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RESUMO 

 O estado de Rondônia, nos últimos 50 anos, tem passado por intensas mudanças nos 

padrões de uso e ocupação do solo,  com o surgimento e crescimento de núcleos urbanos, 

resultando na artificialização do ambiente. Essa mudança provoca alterações no meio ambiente, 

e muda a configuração microclimática regional. Um importante fator a ser observado, nesse 

aspecto, é a mudança nos padrões de temperatura superficial regional e microclima urbano. 

Diante disso, o presente trabalho objetivou avaliar a influência do padrão de ocupação do solo 

nos padõres de temperaturas superficiais, tanto para o perímetro urbano quanto para toda a 

extensão do município, além de identificar as ilhas de calor urbanas. Fazendo uso de 

geoprocessamento e softwares como ferramenta, foi possível estimar valores de temperatura 

superficial e Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI). Para tal, foram utilizadas 

imagens  dos satélites CBERS-04 e LandSat 8, referentes a diferentes períodos sazonais do ano 

de 2018. Foi possível identificar uma tendência ao aumento da temperatura superficial nos 

ambientes com maior grau de antropização. Para essas áreas, os meses mais secos e com maior 

intensidade de radiação solar confirmaram-se como os meses de maior temperatura superficial 

média, sendo que os meses julho,  setembro e maio apresentaram temperaturas médias de 35,6 

C°; 31,16 C° e 32 C°, respectivamente, para a área urbana, enquanto as médias gerais de todo 

o município, para as mesmas datas, foram de 30,3 C°, 26,67 C° e 27 C°. Também foi constatada 

a existência de ilhas de calor forte nas regiões centrais da cidade e ilhas de calor moderado para 

quase toda área urbanizada. A análise do NDVI possibilitou confirmar a tendência de degração 

das classes compostas por vegetação rasteira no período seco.Ainda, foi possível correlacionar 

o aquecimento da superfície com o decréssimo dos níveis de NDVI da estação chuvosa para a 

seca em relação a densidade de vegetação com valor de correlação de -0,818 e -0,7 para março 

e setembro respectivamente, confirmando forte correlação. Deste modo, foi possível constatar  

a capacidade da vegetação no controle térmico do ambiente,  observando os resultados das áreas 

florestais com as menores médias de temperatura, tanto para o município, como também para 

o perímetro urbano. Tal análise permite inferir que Ji-Paraná deve iniciar um melhor 

planejamento de sua expansão urbana, visando o conforto térmico da população, além de adotar 

medidas de controle e manutenção da cobertura do solo nas regiões rurais. 

 

Palavras-Chaves: Geoprocessamento, Ilhas de calor, Temperatura urbana, Uso e ocupação 

do solo, Bandas termais. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The state of Rondônia, in the last 50 years, has undergone intense changes in the patterns of 

land use and occupation, with the sprouting and growth of urban nuclei, resulting in artificiality 

of the environment. This change causes changes in the environment, and changes the regional 

microclimate configuration. An important factor to note in this regard is the change in regional 

surface temperature and urban microclimate patterns. Given this, the present work aimed to 

evaluate the influence of the soil occupation pattern on surface temperature standards, both for 

the urban perimeter and for the whole extension of the municipality, besides identifying the 

areas with urban heat islands. Using geoprocessing and software as a tool, it was possible to 

estimate surface temperature values and NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). For 

this purpose, images from the CBERS-04 and LandSat 8 satellites, referring to the year 2018 

were used. It was possible to identify a tendency to increase the surface temperature in 

environments with a higher degree of anthropization. For these areas, the images of the driest 

months and those with the highest intensity of solar radiation were confirmed as the months 

with the highest average surface temperature, with July, September and May having average 

temperatures of 35.6 C °; 31.16 ° C and 32 ° C, respectively, for the urban area, while the 

general averages of the entire municipality for the same dates were 30.3 ° C, 26.67 ° C and 27 

° C. It was also found the existence of islands of strong heat in the central regions of the city 

and islands of moderate heat for almost every urbanized area. The NDVI analysis made it 

possible to confirm the tendency of degradation of the classes composed by undergrowth in the 

dry season, but it was not possible to relate the surface heating with the decrease of NDVI levels 

from the rainy season to the dry season. Thus, it was possible to verify the capacity of the 

vegetation in the thermal control of the environment, observing the results of the forest areas 

with the lowest temperature averages, both for the municipality, as well as for the urban 

perimeter. Such analysis allows us to infer that Ji-Paraná should start a better planning of its 

urban expansion, aiming at the population's thermal co-operation, besides adopting measures 

to control and maintain the land cover in rural areas. 

 

Keywords: geoprocessing, heat islands, urban temperature, land use and occupation, thermal 

bands. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 Na atualidade o modo de vida das populações cada vez mais se restringe ao ambiente 

urbano, com cidades em expansão e adensamento das construções habitacionais e comerciais. 

O ambiente urbano engloba componentes naturais, artificiais, econômicos e sociais muito 

diversos, cada vez maior, mais denso e complexo (ROSS, 1996).  

 Com a urbanização aparecem também os problemas inerentes a sua existência quando 

não planejada, como os problemas estruturais e também os problemas ambientais, à exemplo: 

falta de condições sanitárias adequadas, contaminação e poluição ambiental (atmosfera, solo e 

corpos hídricos, lençol freático). E também alterações no microclima local, com a formação das 

ilhas de calor urbanas (ICU) relacionadas aos padrões de temperatura superficial que, por sua 

vez, está diretamente ligado à mudança de cobertura do solo, e do padrão das construções 

(ambiente urbano), ou dos cultivos (áreas rurais) (MASHIKI, 2012).  

 No estado de Rondônia, os núcleos urbanos são de médio a pequeno porte, tanto pelo 

desenvolvimento de atividades agropastoris no estado como também por sua recente ocupação, 

que se deu de maneira mais intensa nos últimos 50 anos. Porém, existem cidades onde a 

população ultrapassou centena de milhares de pessoas, como a capital Porto Velho, Ji-Paraná, 

Ariquemes e Cacoal, com populações estimadas para 2019, segundo o IBGE (2019) de, 

respectivamente, 529.544, 128.969, 107.863 e 85.359 habitantes, onde os problemas ambientais 

tornam-se aos poucos mais evidentes. 

 É consenso que os microclimas urbanos são um problema ambiental importante, 

causados por planejamentos urbanos insuficientes ou ausentes, que geram esse fenômeno de 

“bolha”, onde a superfície e consequentemente o ar são mais quentes do que as áreas vizinhas 

(LOMBARDO, 1985). Esse fenômeno climático, ao contrário de outros, é causado 

exclusivamente pelo homem e agravado por outras condicionantes tanto climáticas quanto 

antrópicas, sendo essas alterações responsáveis por modificar o balanço de energia e de água 

que, além de ocasionar o aquecimento superficial, modifica a dinâmica das massas de ar (OKE, 

1987, AMORIM et al, 2017). 

  Também existe outro fator importante que é a intensidade da incidência de radiação 

solar na superfície, que é um dos principais influenciadores nos aspectos climáticos, aliado a 

crescente artificialização do ambiente, bem como a pavimentação, aglomeração e verticalização 
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de construções. Tais fatores tendem a aumentar o aquecimento, pois, em geral, essas superfícies 

têm uma excessiva capacidade de aquecimento quando comparado com o ambiente natural 

(JENERETTE et al., 2016; PAVÃO et al., 2015).  

Consequentemente, essas mudanças agravam ainda mais o efeito da bolha térmica do 

ambiente e afeta o balanço de energia do sistema, causando notório desconforto térmico. O que 

intensifica as ondas de calor em metrópoles de grande porte, que tem como consequência, por 

exemplo, a mortandade de idosos e pessoas com doenças debilitantes (BAPTISTA, 2002; 

NETO e AMORIN, 2017). Outro agravante que se soma é poluição atmosférica urbana, um 

importante fator deteriorante da qualidade de vida urbana. Tais desarranjos térmicos e poluição 

em situações adversas e associadas podem dar origem a fenômenos como a inversão térmica 

(FROTA, et al., 1995). 

