p-valor: 0,7696
p-valor: 0,5288
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura mínima no Galeão/RJ no
inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009

Pluviosidade

Variação sazonal da pluviosidade no Galeão/RJ entre 1951 e 2009
Estatística da variação sazonal da pluviosidade no Galeão/RJ entre 1951 e 2009

Estações
Equação
Variação anual (ºC) Variação ao longo de 1951-2009 (mm)
Verão
1,2465x + 328,72
1,2465
73,54
Outono 0,1056x + 253,66
0,1056
6,23
Inverno 0,9997x + 86,861
0,9997
58,98
Primavera 1,83x + 192,46
1,83
107,97

R2
0,020
0,000
0,068
0,096

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,002
0,292
-0,017
0,908
0,051
0,048
0,080
0,018
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p-valor: 0
p-valor: 0,9557
Intervalo de confiança (95%) por década para a pluviosidade no Galeão/RJ no verão (à
esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009

p-valor: 0,4912
p-valor: 0,0762
Intervalo de confiança (95%) por década para a pluviosidade no Galeão/RJ no inverno
(à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009
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Realengo
Temperatura máxima

Variação sazonal da temperatura máxima em Realengo/RJ entre 1951 e 2009
Estatística da variação sazonal da temperatura máxima em Realengo/RJ entre 1951 e
2009

Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC)
0,0222x + 31,282
0,0222
0,0351x + 28,535
0,0351
0,0289x + 25,908
0,0289
0,0217x + 27,728
0,0217

Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
1,31
2,07
1,71
1,28

R2
0,099
0,334
0,255
0,149

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,084
0,015
0,323
0,000
0,242
0,000
0,134
0,003

p-valor: 0
p-valor: 0,9557
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura máxima em Realengo/RJ
no verão (à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009
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p-valor: 0
p-valor: 0,0619
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura máxima em Realengo/RJ
no inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009

Temperatura média

Variação sazonal da temperatura média em Realengo/RJ entre 1951 e 2009
Estatística da variação sazonal da temperatura média em Realengo/RJ entre 1951 e 2009
Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC)
0,0242x + 26,539
0,0242
0,0329x + 24,031
0,0329
0,0257x + 20,979
0,0257
0,0212x + 23,308
0,0212

Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
1,43
1,94
1,52
1,25

R2
0,169
0,340
0,251
0,182

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,155
0,001
0,329
0,000
0,238
0,000
0,167
0,001
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p-valor: 0
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura média em Realengo/RJ no
verão (à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009

p-valor: 0
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura média em Realengo/RJ no
inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009
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Temperatura mínima

Variação sazonal da temperatura mínima em Realengo/RJ entre 1951 e 2009
Estatística da variação sazonal da temperatura mínima em Realengo/RJ entre 1951 e
2009

Estações
Equação
Variação anual (ºC)
Verão
0,0141x + 22,6
0,0141
Outono 0,0168x + 20,334
0,0168
Inverno
0,0067x + 16,917
0,0067
Primavera 0,0088x + 19,616
0,0088

Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
0,83
0,99
0,40
0,52

R2
0,088
0,126
0,018
0,039

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,072
0,023
0,111
0,006
0,001
0,308
0,022
0,137

p-valor: 0
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura mínima em Realengo/RJ no
verão (à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009
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p-valor: 0,2122
p-valor: 0,0639
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura mínima em Realengo/RJ no
inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009

Pluviosidade

Variação sazonal da pluviosidade em Realengo/RJ entre 1951 e 2009
Estatística da variação sazonal da pluviosidade em Realengo/RJ entre 1951 e 2009

Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC) Variação ao longo de 1951-2009 (mm)
-2,6743x + 378,44
-2,6743
-157,78
-3,1281x + 299,27
-3,1281
-184,56
-1,3706x + 142,35
-1,3706
-80,87
-0,7148x + 203,25
-0,7148
-42,17

R2
0,033
0,115
0,181
0,012

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,015
0,177
0,100
0,008
0,166
0,001
-0,006
0,412
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p-valor: 0
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para a pluviosidade em Realengo/RJ no verão
(à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009

p-valor: 0
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para a pluviosidade em Realengo/RJ no
inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009
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Rio
Temperatura máxima

Variação sazonal da temperatura máxima no Rio/RJ entre 1951 e 2009
Estatística da variação sazonal da temperatura máxima no Rio/RJ entre 1951 e 2009

Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC)
0,0121x + 29,378
0,0121
0,0269x + 27,163
0,0269
0,021x + 24,877
0,021
0,0206x + 25,936
0,0206

Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
0,71
1,59
1,24
1,22

R2
0,030
0,151
0,099
0,077

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,012
0,193
0,136
0,002
0,083
0,015
0,060
0,035

p-valor: 0,2613
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para temperatura máxima no Rio/RJ no verão
(à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009
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p-valor: 0
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura máxima no Rio/RJ no
inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009
Temperatura média

Variação sazonal da temperatura média no Rio/RJ entre 1951 e 2009
Estatística da variação sazonal da temperatura média no Rio/RJ entre 1951 e 2009

Estações
Equação
Variação anual (ºC)
Verão
0,0162x + 25,773
0,0162
Outono
0,021x + 23,96
0,021
Inverno 0,0163x + 21,272
0,0163
Primavera 0,016x + 22,762
0,016

Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
0,96
1,24
0,96
0,94

R2
0,110
0,248
0,121
0,104

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,095
0,010
0,234
0,000
0,105
0,007
0,088
0,014
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p-valor: 0,1073
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para temperatura média no Rio/RJ no verão (à
esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009

p-valor: 0,0426
p-valor: 0,0663
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura média no Rio/RJ no
inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009
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Temperatura mínima

Variação sazonal da temperatura mínima no Rio/RJ entre 1951 e 2009
Estatística da variação sazonal da temperatura mínima no Rio/RJ entre 1951 e 2009

Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC)
0,0245x + 22,699
0,0245
0,0301x + 21,059
0,0301
0,0231x + 18,235
0,0231
0,0217x + 19,885
0,0217

Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
1,45
1,78
1,36
1,28

R2
0,232
0,398
0,229
0,233

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,219
0,000
0,388
0,000
0,216
0,000
0,219
0,000

p-valor: 0
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para temperatura mínima no Rio/RJ no verão
(à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009
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p-valor: 0
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura mínima no Rio/RJ no
inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009

Pluviosidade

Variação sazonal da pluviosidade no Rio/RJ entre 1951 e 2009
Estatística da variação sazonal da pluviosidade no Rio/RJ entre 1951 e 2009

Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC) Variação ao longo de 1951-2009 (mm)
1,2037x + 339,84
1,2037
71,02
0,9802x + 276,32
0,9802
57,83
1,9227x + 117,06
1,9227
113,44
2,9166x + 176,9
1,9166
113,08

R2
0,012
0,014
0,145
0,187

R2 ajustado p-valor (95% IC)
-0,006
0,413
-0,003
0,375
0,130
0,003
0,172
0,001
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p-valor: 0,0147
p-valor: 0,4008
Intervalo de confiança (95%) por década para a pluviosidade no Rio/RJ no verão (à
esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009

p-valor: 0
p-valor: 0,012
Intervalo de confiança (95%) por década para a pluviosidade no Rio/RJ no inverno (à
esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009
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Santos Dumont
Temperatura máxima

Variação sazonal da temperatura máxima no Santos Dumont/RJ entre 1951 e 2009
Estatística da variação sazonal da temperatura máxima no Santos Dumont/RJ entre 1951
e 2009
Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC)
0,024x + 28,894
0,024
0,0258x + 26,943
0,0258
0,011x + 24,647
0,011
0,0123x + 25,854
0,0123

Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
1,42
1,52
0,65
0,73

R2
0,176
0,273
0,056
0,083

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,161
0,001
0,260
0,000
0,039
0,072
0,066
0,029

p-valor: 0
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura máxima no Santos
Dumont/RJ no verão (à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009
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p-valor: 0,3145
p-valor: 0,3322
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura máxima no Santos
Dumont/RJ no inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009

Temperatura média

Variação sazonal da temperatura média no Santos Dumont/RJ entre 1951 e 2009
Estatística da variação sazonal da temperatura média no Santos Dumont/RJ entre 1951 e
2009
Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC)
0,0134x + 25,949
0,0134
0,0147x + 24,245
0,0147
0,0066x + 21,509
0,0066
0,0081x + 22,973
0,0081

Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
0,79
0,87
0,39
0,48

R2
0,090
0,151
0,029
0,050

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,074
0,021
0,137
0,002
0,012
0,197
0,033
0,090
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p-valor: 0,024
p-valor: 0,0376
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura média no Santos
Dumont/RJ no verão (à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009

p-valor: 0,4478
p-valor: 0,4676
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura média no Santos
Dumont/RJ no inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009
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Temperatura mínima

