
FICHA TÉCNICA

Temperatura do ar próximo da superfície 
Apresentação
Este documento descreve as características e os procedimentos de uso das

diversas variáveis que compõem o Banco de Dados do Sistema de Informações
Ambientais (SISAM) desenvolvido pelo INPE.

As  variáveis  do  SISAM  são  provenientes  de  fontes  distintas,  e  pode
existir mais de uma fonte para a mesma variável. Por este motivo neste

documento segue as principais informações relevantes para cada variável
usada.



Detalhes da variável

Nome da variável Temperatura do ar próximo à superfície 

Unidade de medida Graus Celsius (°C)

Fonte 1. ERA-Interim (Dee et al., 2011; Berrisford et al.,
2011) é uma reanálise atmosférica global feita pelo
ECMWF  (European  Centre  for  Medium-Range  Weather
Forecasts). Os dados foram baixados com resolução
espacial de 0,125 graus (aproximadamente 12,5 km)
para os anos de 2000 até 2018. A resolução temporal
é de 6 horas.

2. Modelo WRF (The Weather Research and Forecasting)
(Shamarock  et  al.,  2019)  do  CPTEC  (Centro  de
Previsão de Tempo e Estudos Climáticos). Os dados,
para o ano de 2019, foram baixados com resolução
espacial  de  0,05  graus  (aproximadamente  5  km)  e
reamostrados para 12,5 Km, para compatibilizar com a
base do Projeto SISAM. A resolução temporal é de 6
horas.  

Periodicidade 2000 a 2018: Reanálises Era-Interim
2019: Modelo WRF (CPTEC/INPE)
Dados diários com os seguintes horários: 00, 06, 12
e 18 UTC (Universal Time Coordinated).



Descrição da variável

Conceito e 
significado

É  quantidade  de  calor  que  existe  no  ambiente,
variável no tempo e no espaço. 

A temperatura do ar é resultante da radiação solar
incidente ao longo do ano, movimentação de massas de

ar,  aquecimento  diferencial  da  terra  e  da  água,
correntes oceânicas, altitude, posição geográfica do

local onde está sendo mensurada. 

Interpretação Indica a quantidade de energia térmica da atmosfera 
e está associado às noções de frio e calor.

Método de Cálculo Foram  utilizados  os  valores  de  temperatura  do  ar

extraídos dos dados de reanálise do ERA-Interim (Dee
et  al.,  2011;  Berrisford  et  al.,  2011)

disponibilizados pelo ECMWF, referentes aos horários
de 00, 06, 12 e 18 UTC, para as células de ponto de

grade que contém a localização geográfica da sede de
cada município do Brasil.

Também foram utilizados os valores de temperatura do
ar extraídos dos dados do modelo WRF (Shamarock et
al., 2019) do CPTEC/INPE, referentes aos horários de
00, 06, 12 e 18 UTC, para as células de ponto de
grade que contém a localização geográfica da sede de
cada município do Brasil.

Exemplos  de  Usos
e Aplicações

As séries históricas de temperatura do ar próximo da
superfície são utilizadas para estudos climáticos e

estudos na saúde. O excesso de calor aumenta o risco
de problemas cardíacos, diarreia, dores de cabeça e

problemas  de  pele.  A  temperatura  do  ar  também
influencia  diretamente  na  proliferação  de  insetos

que transmitem doenças.



Limitações  e
incertezas

A  obtenção  da  temperatura  do  ar  próximo  da

superfície com modelos meteorológicos vem sofrendo
melhorias graduais à medida que fatores locais são

melhores  representados  nos  modelos  (como  por
exemplo, o tipo de vegetação, topografia, ocupação

do solo e outros fatores). Além destes fatores, a
resolução espacial apresentada pelo modelo também é

importante, sendo melhor quanto menor for à escala
resolvida.

Um aspecto importante que precisa ser destacado é
que  a  estimativa  de  temperatura  máxima  ou  mínima

próximo  à  superfície  da  reanálise  não  é
necessariamente o maior ou menor valor observado ao

longo do dia, mas são valores obtido das saídas da
reanálise ERA-Interim, que tem periodicidade de 6

horas.

