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RESUMO 

Introdução: A elevação da temperatura observada em diversos locais do planeta 
tem motivado cada vez mais investigação. Previsões do IPCC (2013) apontam para 
um aumento na temperatura média global até o final do presente século entre 1,8°C 
e 4,0°C, acarretando no incremento de desastres naturais de grande magnitude e 
também de epidemias, como a dengue, principalmente nas zonas tropicais do planeta 
devido a proliferação de vetores como o Aedes aegypti. Deste modo, o presente 
artigo tem por objetivo analisar e caracterizar a temperatura da área urbana da 
cidade de Paranaguá/PR. A cidade passou a apresentar epidemias de dengue em 
períodos recentes, motivando assim a investigação no sentido de verificar se 
houveram modificações térmicas que pudessem favorecer o vetor da doença. 
Resultados: Foram obtidos e analisados dados decadais, anuais e mensais de 
temperatura da estação meteorológica do INMET em Paranaguá. Esses mesmos 
dados foram comparados com o Índice de Oscilação Sul (IOS) e o satélite SAT para 
verificar a correlação de temperatura entre eles. Também foram coletados e 
analisados dados primários de temperatura durante 48 dias, de nove abrigos 
meteorológicos espalhados pela cidade. Através desses dados foi possível determinar 
os pontos mais quentes e mais frios da cidade, sendo possível determinar os locais 
que o risco de epidemia e maior. Conclusão: As analises demonstraram um aumento 
de 0,8°C no período de dados disponível, o que não significa afirmar que este é o 
único motivo em especial da grande epidemia ocorrida entre 2014/2015 na cidade 
de Paranaguá/PR, necessitando de novos estudos que visem a inclusão de outros 
parâmetros a serem analisados, principalmente por se tratar de uma doença com 
fatores multicausais. 

Palavra-chave: Clima; Epidemia; Dengue; Paranaguá. 

ABSTRACT 

The temperature increase observed in several places on the planet has been 
motivating much researchs. IPCC predictions (2013) indicate to an increase in the 
global average temperature until the end of this century between 1.8°C and 4°C, 
leading to the increase of natural disasters of great magnitude and also of epidemics 
such as dengue , mainly in the tropics of the planet due to the proliferation of vectors 
such as Aedes aegypti. The objective of this article is to analyze and characterize the 
temperature of the urban area of the city of Paranaguá / PR, a city with few studies 
in the thermodynamic channel, in order to identify the occurrence of thermal 
variabilities in different temporal scales (decadal, interannual , annual, monthly, 
etc.). The city has presented dengue epidemics in recent periods, thus motivating 
the investigation to verify if there were any thermal modifications that could favor 
the disease vector. Results: The annual and monthly temperature data of the INMET 
meteorological station in Paranaguá were obtained and analyzed. These same data 
were compared with the Southern Oscillation Index (IOS) and Southern Atlantic 
Temperature satellite to verify the temperature correlation between them. We also 
collected and analyzed 48-day primary temperature data from nine meteorological 
shelters throughout the city. Through these data it was possible to locate the hottest 
and coldest areas of the city, being possible to identify the places that the risk of 
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epidemic are greater. Conclusion: The analyzes showed an increase of 0.8°C on 
annual mean during the data period, which is not to say that this is the only reason 
especially for the great epidemic that took place between 2014/2015 in the city of 
Paranaguá / PR, requiring new studies that aim to include other parameters to be 
analyzed, mainly because it is a disease with multicausal factors. 

KEYWORDS: Climate; Epidemic; Dengue; Paranaguá. 

1-INTRODUÇÃO 

 A elevação da temperatura global vem efetivamente ocorrendo, mas é 
necessário se ter uma investigação abrangente das causas desse aumento, e não 
levar em consideração somente a ação antrópica, mas também, os processos de 
macro-escala incluindo os da esfera geológica e astronômica. A mudança climática é 
um processo dinâmico complexo que envolve mais do que a simples elevação da 
média térmica, mesmo porque o clima não se define só pela temperatura. Contudo, 
a reação em cadeia que se estabelece a partir do aquecimento deve ser avaliada em 
profundidade (CONTI, 2005).  