Variação sazonal da temperatura mínima no Santos Dumont/RJ entre 1951 e 2009
Estatística da variação sazonal da temperatura mínima no Santos Dumont/RJ entre 1951
e 2009
Estações
Equação
Variação anual (ºC)
Verão
0,0091x + 23,4
0,0091
Outono 0,0114x + 21,873
0,0114
Inverno 0,0067x + 18,892
0,0067
Primavera 0,0072x + 20,46
0,0072

Variação ao longo de 1951-2009 (ºC)
0,54
0,67
0,40
0,42

R2
0,052
0,093
0,030
0,046

R2 ajustado p-valor (95% IC)
0,035
0,082
0,077
0,019
0,013
0,186
0,029
0,105

p-valor: 0,4828
p-valor: 0,0963
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura mínima no Santos
Dumont/RJ no verão (à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009
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p-valor: 0,405
p-valor: 0,4828
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura mínima no Santos
Dumont/RJ no inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009

Pluviosidade

Variação sazonal da pluviosidade no Santos Dumont/RJ entre 1951 e 2009
Estatística da variação sazonal da pluviosidade no Santos Dumont/RJ entre 1951 e 2009
Estações
Verão
Outono
Inverno
Primavera

Equação
Variação anual (ºC) Variação ao longo de 1951-2009 (mm)
0,7942x + 367,98
0,7942
46,86
-0,6956x + 331,44
-0,6956
-41,04
0,8721x + 122,27
0,8721
51,45
1,5432x + 227,04
1,5432
91,05

R2
0,006
0,006
0,048
0,051

R2 ajustado p-valor (95% IC)
-0,012
0,564
-0,012
0,571
0,031
0,100
0,034
0,089
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p-valor: 0,295
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para a pluviosidade no Santos Dumont/RJ no
verão (à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009

p-valor: 0,086
p-valor: 0,105
Intervalo de confiança (95%) por década para a pluviosidade no Santos Dumont/RJ no
inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009
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Anexo B: Gráficos da análise de variância (intervalos de confiança) dos regimes
sazonais de estações meteorológicas na região metropolitana no Rio de Janeiro
(RMRJ)
Praça XV
Temperatura máxima

p-valor : 0
p-valor: 0,0039
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura máxima na Praça XV/RJ no
outono (à esquerda) e inverno (à direita) entre 1921-2009
Temperatura média

p-valor:0

p-valor:0

Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura média na Praça XV/RJ no
outono (à esquerda) e inverno (à direita) entre 1921-2009

1

Temperatura mínima

p-valor: 0
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura mínima na Praça XV/RJ no
outono (à esquerda) e inverno (à direita) entre 1921-2009

2

Alto da Boa Vista
Temperatura máxima

p-valor: 0
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura máxima no Alto da Boa
Vista/RJ no outono (à esquerda) e inverno (à direita) entre 1951-2009
Temperatura média

p-valor: 0,039
p-valor: 0,0144
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura média no Alto da Boa
Vista/RJ no inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009

3

Temperatura média

p-valor: 0,071
p-valor: 0,3342
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura mínima no Alto da Boa
Vista/RJ no outono (à esquerda) e inverno (à direita) entre 1951-2009
Pluviosidade

p-valor: 0,0007
p-valor: 0,0397
Intervalo de confiança (95%) por década para a pluviosidade no Alto da Boa Vista/RJ
no verão (à esquerda) e outono (à direita) entre 1951-2009

4

Bangu
Temperatura máxima

p-valor: 0
p-valor: 0,0001
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura máxima em Bangu/RJ no
outono (à esquerda) e inverno (à direita) entre 1922-2009
Temperatura média

p-valor: 0
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura média em Bangu/RJ no
outono (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1922-2009

5

Temperatura mínima

p-valor: 0
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura mínima em Bangu/RJ no
outono (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1922-2009
Pluviosidade

p-valor: 0,4336
p-valor: 0,3934
Intervalo de confiança (95%) por década para a pluviosidade em Bangu/RJ no outono (à
esquerda) e primavera (à direita) entre 1922-2009

6

Jacarepaguá
Temperatura máxima

p-valor: 0,6945
p-valor: 0,2913
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura máxima em Jacarepaguá/RJ
no verão (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009
Temperatura média

p-valor: 0
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura média em Jacarepaguá/RJ
no inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009