 Apesar de fazer parte do cotidiano das pessoas, por falta de conhecimento sobre seus 

aspectos, muitas vezes essa questão microclimática não é identificada, podendo ser camuflada 

por outros fatores no dia a dia das pessoas (BIAS, 2003).  

 Outro aspecto de grande relevância é o conforto térmico humano, que está ligado as 

funções fisiológicas dos seres humanos e de outros animais. Situações como fadiga nos 

mecanismos de trocas térmicas ou aparelho termo regulador, entre corpo e o ambiente externo, 

são situações de desconforto térmicos (FROTA et al., 1995; NETO e AMORIN, 2017). Essa 

fadiga física é talvez o que mais chama atenção e alerta a população para esse problema, seguido 

por outros problemas, como o bem-estar animal, se tratando de regiões agropastoris, consumo 

excessivo de energia elétrica por climatizadores ou similares. 

 Situações essas que levam a reflexão dos impactos secundários dos fenômenos dos 

microclimas urbanos ou ilhas de calor que, além dos citados transtornos ambientais diversos, 

ainda influencia no consumo e consequentemente na produção de energia. Ainda soma-se a 

degradação da qualidade de vida e lazer da população, o que também afeta o sistema de saúde 

desses locais. Com a antropização do ambiente, existe também uma tendência de aquecimento 

geral das superfícies com a diminuição da densidade e porte das vegetações, que são problemas 

secundários, mas interligados tanto no ambiente urbano quanto rural (LOMBARDO, 1985). 

 Assim suas proporções, intensidade e importância começam a ser cada vez mais 

estudadas e reconhecidas não só no meio científico, mas também entre a população em geral 

em busca de medidas mitigadoras, ou mesmo planos de contenção de sua magnitude.  
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O estudo de fenômenos climáticos, como temperatura superficial de ambientes 

antropizados, seja temperatura superficial local, seja de microclimas urbanos, por meio de 

geoprocessamento, contribui para um leque de informações de diferentes regiões, 

possibilitando comparações, e acompanhamento desse fenômeno urbano climático. “O 

ambiente térmico urbano é susceptível ao clima sendo impossível controlá-lo, vários fatores 

podem ser gerenciados e modificados pela ação humana do ponto de vista do desenho urbano, 

para melhorar as condições ambientais (MASIERO e SOUZA, 2019). 

Também é bastante empregado na agricultura de precisão onde são levados em conta 

os índices de vegetação usado no presente estudo, como também modelagens morfométricas e 

pedogênise cartográfica, a qualidade da clorofila das plantas, a umidade do solo e sua 

temperatura, indicando um leque de aplicações e implicações do presente estudo (CAMPOS et 

al., 2017; MOLIN, AMARAL e COLAÇO, 2015).  

Como estudos sobre o tema ainda são pouco difundidos e pouco conhecidos na região, 

tem-se uma oportunidade pioneira para compreensão da dinâmica da temperatura superficial e 

microclimática no município de Ji-Paraná/RO, visando assim, contribuir para tomadas de 

decisões a respeito da problemática, a fim de oferecer subsídios para tal, por meio da proposição 

de um modelo que atenda as peculiaridades regionais.  

 

2 OBJETIVO GERAL 
 

 O presente estudo tem como objetivo geral caracterizar as variações espaço-temporais 

da temperatura superficial e dos microclimas presentes no município de Ji-Paraná-RO. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 a) Estimar a temperatura superficial por meio de medidas de sensoriamento remoto, em 

diferentes épocas do ano; 

 b) avaliar a relação existente entre a temperatura de superfície e o tipo de cobertura 

superficial; 

 c) localizar e caracterizar as ilhas de calor urbanas; 



11 
 

 d) comparar a assimetria da temperatura média do município em relação à área 

urbanizada. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

3.1 CONCEITOS DE CLIMATOLOGIA 
 

 Todos os fatos e interações meteorológicas se dão no ambiente atmosférico, assim sendo 

necessário conhecimentos básicos sobre a temática. 

 Segundo Marin et al. (2008) a atmosfera é uma camada gasosa que envolve o planeta, 

com espessura máxima de 100Km, considerando-se sob visão meteorológica que a camada mais 

importante está contida nos primeiros 20 Km. Nesse estrato as interações terrestres com a 

mesma são mais intensas, e os reflexos das mudanças no ambiente terrestre também (BARRY 

e CHORLEY, 2009). 

 Nesse contexto especifica-se o ramo da climatologia, com a tratativa de questões mais 

específicas. “O termo “clima”, para os meteorologistas, constitui um conjunto de eventos de 

tempos semelhantes (tendências), mais ou menos estáveis, que resultam em condições 

relativamente permanentes, durante um período de tempo mais longo” (ESTEINKE, 2016, p. 

16).  

 O clima pode ser compreendido através de suas grandezas temporais e espaciais, elas 

são abordadas conjuntamente nos estudos. As escalas espaciais ganham maior destaque na 

abordagem geográfica do clima, “as mais conhecidas são as escalas macroclimáticas, 

mesoclimáticas e microclimática; as escalas temporais mais utilizadas são as escalas geológicas, 

históricas e contemporânea” (MENDONÇA e OLIVEIRA, 2017 p. 31). Para a análise 

microclimática geralmente utilizam-se informações pontuais de localidades geográficas bem 

específicas, caracterizando-se como climatologia separativa. Nesse método, cada elemento do 

clima é abordado de forma separada, valendo-se das médias, para elaboração de resultados 

gráficos e cartográficos (BARROS e ZAVATTINI, 2009). 

 Ainda como explica Mendonça e Oliveira (2017) o clima local pode ser entendido pelos 

seus aspectos específicos da localidade: uma grande cidade, uma área agrícola, floresta entre 

outros, estando inserido no clima regional, que por sua vez é uma subunidade do mesoclima. 
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3.1.1 Temperaturas do Ambiente e Microclimas  

 

 A distribuição horizontal de temperatura é influenciada principalmente pela oferta de 

energia solar na superfície (STEIKE, 2016). O que leva a reflexões sobre a importância da 

vegetação para o ambiente assim como nos diferentes padrões de distribuição de energia solar 

pelas regiões do globo. Assim deve-se levar em conta que    “A região tropical tem excesso de 

energia, ao passo que as regiões polares têm déficit de energia” (CAVALCANTI, 2016, p.11), 

para os estudos sobre temperaturas e microclimas do ambiente. 

 Isso implica em outro importante fator que são as variações de energia do ambiente 

nas diferentes épocas do ano. Como o saldo de radiação de ondas longas que tende a apresentar 

variações com valores menores no período seco e maiores no chuvoso; enquanto que para a 

radiação de ondas curtas os maiores valores situam-se no período seco, com pico em setembro; 

e menores no período chuvoso (ANDRADE et al., 2009; CHRISTOFFERSEN et al., 2014; 

MENDONÇA, 2018). 

 Quanto a mudanças geográficas ou comparações locais, dentro de um mesmo bioma 

com características climáticas homogêneas não mostram uma influência importante nos 

microclimas. Por exemplo “no bioma Amazônico os valores de radiação de ondas curtas 

incidentes não apresentaram grande variabilidade entre as localidades, bem como nos períodos 

seco e chuvoso, apresentando o coeficiente de variação entre 29% a 36%” (ARAÙJO et al., 

2019, p. 6) 

 Um fator mais relevante apresenta-se como as diferentes sazonalidades das estações 

da região; essas variações dos padrões microclimáticos de acordo com a estações da região são 

importantes de considerar-se nesses estudos (ANDRADE et al., 2016). Essas variações nos 

padrões de energia do sistema no decorrer nos meses influenciam nos fenômenos 

microclimáticos, pois em seu estudo Ferreira (2016) constatou que os meses de julho a setembro 

tiveram médias de temperaturas superiores aos demais no período de 2008 a 2014. 