 Parâmetro indispensável para a análise da mudança climática global, a 
temperatura, vem sendo monitorada a décadas. Segundo o Quarto Relatório do 
Intergovernmental Panel on Climate Change o aumento da temperatura global 
previsto é de 1,8°C à 4,0°C até o final do século XXI (IPCC, 2007). Tanto para o IPCC 
quanto para o PBMC (Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas) este aumento da 
temperatura intensificará os eventos climáticos catastróficos globais, tais como 
furacões, terremotos, secas chuvas torrenciais, entre outros. 

 Além dos eventos climáticos, as doenças neotropicais também poderão ser 
potencializadas com a elevação da temperatura especialmente nos trópicos, neste 
contexto está inserido a dengue, classificada como uma arbovirose, a doença é 
transmitida pelo mosquito Aedes aegypti ao ser humano, sendo encontrado nas 
regiões tropicais do planeta. 

 Os primeiros registros no Brasil são datados do século XIX, onde sua 
disseminação era através de embarcações no período colonial (CATÃO, 2011). A 
relatos também de casos no começo do século XX, por volta do ano de 1920, e 
posteriormente até a década de 1970 não ouve nenhum caso confirmado sendo a 
doença considerada erradicada nesse período (FERREIRA, 2016; BICALHO, 2011). 
Sua reintrodução se deu no ano de 1976 (FERREIRA, 2016; MELO, 2009) e logo se 
espalhou para outros estados tendo como causas a falha na vigilância epidemiológica 
e mudanças causadas pela urbanização crescente no período (MELO, 2009).  

Na década de 1980 as primeiras epidemias foram registradas no país 
(HONÓRIO, 2009), sendo a primeira no estado de Roraima registrando 11 mil casos 
da doença. No mesmo ano quase todas as cidades litorâneas já registravam a 
presença do mosquito que nos anos seguintes se expandiu para o interior do país 
devido a fragilidade dos serviços de saúde e aliado ao aumento da população e o 
consequente aumento de resíduos sólidos que jogados a céu aberto servem de 
criadouros do mosquito (MENDONÇA et al, 2009). 

O estado do Paraná é o estado da região sul que mais notifica casos de 
dengue. Os primeiros casos notificados foram em 1991, sendo alóctones, e em 1995 
foram confirmados os primeiros casos autóctones da doença. Entre 1995 e 2003, a 
dengue atingiu quase todos os estados do Paraná, tendo as cidades de Londrina, Foz 
do Iguaçu e Maringá como as cidades que apresentaram o maior número de casos 
(ARAUJO, 2013). Duque et al (2010) indica que no período de 1995 a 2003 no estado 
Paraná ocorreram três eventos de epidemia, com picos de incidência nos biênios 
1995-96, 2002-03 e 2006-07.  
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Outras cidades do estado também registraram casos desde então, podendo-
se citar Curitiba em 2002 (OLIVEIRA, 2004); Medianeira em 2012/13/14 (ZANON e 
THOMAS, 2014); Flórida, Paiçandu, Sarandi, Paranavaí, Maripá, Goioerê, Umuarama, 
Palotina e Mandirituba em 1995; Cornélio Procópio, Porecatu e Loanda em 1996; 
Paranavaí, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Flórida em 1999 (PAULA, 2005); 
Toledo em 2002, Cascavel em 2007 (ANTONIO et al, 2015). Londrina em 1998 e 
2003, Maringá de 1997 a 2003 (PAULA, 2005); Paranavaí em 1999 (COSTA, 2001); 
Assis Chateaubriand em 2008 (OLIVEIRA e AMARAL, 2011). Em especial para a 
cidade de Paranaguá existem registros de casos importados nos biênios de 2009-
2010, 2010-2011 e 2011-2012 (MELO et al, 2014). 

Deste modo o presente artigo tem por objetivo analisar a influência da 
temperatura no clima urbano e na proliferação do mosquito Aedes Aegypti na cidade 
de Paranaguá/PR. 