7

Temperatura mínima

p-valor: 0
p-valor: 0
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura mínima em Jacarepaguá/RJ
no verão (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009
Pluviosidade

p-valor: 0,2412
p-valor: 0,0091
Intervalo de confiança (95%) por década para a primavera em Jacarepaguá/RJ no
inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009

8

Santa Cruz-Inmet

Temperatura máxima

p-valor: 0,0528
p-valor: 0,0976
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura máxima em Santa CruzInmet/RJ no inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009
Temperatura média

p-valor: 0,0049
p-valor: 0,2426
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura média em Santa CruzInmet/RJ no verão (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009

9

Temperatura mínima

p-valor: 0
p-valor: 0,0029
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura mínima em Santa CruzInmet/RJ no verão (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009
Pluviosidade

p-valor: 0,1211
p-valor: 0,9011
Intervalo de confiança (95%) por década para a pluviosidade em Santa Cruz-Inmet/RJ
no verão (à esquerda) e inverno (à direita) entre 1951-2009

10

Santa Cruz-DECEA
Temperatura máxima

p-valor: 0,5128
p-valor: 0,4077
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura máxima em Santa CruzDECEA/RJ no inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009
Temperatura média

p-valor: 0,0048
p-valor: 0,07
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura média em Santa CruzDECEA/RJ no verão (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009

11

Temperatura mínima

p-valor: 0
p-valor: 0,0012
Intervalo de confiança (95%) por década para a temperatura mínima em Santa CruzDECEA/RJ no verão (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009
Pluviosidade

p-valor: 0,3025
p-valor: 0,8708
Intervalo de confiança (95%) por década para a pluviosidade em Santa CruzDECEA/RJ no inverno (à esquerda) e primavera (à direita) entre 1951-2009
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Anexo C: Composição das médias para o índice de vegetação por diferença
normalizada (NDVI) e índice de área construída (IBI) na região metropolitana do
Rio de Janeiro (RMRJ)

Mapa da composição das médias do NDVI na RMRJ na década de 1980

Mapa da composição das médias do NDVI na RMRJ na década de 1990
1

Mapa da composição das médias do NDVI na RMRJ na década de 2000

Mapa da composição das médias do IBI na RMRJ na década de 1980

2

Mapa da composição das médias do IBI na RMRJ na década de 1990

Mapa da composição das médias do IBI na RMRJ na década de 2000

3

Anexo E: Composição de máximo valor (CMV) sazonal para a temperatura da
superfície continental (TSC) na região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ)

Mapa da CMV da TSC na RMRJ do outono-inverno na década de 1980

Mapa da CMV da TSC na RMRJ da primavera-verão na década de 1980
1

Mapa da CMV da TSC na RMRJ do outono-inverno na década de 1990

Mapa da CMV da TSC na RMRJ da primavera-verão na década de 1990

2

Mapa da CMV da TSC na RMRJ do outono-inverno na década de 2000

Mapa da CMV da TSC na RMRJ da primavera-verão na década de 2000
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Anexo F: Diferença entre décadas e por período sazonal pela composição de
máximo valor (CMV) para a temperatura da superfície continental (TSC), índice
de vegetação por diferença normalizada (NDVI) e índice de área construída (IBI)
na região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ)

Variação da CMV da TSC no outono-inverno entre as décadas de 1980 e 2000

Variação da CMV da TSC na primavera-verão entre as décadas de 1980 e 2000

1

Variação da CMV da TSC entre as décadas de 1990 e 2000

Variação da CMV da TSC no outono-inverno entre as décadas de 1990 e 2000

2

Variação da CMV da TSC na primavera-verão entre as décadas de 1990 e 2000

Variação da CMV do NDVI entre as décadas de 1990 e 2000

3

Variação da CMV do IBI entre as décadas de 1990 e 2000

4

Anexo I: Diferenças entre as classes de uso do solo por década da composição de
máximo valor (CMV) para a temperatura da superfície continental (TSC), índice
de vegetação por diferença normalizada (NDVI) e índice de área construída (IBI)
na região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ)
Mapas de diferença entre o “urbano” e a “vegetação”

Diferença da CMV da TSC entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“vegetação” do outono-inverno na década de 1980

Diferença da CMV da TSC entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“vegetação” da primavera-verão na década de 1980

1

Diferença da CMV da TSC entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“vegetação” na década de 1990

Diferença da CMV da TSC entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“vegetação” do outono-inverno na década de 1990