 Além de todas essas variáveis passa a ser importe na atualidade a inclusão e estudo das 

mudanças nos padrões de uso e ocupação do solo, através das ações humanas, que geralmente 

alteram os padrões naturais de forma drástica e rápida. A mudança no saldo de energia do 

ambiente em razão da abrupta mudança de uma classe de cobertura vegetal para outra na região 

amazônica demostra esse fato. 
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 O saldo de radiação, [...] foi maior na floresta natural, seguido pela 

floresta manejada, sistema silvipastoril e pastagem. Isso indica que o 

desmatamento da Floresta Amazônica tem a capacidade de alterar a 

capacidade da superfície em reter energia para ser os processos de 

evapotranspiração e para o aquecimento do ar e do solo. Como consequência, 

pode modificar o clima (SILVA et al., 2015). 

 Esses fatores temporais e de mudanças na superfície terrestre são cada vez mais 

intensos, podendo modificar os microclimas em diferentes escalas sejam urbanos, locais ou 

regionais. 

 

3.1.2 Temperatura Superficial e Alvos Terrestres 

 

 Todo corpo tem uma temperatura acima do zero absoluto, a temperatura de um corpo 

é uma grandeza inerente a materialização, esse calor é irradiado em forma de ondas 

eletromagnéticas de diversos comprimentos (HALLIDAY, 2000). Assim “a emissividade de 

um objeto é função de uma série de fatores, tais como cor, composição química, rugosidade da 

superfície, umidade e tantos outros” (MENESES, 2012. P. 52). 

 Então o sol e a terra são as duas principais fontes naturais de energia para o 

sensoriamento remoto, a radiação solar sendo a fonte primária e a terra secundária. As 

características deste fluxo de energia podem ser descritas por dois elementos: o comprimento 

de onda (λ) e a frequência (Ꝭ) (KÂFER, 2019. p. 22). Através da ação do fluxo da energia solar 

ocorre o aquecimento da superfície, que pode variar de acordo com a região terrestre; longitude 

e latitude, e também com as características geomorfológicas do ambiente. 

 A temperatura aparente de um alvo na superfície pode variar de acordo com a 

metodologia aplicada e o tipo de cobertura do solo na região, na obtenção do resultado; assim 

cabe a análise e escolha da metodologia correta para o estudo através da análise prévia das 

variáveis (GUSSO, FONTANA e GONÇALVES, 2007). 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DO CLIMA URBANO  
 

 A climatologia urbana é uma ciência de grande interdisciplinaridade, onde se dão 

contribuições de estudiosos das mais diversas áreas de domínios como; Geografia, 
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meteorologia, Arquitetura e engenharia (LAWRENCE, 2003). A composição do ambiente 

urbano pode ser um atenuante ou agravante para o clima local.   

 Diferente de outros ambientes o urbano possui algumas peculiaridades agravantes a 

questão microclimática; mas que ainda podem ser mitigadas. Pois como elucida Mashiki (2012) 

a distribuição dos bairros e a presença de vegetação no meio, por exemplo, tem influência 

significativa na diminuição da temperatura aparente da superfície independente do padrão 

residencial. Vale também enfatizar que a respeito dessa problemática essas medidas tendem a 

contribuir diretamente para a qualidade de vida da população, visto que o potencial é alto das 

intervenções a fim de adequar a paisagem para reduzir os efeitos dos microclimas sobre 

principalmente os residentes urbanos (JENERETTE et al., 2016). 

 

3.3 ILHA DE CALOR URBANA (ICU) 

 

 A ilha de calor urbana caracteriza-se por um fenômeno de aquecimento da zona 

urbanizada em relação aos seus arredores, sendo o aquecimento superficial dos materiais e do 

ar, assim, é uma escala de diferença (OKE, 1973; VOOT, 2002). Diversos fatores contribuem 

para essa anomalia como, a rugosidade do ambiente ou o padrão das construções, além da alta 

capacidade de aquecimento das superfícies somado a poluentes atmosféricos recebendo 

radiação de onda longa são os principais influenciadores das ICU (AMORIN et al., 2009; 

LOMBARDO, 1985; SOUZA et al., 2010). A diferença entre a temperatura de uma área rural 

para uma área urbana é definida como intensidade da ICU (OKE, 1982). 

 Para Costa (2015) a ICU é o calor característico das áreas urbanas em relação as 

localidades periféricas fora das zonas urbanizadas, geralmente está ligado ao aumento da 

temperatura do ar e temperatura das superfícies e materiais. O aquecimento do ar urbano em 

relação ao circunvizinho pode ser explicado pela “circulação termicamente forçada sobre a 

região aquecida e induz convergência de ar de alta pressão atmosférica nos baixos níveis, e 

divergência de ar e alta pressão nos altos níveis” (MOLION, 1987, p. 110). 

 Segundo Oke (1978), o fator mais importante da ilha de calor urbana é sua intensidade, 

entendida como a diferença entre os valores máximos da temperatura urbana e os mínimos da 

temperatura rural ou circo vizinhos, sendo assim as médias extremas o mais importe aspecto. 

Como as médias elevadas que causaram ilhas de calor urbano fortes contatadas por (BORGES, 

2017; LEITE et al., 2018; BARROS e LOMBARDO, 2016; COSTA; 2015).  
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3.4 GEOPROCESSAMENTO 

 

 Os estudos da geografia e mais precisamente da cartografia nesse contexto sempre foram 

de grande valia para as atividades humanas: mapeamento de novas terras, cartas para 

navegação, locais importantes ou estratégicos entre outros. Com os avanços tecnológicos e 

matemáticos a geografia e cartografia avançaram e expandiram suas aplicações e incluíram-se 

as tecnologias computacionais (CÂMARA, 2001). 

 Então faz-se necessária a compreensão dos conceitos das geotecnologias e 

geoprocessamento. Deste modo: 

 [...] as geotecnologias podem ser entendidas como as novas tecnologias 

ligadas às geociências e correlatas, as quais trazem avanços significativos no 

desenvolvimento de pesquisas, em ações de planejamento, em processos de 

gestão, manejo e em tantos outros aspectos relacionados à estrutura do espaço 

geográfico (FITZ, 2018, p. 8). 

 Para Francelino (2003, p.10) “o geoprocessamento, na verdade, é uma das vertentes 

evolutivas do sensoriamento remoto, que veio suprir pode-se assim dizer, a carência de 

organização e sobreposição de dados referentes a uma região especificamente estudada”. O que 

justamente possibilita estudos cada vez mais complexos e interpolação de dados. 

 As tecnologias computacionais aplicadas ao processamento de dados espaciais 

permitem atualmente, levantamento de dados numéricos quali-quantitativos atrelados a 

representações geográficas e sistemas de coordenadas que podem ser trabalhadas para obtenção 

dos resultados mais diversos (FRANCELINO, 2003).  Fazendo com as geotecnologias sejam 

versáteis e aplicáveis como ferramentas nas mais variadas ciências. 

 As interfaces do mundo real passam a ser representadas por matrizes de dados onde é 

possível relacionar diversos aspectos aos espaços geográficos sendo possível aplicações de 

algoritmos ou equações matemáticas, bem como representações vetoriais ou ilustrativas como 

exemplos a vetorização shapefile que pode representar uma feição qualquer (FITZ, 2018). A 

figura 1 ilustra o citado modelo de representação matricial e vetorial. 
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Figura 1- Representação didática de produtos espaciais raster e vetorial.  