2-CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O município de Paranaguá situa-se à sudeste do estado do Paraná, entre as 
latitudes 25,365°S e 25,735°S e longitude 48,706 °W e 48,277°W localizando-se 
assim na fachada Atlântica Sul do Brasil (MELLO et al, 2017). 

O território está dividido em duas zonas distintas, a Unidade da Serra do Mar 
e a Unidade da Planície Litorânea (ANTUNES et al, 2007) (figura 1). A altitude vária 
desde o nível do mar até altitudes que superam os 1.000 metros, na Serra da Prata 
(MELLO et al, 2017). 

A Serra do Mar paranaense apresenta características distintas das de outros 
estados brasileiros por não constituir apenas uma serra de borda de planalto ou 
escarpa, mas também possui locais originados principalmente por erosão diferencial. 
Geologicamente apresenta e formada por terrenos pré-cambrianos que são 
pertencentes ao complexo cristalino brasileiro, sendo constituída por gnaisses e 
granitos intensamente desgastados (SANTOS et al, 2006; BIGARELLA, 2001). 

 A Planície Litorânea possui de 10 a 20 KM de largura e atinge no máximo 50 
KM na baia de Paranaguá. É constituída de formações arenosas, paludais terrestres, 
manguezais e nas proximidades do complexo cristalino por terrenos de aluviões 
terrestres. A altitude varia de zero a 10 m sobre o nível do mar, e nos pontos mais 
interiores atinge 20 m de altitude (BIGARELLA, 2001).   

Autores como Bianchin (2013), Kauano (2012), Sereda (2008) e Xavier 
(2014) levam em consideração a classificação de Koeppen, onde o clima da planície 
litorânea do estado do Paraná e que estende-se até 700 metros de altitude na Serra 
do Mar é classificado como sendo do tipo Cfa (Subtropical Úmido – Mesotérmico), 
com médias nos meses de verão superiores a 22°C e nos meses de inverno com 
médias abaixo dos 18°C, sem estação seca definida com verões quentes e 
tendencialmente mais chuvosos e geadas menos frequentes no inverno. Acima dos 
700 metros o clima passa paraCfb (Subtropical Úmido – Mesotérmico com verão 
fresco) com precipitação mais abundante onde a temperatura média no verão não 
ultrapassa os 22°C e a mínima fica abaixo dos 18°C (VANHONI e MENDONÇA, 2008). 
Ainda segundo Schwarzbach (2005), Sereda (2008) e Kauano (2012) o clima da 
planície litorânea onde a cidade de Paranaguá está inserida é considerado Af, sem 
estação seca definida e isento de geadas. 
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Figura 1 – Planície Litorânea e Serra do Mar no município de Paranaguá/PR 

3-MATERIAIS E MÉTODOS 

Realizou-se uma análise dos dados históricos de temperatura da Estação 
Meteorológica Convencional de Paranaguá (EMCP), para o período de 1961-2016, 
disponíveis no banco de dados do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). Para 
fins de correlação também se analisou dados disponíveis do Índice de Oscilação Sul 
– Southern Oscillation Index (SOI), com objetivo de correlacionar a variabilidade 
climática da área com os eventos de El Niño – Oscilação Sul (ENOS), permitindo 
assim verificar a influência da circulação de grande escala. O IOS é um índice gerado 
a partir da diferença de pressão atmosférica existente entre duas localidades no 
Pacífico (Tahiti e Darwin) que representam a teleconexão oceano-atmosfera 
resultante das alterações da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) decorrentes 
dos eventos ENOS. 

A fonte de dados do índice utilizada para este estudo foi cedida pelo Bureau 
de Meteorologia da Austrália (BOM). 

Quanto aos dados de temperatura da superfície do mar no Atlântico sul – 
Southern Atlantic Temperature (SAT) foram utilizados dados disponíveis no período 
1982-2013.  