Recomendações 
sugeridas para a 
análise 

No  contexto  temporal  é  possível  agregar  esta
variável nos níveis diário, semanal, mensal e anual.
No contexto espacial, a variável pode ser usada em
escala nacional, estadual e municipal, porém não é
recomendado  uma  escala  menor  que   a  municipal.
Recomendações adicionais sobre o uso da variável em
diferentes  contextos  temporais  são  apresentadas
posteriormente.

Exemplo de 
publicações que 
usaram a variável
em Saúde

São conhecidas algumas publicações no setor de Saúde
e áreas afins que utilizaram da variável Temperatura

do Ar. 
Exemplos de estudos:

Vasconcelos et al., 2011 - Estudo da distribuição da

tuberculose  (TB)  nos  Estados  do  Amazonas  e  Rio
Grande do Sul (2006 a 2009).

Fonseca e Vasconcelos, 2011 - Estudo da distribuição

de  doenças  respiratórias  no  estado  de  Santa
Catarina, Brasil.

Fernandes et al., 2012 - Clima e casos de dengue em

Tangará da Serra/MT.



Vasconcelos  et  al.,  2012  -  Fatores  ambientais  e

socioeconômicos relacionados à distribuição de casos
de  leptospirose  no  Estado  de  Pernambuco,  Brasil,

2001–2009.

Carmo et al., 2013 - Impact of biomass burning and
weather conditions on children’s health in a city of

Western Amazon Region.

Simões et al., 2013 - Modeling the Non-Stationary
Climate  Dependent  Temporal  Dynamics  of  Aedes

aegypti.

Paraíso, 2013 - Avaliação do impacto à saúde causado
pela  queima  prévia  de  palha  de  cana-de-açúcar  no

Estado de São Paulo.

Documento de 
validação da 
variável

A validação dos dados originais de Temperatura do Ar
nas  estações  meteorológicas  é  atribuição  das
instituições que os coletam, com p. ex. INMET, ANA,
FUNCEME, INPE, SIMEPAR, etc. Foram utilizados esses
dados das estações para comparar com os dados de
Reanálise ERA-Interim e do Modelo WRF. 
O  site
http://nuance-lapat.iag.usp.br/phps/comp_prev/index.
php?config=Operacional&rm=-
1&pontos=0&est=SBSP&var=temp&modelos=MSMES1%20WRFcp1
%20COSMO1%20GFS251&datas=iguais apresenta  a
validação  de  previsões  numéricas   de  modelos
operacionais  através  da  comparação  com  dados
observados. 

Página Internet 
da variável

Mais informações sobre a Reanálise ERA-Interim podem
ser encontradas em: 

https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/
reanalysis-datasets/era-interim

Mais informações sobre o modelo WRF podem ser 
encontradas em:
https://www.mmm.ucar.edu/weather-research-and-
forecasting-model 

https://www.mmm.ucar.edu/weather-research-and-forecasting-model
https://www.mmm.ucar.edu/weather-research-and-forecasting-model
https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era-interim
https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era-interim
http://nuance-lapat.iag.usp.br/phps/comp_prev/index.php?config=Operacional&rm=-1&pontos=0&est=SBSP&var=temp&modelos=MSMES1%20WRFcp1%20COSMO1%20GFS251&datas=iguais
http://nuance-lapat.iag.usp.br/phps/comp_prev/index.php?config=Operacional&rm=-1&pontos=0&est=SBSP&var=temp&modelos=MSMES1%20WRFcp1%20COSMO1%20GFS251&datas=iguais
http://nuance-lapat.iag.usp.br/phps/comp_prev/index.php?config=Operacional&rm=-1&pontos=0&est=SBSP&var=temp&modelos=MSMES1%20WRFcp1%20COSMO1%20GFS251&datas=iguais


Contexto Temporal
Análise diária Limitações 
O sistema terá a capacidade de fornecer as médias diárias, na célula de 
ponto de grade que contém a localização geográfica da sede municipal

Análise semanal Limitações  
O sistema terá a capacidade de fornecer as médias semanais, na célula de
ponto de grade que contém a localização geográfica da sede municipal.

Análise mensal Limitações  
O sistema terá a capacidade de fornecer as médias mensais, na célula de 
ponto de grade que contém a localização geográfica da sede municipal.

Análise anual Limitações  
O sistema terá a capacidade de fornecer as médias anuais, na célula de 
ponto de grade que contém a localização geográfica da sede municipal.
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