Fonte: FRANCELINO (2003, P. 22) 

 

 Muitos desses resultados são representados em formas de mapas temáticos e cartas 

imagens, que são baseados em dados processados com objetivo de oferecer uma representação 

dos fenômenos e ações da localidade, utilizando-se de uma simbologia específica (FITZ, 2018, 

p. 31). Os mapas temáticos podem ainda representar elementos não visíveis do espaço como 

classificação de solos, nível de renda, densidade demográfica, entre outras variáveis 

(BARCELOS e BASTOS, 1996, p. 5). Isso torna o resultado bem didático, mesmo às pessoas 

mais leigas. 

 

3.4.1 Geotecnologia Aplicada a Climatologia 

 

 No contexto da climatologia geográfica as geotecnologias vêm a contribuir no cenário 

nacional, principalmente com novas formas de abordagem e metodologias nos estudos. “A 

abordagem rítmica e dinâmica do clima introduzida pela climatologia geográfica brasileira, 
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possibilita o entendimento da relação entre os fenômenos que ocorrem na atmosfera permitindo 

a compreensão de sua relação com a superfície terrestre” (FIALHO, 2014). 

 As geotecnologias disponibilizam cada vez mais ferramentas úteis aos mais diversos 

usos, por exemplo, o estudo do clima e o acompanhamento do tempo. Com o avanço dos 

softwares, cada vez mais precisos e seguros, assim como o avanço da capacidade de 

processamento dos computadores torna-se mais acessível o emprego das geotecnologias em 

estudos climáticos, e dos aspectos físicos relacionados ao mesmo (CREPANI et al., 2001). 

 Então as geotecnologias a partir do sensoriamento remoto e geoprocessamento vem a 

preencher algumas lacunas deixadas pelas estações convencionais. “Devido à essa falta de 

dados meteorológicos, vários estudos sobre o clima dentro da geografia brasileira voltaram a 

basear-se em estudos estatísticos sobre a média, muitas vezes na função de interpolador de 

dados meteorológicos quando esses são escassos” (FIALHO, 2014. P. 4). 

 

3.4.2 Satélites e Sensores 

 

 Satélites são corpos que orbitam a terra, podendo ser naturais e artificiais; construídos 

pelo homem, que permanecem em órbita devido sua alta aceleração e velocidade em relação a 

gravidade da terra (FLORENZANO, 2008). O rápido desenvolvimento desses objetos se deu 

ainda na época da guerra fria, com a disputa pela hegemonia tecno-bélica mundial entre os 

Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (VALE e SILVA, 

2017). Entretanto a tecnologia avançou e os usos e aplicações desses objetos diversificaram-se.  

 Atualmente os satélites são empregados desde de estudos astronômicos, passando por 

agricultura e meteorologia além de estudos diversos nas áreas ambientais. Desenvolveram-se 

metodologias e técnicas com uso dos canais espectrais captados para as feições terrestres. Esses 

canais espectrais são captados pelos sensores ópticos passivos do satélite; os sensores remotos, 

estes captam refletância da luz solar refletida pela superfície terrestre (FLORENSANO, 2008). 

Existem ainda os radares; que são sensores ativos, ou seja, que emitem e captam micro-ondas, 

este material tem grande aplicação para estudos que envolvem modelagens do terreno (USGS, 

Earth Explorer, 2019).  

 A diversidade de sensores passivos proporcionam atualmente o monitoramento dos 

diversos alvos das feições terrestres e nisso destacam-se o monitoramento ambiental; 
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desmatamentos e queimadas, e demais alterações na superfície terrestre como de estudos 

climáticos. 

 

3.4.3 Imagens Termais 

 

 As representações térmicas da superfície captadas por sensores remotos de diversos 

satélites, apresentam-se como ferramentas de estudos cada vez mais dinâmicas e precisas. 

Nessas circunstâncias o uso de imagens termais tem sido fundamental para estudos mais amplos 

sobre os fenômenos de temperatura superficial e microclimas, por sua versatilidade e facilidade 

relativa de aquisição.  

 No Land Sat 8 as imagens termais são obtidas de forma simultânea com os demais 

canais, porém por uso de um sensor diferente. 

Em casos como esse, em que as imagens termais são obtidas simultaneamente 

com as imagens ópticas, vemos que sempre a resolução espacial das imagens 

termais é menor. Isso porque existe um comprometimento entre a resolução 

espacial e a resolução radiométrica na obtenção de dados do infravermelho 

termal. Quanto maior o campo de visada instantâneo do sensor (IFOV, do 

inglês Instantaneous Field Of View), maior o tempo de permanência do 

Introdução ao Processamento de Imagens de Sensoriamento Remoto 56 

detectores visando o terreno. Isso possibilita uma medida da radiação emitida 

com maior precisão, ou seja, com maior resolução radiométrica, pois o sinal 

de energia radiante medido tende a ser mais forte do que qualquer ruído gerado 

por componentes do sistema sensor (MENESES, 2012. P. 55-56). 

 

 Essa precisão radiométrica é de grande importância para confiabilidade dos resultados 

obtidos através do processamento e cálculos efetuados, pois esta está relacionada a capacidade 

de processamento da imagem captada, sendo representada pela diferenciação e como o limite 

dos níveis de cinza. 

 Os mesmos mecanismos de captura de imagens por sensores ópticos são os mesmo 

para as imagens termais, mudando-se alguns aspectos técnicos, como os comprimentos de onda 

e resolução radiométrica. A radiação termal estende-se de 5,0 μm a 1,0 mm, mas devido às 

absorções da atmosfera, apenas a faixa espectral de 8,0 a 14 μm é usada nas aplicações de 

sensoriamento remoto terrestre (MENESES, 2012. P. 47) 
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 Assim, a acurácia do pesquisador nos estudos que fazem uso desta tecnologia deve 

garantir a identificação e caracterização das melhores técnicas para fenômenos climáticos. 

3.5 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

 A mudança dos padrões naturais de cobertura do solo, é uma inerência ao atual modo 

econômico e social humano. Ainda mais agravado pela falta de tecnologia, e conhecimento de 

técnicas apropriadas ao uso da terra. O espaço terrestre acumula mudanças da sociedade e de 

suas ações, assim a compreensão dos fenômenos existentes neste espaço, refletem mais as ações 

passadas do que as presentes (BARCELLOS e BASTOS, 1996). 

 A cobertura do solo influencia de forma direta e indireta em diversos fatores do 

ambiente, inclusive os climáticos como evapotranspiração, saldo de radiação, albedo da 

superfície e temperatura superficial, e consequentemente a temperatura do ar (NASCIMENTO 

et al., 2016), que estão diretamente ligadas a temperatura atmosférica. Silva et al. (2015), 

comprova que a densidade de massa de uma floresta resulta em importantes diferenciações de 

temperatura superficial em relação a regiões com baixa densidade vegetativa, como áreas de 

pastagem. 

 Os processos de mudança da cobertura da superfície terrestre trazem inúmeras 

alterações a outras variáveis ambientais, como no clima e a configuração de microclimas, que 

passam a surgir e intensificar-se. De acordo com Rezaul et al. (2014), o desmatamento tropical 

sugere uma diminuição na evapotranspiração da superfície, geralmente levando a uma 

diminuição líquida na precipitação sobre a área de desmatamento, fato esse que tende a agravar 

a situação dos microclimas, uma vez que são mais perceptíveis em épocas com maior 

intensidade de radiação e também durante o dia ( JENERETTE et al., 2016). 

 

3.6 ÍNDICE DE VEGETAÇÃO DA DIFERENÇA NORMALIZADA (NDVI) 

 

 O NDVI é uma representação obtida através de uma operação entre os canais do 

vermelho e do infravermelho. Além da classificação por separação de classes, o “método NDVI 

fornece resultados superiores para vegetação variando em densidades e também para vegetação 

dispersa a partir de uma imagem de sensoriamento remoto multiespectral” (GANDHI, 2015. p. 