Além das informações obtidas da EMCP também optou-se por instalar nove 
abrigos meteorológicos espalhadas pela Zona Urbana da cidade (figura 2), a fim de 
obter dados primários, mais atuais de temperatura e também cobrir uma área mais 
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abrangente do território para se ter uma noção dos pontos mais críticos com relação 
a vulnerabilidade a possíveis novos casos das doenças em questão no futuro.  

Para a medição da temperatura foram utilizados termômetros do modelo 
HOBO U12. Abrigos construídos exclusivamente com material PVC, constituído por 
57% de cloro, derivado do cloreto de sódio, e 43% de etano, derivado do petróleo 
(CASTELHANO & ROSEGHINI, 2011)(figura 3). 

Os dados foram organizados em planilhas no software Microsoft Excel e 
posteriormente foram obtidas médias e correlações além de gráficos decadal, anual, 
mensais, e diários no caso dos nove abrigos. No software Surfer 8, foram feitas 
interpolações com os dados horário das 06, 15 e 21 horas. 

 

Figura 2 – Abrigos meteorológicos para coleta de dados primários. 

 

Fonte: Castelhano e Roseghini (2011) 

Figura 3: Modelo de abrigo meteorológico utilizado.  
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4-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1-ANALISE DECADAL 

 No período analisado a década de 2010 demostrou-se como sendo a mais 
quente na média, com janeiro e fevereiro apresentando as temperaturas mais 
elevadas do período, 26,1°C e 26,2°C respectivamente. Nos meses de março e abril 
os anos 2000 tiveram as temperaturas médias mais altas, apresentando 25,3°C e 
23,2°C respectivamente, assim como também em junho e julho com 18,5°C e 17,9°C 
respectivamente. 2010 novamente apresentou-se tendo as temperaturas médias 
mais altas nos meses de agosto, setembro, outubro e dezembro. Por outro lado, as 
médias mais baixas para o período ficaram entre a década de 1980, com 17,2°C em 
junho e a década de 1990 com 16,7°C em julho (figura 4-A). Quando se comparou 
a temperatura compensada média entre as décadas, o resultado mostrou um 
aumento de 0,8°C no período analisado, partindo de 21,2°C na década de 1960 e 
chegando a 22,0°C na década de 2010 (figura 4-B). 

O clima é controlado por diversos fatores, e a ação antrópica (ação do homem) 
é uma delas (PBMC, 2015). O aumento da temperatura global tenha sido causado 
pela ação antrópica desde o começo do século XX. Segundo especialistas do Quarto 
Relatório do IPCC nos últimos 50 anos ouve um aumento da temperatura média 
global de 0,13°C por década (IPCC, 2007). Resultado este que se mostra pouco 
significativo, e igual ao do presente estudo, mostrando confiabilidade dos resultados 
obtidos.  

Projeções e simulações geradas por modelos do PBMC (2015) que levam em 
consideração os diferentes cenários de emissões globais de gases do efeito estufa 
preveem um aumento médio na temperatura para o Bioma Mata Atlântica porção 
Sul/Sudeste (região correspondente onde a área de estudo está inserida) de 0,5° a 
1°C até os anos 2040, 1,5 a 2°C (2041-2070) e 2,5° a 3°C (2071-2100) com previsão 
também de aumento da pluviosidade no mesmo período. 

 
Figura 4-A: Temperatura média decadal para a cidade de Paranaguá/PR. 4-B: 
Temperatura compensada média para a cidade de Paranaguá/PR. 

4.2-ANALISE ANUAL  

Quando se analisa as temperaturas anualmente, e suas linhas de tendência, 
percebe-se que se mantiveram praticamente estáveis as máximas médias, porem 
em alguns anos apresentaram valores muito abaixo destoando dos demais: 1990 
(22,1°C), 1997 (21,8°C), 2007 (18,4°C), 2013 (18,9°C) e 2016 (20,9°C). Ao 
contrário as mínimas média tiveram um aumento no período analisado de 0,8°C, 
saindo de 18,7°C no ano de 1961 e atingindo 19,5°C em 2015, em 1971 apresentou 
a menor mínima média (13,8°C), devido ao rigoroso inverno apresentado naquele 
ano (figura 5-A). Os anos que apresentaram as médias mais quentes foram 1961 
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(22,1°C), 1977 (22,2°C), 1981 (22,1°C), 2002 (22,3°C) e 2014/15 (22,5°C), em 
contrapartida os anos mais frios foram 1962/68/88 (20,6°C), 1964 (20,5°C) e 1965 
(20,1°C) (figura 5-B). 