2

Diferença da CMV da TSC entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“vegetação” da primavera-verão na década de 1990

Diferença da CMV da TSC entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“vegetação” do outono-inverno na década de 2000
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Diferença da CMV da TSC entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“vegetação” da primavera-verão na década de 2000

Diferença da CMV do NDVI entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“vegetação” na década de 1990

4

Diferença da CMV do IBI entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“vegetação” na década de 1990
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Mapas de diferença entre o “urbano” e o “rural ou urbano de baixa densidade”

Diferença da CMV da TSC entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“rural ou urbano de baixa densidade” no outono-inverno na década de 1980

Diferença da CMV da TSC entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“rural ou urbano de baixa densidade” na primavera-verão na década de 1980
6

Diferença da CMV da TSC entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“rural ou urbano de baixa densidade” na década de 1990

Diferença da CMV da TSC entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“rural ou urbano de baixa densidade” no outono-inverno na década de 1990

7

Diferença da CMV da TSC entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“rural ou urbano de baixa densidade” na primavera-verão na década de 1990

Diferença da CMV da TSC entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“rural ou urbano de baixa densidade” no outono-inverno na década de 2000

8

Diferença da CMV da TSC entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“rural ou urbano de baixa densidade” na primavera-verão na década de 2000

Diferença da CMV do NDVI entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“rural ou urbano de baixa densidade” na década de 1990

9

Diferença da CMV do IBI entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe “rural
ou urbano de baixa densidade” na década de 1990
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Mapas de diferença entre cada pixel do “urbano” e a média da classe “urbano”

Diferença da CMV da TSC entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“urbano” na década de 1980

Diferença da CMV da TSC entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“urbano” no outono-inverno na década de 1980

11

Diferença da CMV da TSC entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“urbano” na primavera-verão na década de 1980

Diferença da CMV da TSC entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“urbano” na década de 1990

12

Diferença da CMV da TSC entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“urbano” no outono-inverno na década de 1990

Diferença da CMV da TSC entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“urbano” na primavera-verão na década de 1990
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Diferença da CMV da TSC entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“urbano” na década de 2000

Diferença da CMV da TSC entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“urbano” no outono-inverno na década de 2000

14

Diferença da CMV da TSC entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“urbano” na primavera-verão na década de 2000

Diferença da CMV do NDVI entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“urbano” na década de 1980
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Diferença da CMV do NDVI entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“urbano” na década de 1990

Diferença da CMV do NDVI entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“urbano” na década de 2000
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Diferença da CMV do IBI entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“urbano” na década de 1980

Diferença da CMV do IBI entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“urbano” na década de 1990
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Diferença da CMV do IBI entre cada pixel da classe “urbano” e a média da classe
“urbano” na década de 2000
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Mapas de diferença entre todas as classes de uso do solo e a “vegetação”

Diferença da CMV da TSC entre todos os pixels das classes de uso do solo e a média da
classe “vegetação” no outono-inverno na década de 1980

Diferença da CMV da TSC entre todos os pixels das classes de uso do solo e a média da
classe “vegetação” na primavera-verão na década de 1980
19

Diferença da CMV da TSC entre todos os pixels das classes de uso do solo e a média da
classe “vegetação” na década de 1990

Diferença da CMV da TSC entre todos os pixels das classes de uso do solo e a média da
classe “vegetação” no outono-inverno na década de 1990
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Diferença da CMV da TSC entre todos os pixels das classes de uso do solo e a média da
classe “vegetação” na primavera-verão na década de 1990

Diferença da CMV da TSC entre todos os pixels das classes de uso do solo e a média da
classe “vegetação” no outono-inverno na década de 2000
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Diferença da CMV da TSC entre todos os pixels das classes de uso do solo e a média da
classe “vegetação” na primavera-verão na década de 2000

Diferença da CMV do NDVI entre todos os pixels das classes de uso do solo e a média
da classe “vegetação” na década de 1990
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Diferença da CMV do IBI entre todos os pixels das classes de uso do solo e a média da
classe “vegetação” na década de 1990
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Anexo J: Área de superfície impermeável (ISA) por década da composição de
máximo valor (CMV) para a temperatura da superfície continental (TSC) na
região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ)

ISA da classe Urbano 3 da CMV para a TSC na década de 1980

ISA da classe Urbano 3 da CMV para a TSC na década de 1990
1

ISA da classe Urbano 3 da CMV para a TSC na década de 2000
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