11 ). Essa capacidade de fornecer riqueza de informações com boa confiabilidade a respeito da 

vegetação faz com que o NDVI tenha um leque de aplicações nos estudos ambientais.  
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 Um arquivo NDVI caracteriza-se pelas informações contidas em seus pixels, 

representada em níveis de cinza.  

 “Nas imagens NDVI, os níveis de cinza mais claros expressam valores que 

representam altos índices de vegetação, enquanto os níveis de cinza mais escuros representam 

baixos índices de vegetação com níveis de cinza próximo a zero” (ROSEMBACK, FRANÇA 

e FLORENZANO; 2005. P. 3). Uma área em que o uso do NDVI tem tido forte crescimento é 

na agricultura, e também nos estudos ambientais, pois são cada vez mais acessíveis imagens de 

alta resolução que proporcionam resultados minuciosos para pequenas áreas. Para estudos 

ambientais, regionais e locais as opções de imagens e satélites livres existentes são suficientes 

para atender as necessidades atuais (WANG, 2016). 

 Como exemplo os estudos de Costa (2015) que confirma a existência de ilhas de calor 

no verão associadas ao NDVI, onde as áreas com os menores valores apresentaram as maiores 

temperaturas em relação à média geral. 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

 O estudo foi realizado no município de Ji-Paraná, que tem sua sede a 377 km da capital 

do Estado, totalizando uma área de 6.896,649 km². Faz fronteira com outros oito municípios, 

além do estado do Mato Grosso (Figura 2). 

  A população do último censo de 2010 para a área urbana foi de 104.857 habitantes, e 

de 116.610 para todo o município. Para o ano de 2019 é estimada uma população de 128.969 

habitantes, de acordo com o IBGE (2019). O núcleo urbano do município encontra-se nas 

imediações na foz do Rio Urupá com o Rio Machado (SILVA, 2008), e é dividido em dois 

principais distritos, o primeiro à margem esquerda do Rio Machado e o segundo à direita. 

Também existe um terceiro distrito, que atualmente encontra-se praticamente fora do perímetro 

urbano e que, passa por um acelerado processo de urbanização em razão da construção de 
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condomínios e loteamentos populares.

 

Figura 2 - Mapa de localização do município de Ji-Paraná/RO.  
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 O perímetro urbano do município como definido por (IBGE, 2019) possui uma área 

de aproximadamente 114 km2 (IBGE, 2019), conforme ilustrado na figura 3. 

Figura 3 - Localização do perímetro urbano de Ji-Paraná/RO. 
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 Na figura 4, estão identificadas as áreas de relevante cobertura florestal. 

 

Figura 4 -  Localização das principais áreas florestais do município. 



24 
 

 A reserva biológica do Jarú (REBIO Jarú), localizada no município, está incluída no 

estudo para fins de comparação, pois é uma excelente amostra de vegetação florestal, e aferição 

das temperaturas aparentes de superfície, por possuir uma estação meteorológica, onde os dados 

de temperaturas do ar medidos in loco serão de grande importância para comparação com dados 

de satélite.  

 A torre com os sensores está localizada nas coordenadas 10° 04’ 48”S e 061° 55’48”O, 

ao norte do município a 100 km da cidade, segundo INPA (2019). A área em estudo também 

conta com a terra indígena; Igarapé Lourdes, com uma área de 186 mil hectares, sendo esta uma 

importante amostra florestal (FUNAI, 2019). 

 Na região de floresta do município as temperaturas aparentes da superfície, obtidas 

através das bandas termais, foram comparadas com os dados coletados por termômetro de 

modelo e marca; 107 (Campbell Scientific Inc.), localizados na torre da REBIO Jaru. 

 Segundo a classificação de Köpen, o clima do município é do tipo Am, Clima de 

florestas tropicais com alta pluviosidade, com duas estações bem definidas, seca e cheia 

(BASTOS, 1982). 

 

4.2. IMAGENS TERMAIS (BANDA 10, LANDSAT 8) 
 

 Para obtenção dos dados de temperatura superficial foi utilizada a banda espectral 

(banda 10) no intervalo do termal. A imagem adquirida do Landsat-8 vem em formato geoTiff, 

com resolução espacial de captura de 100m, mas processada e disponibilizada com 30m. Possui 

um comprimento de onda de 10.60 a 11.19 micrômetros, e um tamanho de cena de 170 km ao 

norte-sul por 183 km a Leste-Oeste.  

 As imagens vêm georreferenciadas com Sistema Geodésico Mundial, (WGS) 84 

Datum, e com precisão global de 90% (USGS Earth Explorer, 2019), sendo adquiridas pelo site 

(USGS, Earth Explorer, 2019) e correspondem a órbita 231 e aos pontos 067 e 068, já que para 

a captura da área total do município são necessárias duas cenas. 

  As imagens adquiridas para o estudo correspondem ao ano de 2018, com a intenção 

de avaliar as mais atuais características e relações da temperatura superficial e do fenômeno de 

ilhas de calor urbano, sendo ao todo 6 imagens representando seus respectivos meses e 

diferentes sazonalidades. 
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 Foram selecionadas as imagens de meses praticamente equidistantes, dentro das 

possibilidades temporais das imagens, sendo as datas exatas selecionadas de acordo com a 

passagem do satélite Landsat-8 sobre a área de interesse, e tendo-se o cuidado com o fator de 

qualidade das imagens termais. A tabela 1 mostra os detalhes das imagens. 

Tabela 1 – Imagens de bandas termais Landsat-8 utilizadas para o ano de 2018. 

Banda 10- Sensor TIRIS 

Código da imagem     Data e hora Período sazonal Resolução 

adquirida (m) 

LC08_L1TP_231067_20180122_2

0180206_01_T1_B10 

22 de Janeiro / 14: 32  úmido 30 m 

LC08_L1TP_231068_20180122_2

0180206_01_T1_B10 

22 de Janeiro /  14: 32 úmido 30 m 

LC08_L1TP_231067_20180428_2

0180502_01_T1_B10 

28 de Abril /     14: 29 úmido 30 m 

LC08_L1TP_231068_20180428_2

0180502_01_T1_B10 

28 de Abril /     14: 29 úmido 30 m 

LC08_L1TP_231067_20180530_2

0180614_01_T1_B 10 

30 de Maio /      14: 30 úmido 30 m 

LC08_L1TP_231068_20180530_2

0180614_01_T1_B 10 

30 de Maio /      14: 30 úmido 30 m 

LC08_L1TP_231067_20180701_2

0180716_01_T1_B10 

01 de Julho /    14: 33 Seco 30 m 

LC08_L1TP_231068_20180701_2

0180716_01_T1_B10 

01 de Julho /    14: 35 Seco 30 m 

LC08_L1TP_231067_20180903_2

0180912_01_T1_B10 

03 de Setembro / 14: 31 Seco 30 m 

LC08_L1TP_231068_20180903_2

0180912_01_T1_B10 

03 de Setembro / 14: 32 Seco 30 m 

LC08_L1TP_231067_20181005_2

0181010_01_T1_B10 

05 de Outubro / 14:27 Seco 30 m 

LC08_L1TP_231068_20181005_2

0181010_01_T1_B10 

05 de Outubro / 14:29 Seco 30 m 
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4.2.1 Imagens Coloridas (rgb, cbers 4) 
 

 Para caracterização da cobertura da superfície foram usadas imagens do satélite Sino-

Brasileiro CBERS-4, bandas: 2, 3, 4. Foi aplicada composição colorida RGB na cor verdadeira: 

3R, 4G, 2B do sensor Pan 10m, com resolução espacial de 10m, todas disponibilizadas no site 

do INPE. 

  Foram necessárias 4 imagens RGB em mosaico para abranger toda a área do 

município, totalizando 14 bandas, de 2 órbitas e 2 pontos. Na tabela 2 tem-se a descrição das 

imagens. As bandas utilizadas para a classificação da cobertura do terreno não apresentaram 

interferência de nuvens para a data de passagem. 