Quando se analisa às temperaturas máximas e mínimas medias do ano de 2015 onde 
ocorreu a epidemia pode-se observar que a máxima registrada foi de 26,6°C 
mantendo-se na média da série histórica. Já a temperatura mínima média registrou 
19,5°C sendo ao lado de 2014 os anos em que as temperaturas mínimas e também 
a média anual obtiveram os maiores valores para a série histórica analisada, o que 
mostra uma das causas da epidemia já que o vetor da dengue tem a sua capacidade 
de reprodução potencializada principalmente em períodos que a temperatura mínima 
e a média estão acima dos 18°C. Mas esse fato não pode ser considerado como o 
principal motivo da epidemia, já que outros anos apresentaram temperaturas médias 
parecidas com a do ano 2015, como é o caso de 1961, 1977, 1981 e 2002 que não 
apresentaram casos autóctones da doença, tão pouco epidemia.  

Desde que os primeiros casos de dengue no estado do Paraná foram 
registrados no ano de 1995 até o ano de 2014, a cidade de Paranaguá sempre 
registrou temperaturas médias anuais entre 21°C e 22,5°C (em anos anteriores a 
1995 também registraram-se temperaturas médias anuais na faixa dos 20°C) 
mostrando-se favorável a reprodução do mosquito, mas nunca havia registrado casos 
autóctones e consequentemente nunca registrou uma epidemia, até que em 2015 
onde o ano registrou a temperatura média mais elevada da série histórica (22,5°C), 
ouve a grande epidemia de dengue. Estes valores médios de temperatura para a 
cidade de Paranaguá mostram-se dentro   da temperatura média favorável para a 
reprodução do A. aegypti que varia entre 21°C e 29°C, como pode-se verificar em 
Júnior (2011); Paula (2005); Câmara et al (2009). Já para Castelhano et al (2012) a 
faixa favorável de temperatura para reprodução do mosquito vai de 19°C a 30°C.       

 
Figura 5-A: Temperaturas máxima média e mínima média para a cidade de 
Paranaguá/PR no período de 1961 à 2016. 5-B: Temperatura compensada média 
para a cidade de Paranaguá/PR no período de 1961 à 2016. 

4.3-ANALISE MENSAL 

Na análise mensal dos dados, para os meses de verão (dezembro, janeiro e 
fevereiro) observa-se que as temperaturas médias tiveram um aumento no período 
analisado, apresentando os meses mais quente fevereiro seguido de janeiro (figura 
6-A, 6-B, 6-L). Os meses de outono (março, abril e maio) apresentaram 
temperaturas mais amenas com relação a estação anterior, tendo o mês de abril um 
aumento de temperatura mais elevado que março e maio onde mantiveram-se 
praticamente estáveis ao longo do período (figura 6-C, 6-D, 6-E).  

As menores temperaturas registraram-se no inverno (junho, julho e agosto) 
onde agosto demonstrou uma tendência de aumento mais acentuada que os demais, 
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que se mantiveram praticamente estáveis com o mês de julho apresentando-se o 
mês mais frio que todos os outros (figura 6-F, 6-G, 6-H).  

Nos três meses da primavera (setembro, outubro e novembro) as 
temperaturas obtiveram aumento ao logo do período analisado. Duas médias da 
estação da primavera chamaram a atenção, uma por apresentar média muito abaixo 
das demais que foi em setembro de 1970 onde ficou em 14°C, e a outra por ter 
apresentado média muito acima das demais que foi em novembro de 2009 e 
apresentou 25,5°C (figura 6-I, 6-J, 6-K). 