 

Tabela 2 - Imagens utilizadas para classificação do uso e ocupação do solo. 

 

4.2.2 Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) 

 

 O NDVI pode ser usado como um modo de classificação das feições da superfície, 

porém sua representação e fidelidade aplica-se de forma mais promissora e representativa aos 

aspectos da vegetação (VELASCO et al., 2019). As imagens utilizadas para composição do 

NDVI são as bandas 4 e 5 do sensor OLI, do Landsat 8. As datas e horários de captura são 

Satélite / Sensor Banda         Ponto / Órbita Data  Resolução espacial e 

radiométrica 

Cbers4 / Pan10 Banda 02 173 / 111 03/07/2018 10 m / 8 Bits 

Cbers4 / Pan10 Banda 03 173 / 111 03/07/2018 10 m / 8 Bits 

Cbers4 / Pan10 Banda 04 173 / 111 03/07/2018 10 m / 8 Bits 

Cbers4 / Pan10 Banda 02 173 / 112 03/07/2018 10 m / 8 Bits 

Cbers4 / Pan10 Banda 03 173 / 112 03/07/2018 10 m / 8 Bits 

Cbers4 / Pan10 Banda 04 173 / 112 03/07/2018 10 m / 8 Bits 

Cbers4 / Pan10 Banda 02 174 / 111 26/07/2018 10 m / 8 Bits 

Cbers4 / Pan10 Banda 03 174 / 111 26/07/2018 10 m / 8 Bits 

Cbers4 / Pan10 Banda 04 174 / 111 26/07/2018 10 m / 8 Bits 

Cbers4 / Pan10 Banda 02 174 / 112 24/08/2019 10 m / 8 Bits 

Cbers4 / Pan10 Banda 03 174 / 112 24/08/2019 10 m / 8 Bits 

Cbers4 / Pan10 Banda 04 174 / 112 24/08/2019 10 m / 8 Bits 
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exatamente as mesmas das bandas termais, muda-se o sensor empregado. Elas também vêm 

georreferenciadas com Sistema Geodésico Mundial, (WGS) 84 Datum, sendo necessária a 

reprojeção para o hemisfério sul.  

 Foi realizada a composição do NDVI de dois meses do estudo, com a justificativa que 

os dois são suficientes para representar as diferentes épocas do ano, que afetam a vegetação, 

sendo imagens dos meses de maio; época com boa humidade do solo, e de setembro, mês com 

os mais baixos índices pluviométricos do ano para a região (GOMES et al, 2015). Na tabela 3 

estão descritas as informações referentes as imagens utilizadas. 

 

Tabela 3- Descrição temporal e espacial das imagens para estimativas do NDVI. 

Land Sat 8, Sensor OLI  

Código da imagem     Data e hora Órbita e Ponto   Banda 

LC08_L1TP_231067_20180530_2

0180614_01_T1_B4 

30 de maio / 14: 28  231 / 067 Banda 4 

LC08_L1TP_231067_20180530_2

0180614_01_T1_B5 

30 de maio /  14: 28 231 / 067 Banda 5 

LC08_L1TP_231068_20180530_2

0180614_01_T1_B4 

30 de maio /     14: 29 231 / 068 Banda 4 

LC08_L1TP_231068_20180530_2

0180614_01_T1_B5 

30 de maio /     14: 29 231 / 068 Banda 5 

LC08_L1TP_231067_20180903_2

0180912_01_T1_B4 

03 de setembro /    14: 33 231 / 067 Banda 4 

LC08_L1TP_231067_20180903_2

0180912_01_T1_B5 

03 de setembro /    14: 33 231 / 067 Banda 5 

LC08_L1TP_231068_20180903_2

0180912_01_T1_B4 

03 de setembro /    14: 35 231 / 068 Banda 4 

LC08_L1TP_231068_20180903_2

0180912_01_T1_B5 

03 de setembro /    14: 35 231 / 068 Banda 5 

 

 A leitura das bandas condiz com a resposta da vegetação que “quanto mais ativa, mais 

absorve a luz solar na região do vermelho, no processo de trabalho da clorofila nos tecidos 

vegetais, deixando os valores digitais baixos da imagem de satélite no canal vermelho, enquanto 
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a estruturas celulares das folhas provocam uma forte reflexão da luz solar na região 

do Infravermelho próximo” (VELASCO et al., 2019).   

O canal do vermelho é representado pela banda 4 com comprimento de onda de 640-

690 nm, enquanto o infravermelho é representado pela banda 5 e comprimento de onda 850-

880 nm. A resolução espacial dos pixels são de 30m e dimensões de cobertura por imagem 170 

km ao norte-sul / 183 km a Leste-Oeste a resolução radiométrica é igual a 16 Bits. 

 

4.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Todas as imagens utilizadas no estudo foram georreferenciadas ou reprojetadas para o 

sistema de Coordenadas DATUM Sirgas 2000, para zona 20S, correspondente ao hemisfério 

sul.    

 Para captura, identificação e caracterização da temperatura superficial e do fenômeno 

da ilha de calor urbana gerou-se diversos dados, através de vários procedimentos pelas 

ferramentas de Geoprocessamento, para que fossem analisados e cruzados afim de comprovar 

e mensurar as hipóteses. Foram gerados arquivos de: 

1) Temperatura superficial, em forma de shapefile como produto final, e validado com uso 

comparativo de dados de sensores meteorológico. 

2) Classes de uso e ocupação do solo nas áreas de interesse, também em Shape. 

3) (NDVI) Índice de Vegetação da Diferença Normalizada. 

 Esses três dados foram analisados através de matrizes estatísticas, pois cada arquivo 

destes contempla uma tabela de relação de valores e localização: tabela de atributos. Também 

foi realizada análise espacial através de cartas temáticas, sobre o comportamento de cada 

parâmetro. Por último, foi realizado o cruzamento de todos os parâmetros a fim de identificar 

os principais fatores que se relacionam, para assim efetuar a análise temporal, ocorrida durante 

o ano, em diferentes períodos sazonais, do comportamento dos fatores estudados e identificação 

dos microclimas. 

 

4.3.1 Temperatura Superficial 
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 As bandas termais passaram por uma sequência de procedimentos afim de melhor 

adaptá-las ao interesse do estudo. Como o município de Ji-Paraná necessita de duas imagens 

para sua total cobertura, órbita 231 e pontos 067 e 068, foi necessário um procedimento para 

união das mesmas realizado no software Arcgis 10.7.1.  Posteriormente ao mosaico foi 

realizado o corte da área de interesse, a saber, a área do município de Ji-Paraná/RO. Esse corte 

é importante para facilitar o processamento dos dados, visto que diminui consideravelmente o 

tamanho do arquivo original, além de minimizar a possibilidades de interferência de nuvens e 

outros erros dos píxels das bandas. Para realizar o corte da área foi utilizada a ferramenta 

Arctoolbox> Spatial Analyst Tools> Extraction> Extract by Mask.  

 Essa sequência possibilitou o processamento de forma mais rápida e obtenção segura do 

resultado, a sequência das imagens obtidas como resultado é exemplificada na figura 5. 

 

Figura 5 - Sequência de imagem em mosaico e recortada pela área do município de Ji-Paraná 

/ RO. 