Estudos recentes sobre a dengue comprovam que o estado do Paraná passou 
a ter invernos mais brandos e de curta duração, e que o período de primavera e 
outono, com o aumento das temperaturas nas cidades, ampliou o período mais 
quente do ano (JUNIOR, J. A.; MENDONÇA, 2012). 

A dengue tem sua disseminação máxima nos meses mais quentes e chuvosos, 
compreendendo os primeiros meses do ano. Segundo Ramalho (2008) o período de 
maior risco de dengue no Brasil é durante ou logo após o período de chuvas, entre 
janeiro e março. Já no estudo realizado por Oliveira e Amaral (2011) em Assis 
Chateaubriand/PR este período se estende de janeiro a maio, tendo seus meses mais 
críticos em março e abrir com relação à doença (ANTONIO et al, 2015). Ao contrário 
o período considerado não epidêmico por Araujo (2013) vai do final do outono, 
inverno e começo da primavera.  

Como já citado acima, se a temperatura média mensal principalmente nos 
meses de inverno continuarem com essa tendência de aumento dos últimos anos, os 
períodos mais quentes do ano vão se estender, e aliado a outros parâmetros como 
falta de saneamento básico, falta de ações do poder público para controle do vetor, 
desmatamento e ocupações irregulares, a reprodução do vetor da dengue será 
facilitada. Neste ponto vale ressaltar que os ovos do A. aegypti em condições 
desfavoráveis como um inverno seco e sem chuvas pode se tornar resistente a 
dessecação e sobreviver de meses até mais de um ano se as temperaturas 
principalmente do próprio inverno forem mais amenas, favorecendo sua 
sobrevivência.  

No caso da epidemia de 2015 em Paranaguá foram registrados meses com 
recordes de temperaturas medias como no caso de janeiro, agosto e setembro, além 
de temperaturas mais amenas nos outros meses, inclusive não registrando 
temperaturas médias abaixo dos 19°C nos meses de inverno, colaborando para que 
o ano fosse o mais quente do período analisado. 

 

 (A) (B) 
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 (C) (D) 

 
 (E) (F) 

 
 (G) (H) 
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                                        (I)                                                                  (J)    

 
                            (K)                                                                (L) 

Figura 6 A-L: Temperatura compensada média mensal (°C) para a cidade de 
Paranaguá/PR no período de 1961 a 2016. 

4.4-ANÁLISES ESTATISTICAS  

Para finalizar as análises da série histórica de temperatura do INMET, foram 
analisados os dados do INMET com o Índice de Oscilação Sul (IOS) e a Temperatura 
do Atlântico Sul (SAT). Quando comparados INMET/SOI levando em consideração 
Correlação, Pearson e R² verifica-se que não há forte relação entre os dados, com 
exceção de alguns anos. Já na comparação INMET/SAT (SAT com dados apenas do 
período de 1982 à 2013) é observado uma forte relação entre os dados apresentando 
valores acima de 0,7 para Correlação e Pearson. R² apresenta relação moderada, 
apresentando valores entre 0,5 e 0,6 (tabela 1). 
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Tabela 1: Análises estatísticas entre os dados do INMET, satélite SOI e SAT, para a 

cidade de Paranaguá/PR no período de 1982 a 2013. 

 

4.5-ANALISE ABRIGOS METEOROLÓGICOS 

Concluídas as análises da série histórica obtida através do INMET, foram 
analisados os dados dos nove abrigos meteorológicos (pontos 2 e 10 foram retirados 
das análises por problemas no equipamento) instalados na cidade onde cada abrigo 
ficou do dia 23/02/2017 a 11/04/2017 e obteve-se dados horários de temperatura. 
Os valores mantiveram-se muito próximos, com o ponto 1 apresentando-se o mais 
quente na média (25,6°C) seguido do ponto 8 (25,2°C) e ponto 6 (25°C). O ponto 
11 apresentou-se como o mais frio na média (23,9°), 0,8°C a menos do que o ponto 
9, segundo mais frio. Um fato relevante é o ponto 8 apresentar vários picos de 
temperaturas altas durante as medições, por outro lado o ponto 11 foi o que 
apresentou os picos de temperaturas mais baixas (figura 7). 
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Figura 7: Dados de temperatura dos abrigos meteorológicos instalados na cidade 
de Paranaguá/PR no período de 23/02/2017 à 11/04/2017.  

 Quando se analisa os abrigos meteorológicos individualmente percebe-se que 
as temperaturas máximas oscilaram bastante durante todo o período. Já as 
temperaturas mínimas apresentaram pouca oscilação. O ponto 7 registrou a maior 
temperatura de todas (42,6°C) no dia 23/02/2017 e o ponto 11 registrou a menor 
temperatura de todas (16,9°C) no dia 01/04/2017 (figura 8 A-I). 

 Frutuoso (2013) indica que a uma temperatura de 22ºC, o período de 
incubação é de dezesseis dias e a 32ºC é de oito dias. Para Mendonça (2003) a 27°C 
o tempo de incubação e de dez dias e a 37°C o tempo cai para apenas sete dias. No 
estudo feito por Marinho (2013) a uma temperatura de 16°C o tempo de incubação 
é de treze dias e a 36°C o tempo diminui para apenas dois dias.  

 Conforme a temperatura se eleva a mais de 35°C o número de ovos diminui 
cada vez mais, sendo o ápice da postura em torno dos 25°C (ALMEIDA, 2005), não 
havendo sobrevivência embrionária quando a temperatura chegou a 39°C 
(MARINHO, 2013). Ao contrário, em temperaturas abaixo dos 18° também não há 
condições térmicas para a reprodução do vetor da dengue (CASTELHANO et al, 
2012). 

 Se analisarmos as temperaturas mínimas e máximas, pode-se observar que 
no caso das mínimas em todos os pontos do período analisado, o mosquito tem 
condições ideais de temperatura para se reproduzir pois a faixa de 16,9°C a 25,6°C 
obtida está dentro dos valores considerado propício para a reprodução conforme 
dados disponíveis na literatura. No caso das temperaturas máximas permanecendo 
por alguns dias seguidos acima dos 35°C pode significar uma redução da reprodução 
do mosquito e se mantiver aos 40°C ou mais pode ocorrer a paralização total da 
reprodução e até mesmo a morte do vetor, já que o mosquito não suporta por muitos 
dias temperaturas nesta faixa. Estas condições das máximas podem ser observadas 
principalmente nos dez primeiros dias do período de coleta dos dados em todos os 
pontos. 
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(G)                                              (H) 

 
                         (I)   

Figura 8 A-I: Temperaturas máxima e mínima (°C) registradas nos abrigos 
meteorológicos instalados na cidade de Paranaguá/PR no período de 23/02/2017 à 
11/04/2017. Figura 6-a corresponde ao ponto 1; Figura 6-b corresponde ao ponto 3; 
Figura 6-c corresponde ao ponto 4; Figura 6-d corresponde ao ponto 5; Figura 6-e 
corresponde ao ponto 6; Figura 6-f corresponde ao ponto 7; Figura 6-g corresponde 
ao ponto 8; Figura 6-h corresponde ao ponto 9; Figura 6-i corresponde ao ponto 11. 

4.6-ANALISE HORÁRIA DOS ABRIGOS METEOROLÓGICOS 

 Por fim foram analisados os dados horários por meio de interpolação. Através 
da média horária foi possível observar os pontos da área urbana mais frios e quentes 
para o horário das 06:00 (considerado a hora mais fria do dia), 15:00 (considerada 
a hora mais quente do dia) e 21:00 horas (considerada a hora mais fresca do dia). 
Nos três períodos analisados os pontos mais quentes da área urbana foram no centro 
e seu entorno, e a medida que vai se afastando em direção a periferia a temperatura 
vai ficando mais amena (figura 9). 