 

 Ainda foi realizada para o estudo e análise do fenômeno de ilhas de calor urbana, a 

extração da área urbana, com mais um corte utilizando-se de um shape file representando 

apenas o perímetro urbano do município de Ji-Paraná, após realizada a aplicação de todos os 

procedimentos e obtida a temperatura da superfície do município. 
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4.3.2 Cálculo da Temperatura 

  

 O procedimento de obtenção da temperatura superficial aparente deve-se a aplicação 

dos algoritmos disponibilizados no (USGS, Earth Explorer, 2019) sendo o primeiro para 

converter os níveis de cinza dos pixels e números digitais para refletância planetária no topo da 

atmosfera, aplicando-se a Equação 1, a segunda através da Equação 2 para correção da 

emissividade da atmosfera, a terceira para conversão em temperatura Kelvin, Equação 3. Por 

último efetua-se a conversão do resultado em Kelvin para graus Celsius, através da equação 4:  

Reflectância planetária: 

Lƛ = ML x Qcal + AL                                                 Equação (1) 

 Onde:  

Lƛ:       Radiância Espectral do sensor de abertura em Watts/( m2 sr μm)  

ML:     Fator multiplicativo de redimensionamento da banda 10 = 3.3420E-04 

Qcal:   Fator de redimensionamento aditivo específico da banda 10 = 0.10000  

AL:     Valor quantizado calibrado pelo pixel em DN = Imagem banda 10 

 

Correção atmosférica: 

𝐿𝑡 =
𝐿𝑡𝑜𝑎−𝐿𝑢−(1−𝜀)𝐿𝑑

𝜏𝜀
                                          Equação (2) 

Onde: 

Lt= Radiância de um alvo negro de temperatura cinética (W/ m2 ·sr·µm)  

Ltoa= Radiância espectral (W/ m2 ·sr·µm)  

τ = Transmissividade da atmosfera 

 ε = Emissividade da superfície  

Lu= Radiância emitida pela superfície (W/ m2 ·sr·µm) 

 Ld= Radiância recebida pela superfície (W/ m2 ·sr·µm). 
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Temperatura superficial: 

           

 

 

T:          Temperatura efetiva no satélite em Kelvin (K)  

K2:        Constante de calibração 2 = 1.321.08 (K)  

K1:        Constante de calibração 1 = 774.89 (K)  

Lƛ:        Radiância espectral em Watts/( m2 sr μm) (Resultado da Equação2) 

(USGS, Earth Explorer, 2019) 

 

TC°= Tk-273,15                                           Equação (4) 

Onde: 

 

TC°:       Temperatura superficial em Graus (C°) 

Tk:        Temperatura efetiva no satélite em Kelvin (K) 

273, 15: Diferença da escala 

 Com as imagens e dados obtidos para o perímetro urbano, foi gerado um mapa de 

zonas que tem por finalidade indicar o perfil espacial das ilhas de calor. Para isso, foi efetuada 

a média acumulada dos arquivos e divididas em intervalos de temperatura, que indicassem uma 

diferençiação em relação às demais áreas. Como já mencionado as ilhas de calor são divididas 

em sua magnitude quantitativa;  

 Δt > 8C° em relação a temperatura geral circo vizinha tem-se ilha de calor forte, 

 Δt > 5 C°, e Δt< 7C° em relação a temperatura geral circo vizinha tem-se ilha de calor 

moderada, 

 Δt < 4 C° em relação a temperatura geral circo vizinha tem-se ilha de frescor, 

 Essa equação foi aplicada ao corte de interesse da banda 10, como é possível observar 

na figura 6. 

T= 
K2    

K1 
   

ln(  +1)                                        Equação (3)                   
Lλ 
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Figura 6 - Print da tela da Aplicação da Equação 4 no ArcMap 10.7.1, versão de avaliação. 

 

 Sem a correção atmosférica a temperatura superficial pode ser subestimada (USGS, 

Earth Explorer, 2019), pode ser subestimada em até 20 % como constatado por (SOUZA E 

SILVA, 2005; PIRES E FERREIRA, 2015). 

 

4.3.3 Classificação da Superfície 

 

A cada recorte de imagem foi realizado o georreferenciamento, pelo processo de 

registro por teclado no Spring versão 5.5.6, onde as coordenadas utilizadas foram obtidas por 

meio do uso do aplicativo Google Earth, e por aferimento in loco utilizando-se aparelho GPS. 

Para obtenção dos dados da composição do uso e ocupação do solo no município de 

Ji-Paraná, e do perímetro do urbano, foi utilizado o modelo de classificação pelo método de 

segmentação, e posteriormente a classificação pelo algoritmo Bhattachayra, que utiliza a 

distância de Bhattachayra para medir a separabilidade estatística entre cada par de classe 

espectral (LEÃO, 2007). Após o corte da área de interesse, a mesma foi segmentada, em regiões 

de semelhança espectral, e posteriormente efetuado o treinamento, onde o usuário seleciona 

manualmente as regiões, atribuindo-as a determinada classe. 

Para seleção das classes foram consideradas as texturas das imagens, que remetem a 

padrões de construções e edificações próximas, arruamentos e também por pontos geográficos 
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definidos como área legal urbana, conforme (IBGE, 2015). Novamente utiliza-se o algoritmo 

de Bhattachayra, com limiar de aceitação de 99,9%. 

Para definição das classes de uso do solo foi adaptada a metodologia do manual técnico 

do uso do solo do IBGE (2013), onde são definidas as feições de acordo com a figura 7. 

 

Figura 7 - Modelo de classificação do uso e ocupação do solo.                                                                
Fonte: (IBGE, 2013). 

 Assim, foram efetuadas duas classificações, afim de tornar os resultados mais 

representativos, diante das grandezas geográficas, pois áreas maiores tendem a causar mais 

confusão no algoritmo, em razão da diversidade de pixels e sua semelhança espectral (SANTOS 

et al., 2018). 

Logo, para classificação do uso e ocupação do solo do município, foram designadas as 

seguintes classes:  

• Água 

• Solo exposto / edificações 

• Vegetação rasteira ou pastagem 

• Vegetação arbustiva ou secundária 

• Vegetação primária ou florestal 

 Para classificação da superfície urbana, a classe solo exposto/ edificações foi dividida 

em duas, pois como mencionado, com a grande área do município e a semelhança espectral das 

duas classes tende a haver confusão. Como o perímetro urbano de Ji-Paraná é muito menor, 

facilita a diferenciação e assim a classificação satisfatória pelo algoritmo e software. 

4.3.4 Composição do NDVI 
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 O Índice de Vegetação da Diferença Normalizada é uma importante ferramenta para a 

qualificação da vegetação, principalmente sobre os aspectos de densidade da mesma. Para 

obtenção da mesma foi aplicada a equação (5) que se utiliza das bandas 4 e 5 como insumos. 

Foi utilizado o software ArcGis, por sua facilidade para realizar a operação. A equação foi 

aplicada através da ferramenta calculadora de raster; Arctoobox>Spatial Analyst Tools>Mapa 

algebra>Raster Calculator. 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(𝐼𝑉𝑃−𝑉𝐸𝑅)

(𝐼𝑉𝑃+𝑉𝐸𝑅)
                                                      Equação (5) 

Onde: 

IVP    -    faixa do infravermelho ou próximo: 850-880 nm 

VER   - Faixa do vermelho: 640-690 nm 

 Através do geoprocessamento dos dados e posterior análise de dados em planilha 

eletrônica foi realizado o teste de correlação de Pearson para a temperatura superficial da 

imagem e o seu NDVI correspondente, para comprar a hipótese de relação inversamente 

proporcional. Foram correlacionadas as imagens / dados NDVI e termal para o mês de março 

representando o período úmido e setembro o período seco. 

 O coeficiente de correlação de Pearson (r) ou coeficiente de correlação produto-

momento ou o r de Pearson mede o grau da correlação linear entre duas variáveis quantitativas. 

“É um índice adimensional com valores situados ente -1,0 e 1.0 inclusive, que reflete a 

intensidade de uma relação linear entre dois conjuntos de dados” (FIGUEIREDO e SILVA, 

2009) 

4.4 SÍNTESE DOS PROCESSOS 

 

 No presente trabalho foram obtidas inúmeras médias de temperaturas, como as médias 

das temperaturas para as classes de uso e ocupação do solo no município e no perímetro urbano. 