Roseghini (2013) explica que o centro engloba as maiores temperaturas e isso 
pode formar ilhas de calor que diferenciam-se termicamente de seu ambiente 
circundante, e para Andrade et al (2010) essa diferença térmica nas áreas urbanas 
está relacionada aos diferentes usos de ocupação do solo.  

No caso de Paranaguá para o período que foi obtido os dados primários, a 
temperatura mais quente na área central devido ao maior número de construções, 
sugere a existência de tal ilha de calor (de fraca intensidade) que pode favorecer a 
reprodução do vetor nos três períodos, pois as temperaturas não ultrapassam os 
limites mínimos e máximos considerados na literatura críticos para a sua reprodução.  

Desta forma, se condições como está se mantiver por períodos longos e em 
toda a área urbana, a tendência é que casos da dengue se tornem cada vez mais 
comuns na cidade de Paranaguá/PR.  
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Figura 9: Isotermas para a área urbana da cidade de Paranaguá/PR. 
5-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A dengue é uma das doenças tropicais que mais atinge a população mundial, 
e com o aumento da temperatura em nível global está cada vez mais frequente. No 
Brasil não é diferente, nos últimos anos epidemias de dengue estão cada vez mais 
frequentes e com intervalos entre elas cada vez menores. 

No estado do Paraná, a grande maioria das cidades já registraram casos de 
dengue, e algumas como Foz do Iguaçu, Maringá e Londrina vem enfrentando esse 
problema com maior frequência nas últimas duas décadas. E outras como a cidade 
de Paranaguá que enfrentou uma grande epidemia no ano de 2015 teve seus 
primeiros registros endêmicos da doença, o que motivou o presente estudo.  

A análise dos dados da temperatura nos últimos 55 anos para a cidade de 
Paranaguá demonstrou um aumento médio de 0,8°C, estando dentro da previsão da 
média global, porém apresentando um aumento mais evidente tanto na média anual 
quanto na média para alguns meses (principalmente os meses de verão) mais 
acentuada nos últimos 15 anos. Em contrapartida nos meses de inverno considerados 
meses chave para uma possível ocorrência de epidemia já que se houver um inverno 
com temperaturas mais elevadas o mosquito terá mais chances de sobrevivência, 
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não houve aumento significativo ao longo do período analisado, exceto no mês de 
agosto.  

Embora os anos de 2014 e 2015 tenham contribuído para a epidemia de 
dengue devido a ser os dois anos mais quentes na média anual (22,5°C) e também 
em alguns meses batendo recordes inclusive com os de inverno entre os mais 
quentes, não é possível afirmar que a temperatura sozinha é a grande responsável 
pela ocorrência da epidemia, já que anos anteriores também se mostraram propícios 
a apresentar casos de dengue, podendo-se citar anos como 1961 (22,1°C), 1977 
(22,2°C), 1981 (22,1°C) e 2002 (22,3°C) que ficaram muito próximos da média de 
2014 e 2015. 

É inegável de acordo com os resultados obtidos que nos últimos 55 anos de 
dados disponíveis a cidade de Paranaguá vem sofrendo um aumento de temperatura, 
mas não significa que este aumento sozinho é o responsável em especial pela 
epidemia de dengue ocorrida em 2015 na cidade. Outros fatores que podem ter 
contribuído e que foram citados por promotores do Ministério Público em entrevista 
ao jornal Gazeta do Povo em 2016 e que vale ressaltar aqui são: Número insuficiente 
de agentes de saúde no combate aos focos do mosquito; Problemas de saneamento 
básico; Ocupações irregulares ocasionadas pela devastação da mata atlântica que 
modificou o ambiente natural de ocorrência do mosquito, facilitando assim sua 
instalação no meio urbano. 

Sendo assim, é preciso acompanhar essa tendência de aumento na 
temperatura na cidade de Paranaguá pelos próximos anos, e também em estudos 
futuros incluir análises de outros fatores que envolva a questão socioambiental que 
possam contribuir para novos casos da doença e possíveis epidemias, para assim se 
ter uma noção exata da(as) real(is) causa(as) dos casos de dengue na cidade de 
Paranaguá/PR.   
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