Deste último foi extraído exclusivamente a área urbanizada para efetuar comparação com a 

média para as demais áreas do município, por completo. Essas comparações foram realizadas 

para as 3 imagens as quais foi possível a completa cobertura do município, referentes as datas: 

30 de maio, 01 de julho e 03 de setembro e extraída as zonas de ilhas de calor.   
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 Na figura 8 está exposto um fluxograma com todos os procedimentos realizados 

baseados nas metodologias teóricas e práticas para alcance dos resultados do presente estudo. 

 

Figura 8 - Fluxograma dos procedimentos realizados. 

 Fonte: Adaptado de (BORGES, 2017; COELHO e CORREA, 2013; COSTA, 2015; SANTIAGO, 2017). 

 

5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

5.1  CARACTERIZAÇÃO ESPACIAL  

  

Aquisição da banda (10) 

termal, LandSat 8. 

Aquisição das bandas 2, 

3 e 4, Cbers4. 

Aquisição das bandas 4 e 

5 LandSat 8. 

Pré-processamento e 

recorte das áreas de 

interresse. 

Pré-Processamento e 

composição colorida. 

Pré-Processamento e 

recorte das áreas de 

interresse. 

Aplicação das equações 

(Calculadora do 

ArcMap) 

Recorte da área 

necessária ou interesse. 

Aplicação das equações 

(Calculadora do 

ArcMap). 

Arquivo GeoTiff 

(Raster) com 

temperaturas da 

superfície °C. 

Classificação das áreas 

de interesse, bhatachaira 

(Spring) 

Classificação das áreas 
de interesse, bhatachaira 

(Spring) 

Conversão dos arquivos 

Raster para ShapeFiles 
Conversão dos arquivos 

Raster para ShapeFiles 

Conversão dos arquivos 

Raster para ShapeFiles 

Extração das tabelas de 

atributo e cruzamento 

através dos SIGs e Excel 
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 Com o uso da composição 3R, 4G, 2B, do Cbers-4 foi realizada a classificação em 

duas magnitudes; área do município e do perímetro urbano administrativo. Esse processamento 

traz maior precisão aos resultados para efeitos de comparação de grandezas. As estatísticas de 

desempenho do algoritmo classificador Bhattachayra efetuadas pelo Spring 5.5.6 estão 

dispostas nas tabelas 4 e 5, a seguir. 

 

Tabela 4- Índices estatísticos da classificação do município de Ji-Paraná –RO. 

 

Desempenho geral (%) 

 

Confusão média (&) 

Índice KHAT                  

Índice Kappa (k) (%) 

   

99,8 % 0,20 % 95,20 % 

 

 

Tabela 5- Índices estatísticos da classificação do perímetro urbano de Ji-Paraná - Rondônia 

 

Desempenho geral (%) 
 

Confusão média (&) 
Índice KHAT                  

Índice Kappa (k) (%) 

   

99,85 % 0,15 % 96,75 % 

 

 Os valores mostram-se excelentes, uma vez que os índices Kappa obtidos foram de 

95,20% e 96,75% para o município e perímetro urbano, respectivamente.  Segundo Fonseca 

(2000), K>0,8 ou 80% é um valor excelente do índice Kappa, que retrata a concordância e 

confiabilidade dos dados, sobre a confusão média que nos casos também estão excelentes, em 

razão de seus baixos valores. Valores de confiabilidade maiores que 90% foram encontrados 

por diversos autores, (SOARES et al., 2018; ALVES et al., 2017; VALE et al., 2018). 

 A classe Solo exposto / Edificações contém as feições urbanas edificadas, arruamentos 

pavimentados ou não e demais porções da superfície com solo exposto. Essa junção permitiu 

que o erro de confusão fosse baixo, pois em escalas espaciais maiores há uma tendência de 

confusão entre as classes com semelhança espectral (SANTOS et al., 2018; FONSECA, 2000). 

Na figura 9, tem-se o mapa contendo a classificação da área do município. 
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Figura 9 - Mapa de uso e ocupação do solo no município de Ji-Paraná para o ano de 2018. 
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 Para o perímetro urbano definido pelo (IBGE, 2019) foi efetuada a classificação 

separando-se área edificada e pavimentos das áreas com solo exposto, sejam estradas ou outros. 

Na figura 10 é ilustrado os limites de cada classe de uso e ocupação do solo. 

 

 

Figura 10 - Mapa de uso e ocupação do solo no perímetro urbano do município de Ji-Paraná, 

para o ano de 2018. 

 

 Na figura 10, é possível distinguir a dispersão dos resquícios de vegetação densa e 

secundária, assim como é perceptível o quão o perímetro urbano é maior que a área urbanizada 

propriamente dita. Os dados quantitativos de cada classe para o município e zona urbana estão 

dispostos na tabela 6. Na tabela as lacunas para solo exposto e área urbanizada estão fazias para 

a classificação do município porquê estas estão contidas na classe edificação e/ou solo exposto 

do mesmo, enquanto que para o perímetro urbanizado estão separadas. 
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Tabela 6- Dados estatísticos de uso e ocupação do solo no perímetro urbano e toda a extensão 

do município de Ji-Paraná. 

Classificação de uso e ocupação do solo 

Classes de uso e 

ocupação do solo 

Zona Área em Km2 Porcentagem 

ocupada por 

Classe (%) 

Solo exposto Município -  - 

Urbano 7,09 6,20 

Edificações Município - -  

Urbano 25,49 22,27 

Edificações e/ou 

Solo exposto 

Município 111,47 1,62 

Urbano -  - 

Vegetação 

arbustiva 

Município 324,19 4,70 

Urbano 24,14 21,09 

Águas Município 126,15 1,83 

Urbano 2,07 1,81 

Pastagem Município 1887,57 27,38 

Urbano 43,65 38,13 

Vegetação 

primária ou densa 

Município 4444,69 64,47 

Urbano 12,03 10,51 

Total Município 618,52 8,97 

Urbano 6528,27 100,00 

 

 A classe com maior percentual de ocupação do espaço urbano é a vegetação rasteira, 

com 38,13%. Essa classe pode ser composta por pastagens, gramas, ou demais vegetações de 

porte rasteiro e pouco denso que podem ocupar terrenos inabitados em regiões periféricas ou 

não, e nas zonas mais periféricas também para criação de animais, mesmo dentro da demarcada 

zona urbana.  

 No perímetro urbano ainda há consideráveis amostras de vegetação arbustiva, 

secundária ou capoeiras; 21,09%, que ocupam as regiões de várzea dos rios principais e demais 

corpos hídricos. A vegetação densa ou florestal que compõe 10,51%, é caracterizada no estudo 

como região com alta densidade de árvores de copa igualmente densa. 
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 Silva et al. (2018) comprovou um aumento na amplitude térmica para a cidade de Porto 

Velho em razão da diminuição dos fragmentos arbóreos, corroborando a necessidade de levar-

se em consideração os perfis de ocupação do solo em estudo climáticos.  Em seu estudo de uso 

e ocupação do solo, Bezerra (2015) comprovou a fragmentação das áreas florestais do estado 

de Rondônia, bem como a importância das zonas de amortecimento, onde se dão as maiores 

degradações antrópicas. 

 Para o município, evidencia-se a grandeza da área florestal do município com 64,47% 

de cobertura de florestas, em razão da presença da terra indígena e reserva biológica, sendo esse 

um aspecto discrepante dos demais municípios circunvizinhos e de muitos outros na região 

norte, onde as diferenças de padrões de ocupação do solo tendem a aumentar. Cabe ressaltar, 

que as áreas florestais são importantes reguladores térmicos, pois como elucida Gomes et al. 

(2015. P, 11) “ em presença de água disponível no solo para as plantas, faz com que a maior 

parte do fluxo de energia que chega seja destinada a evapotranspiração e uma menor parte para 

o aquecimento do ar”.  

 Um exemplo é município vizinho Presidente Médici, onde Vale et al. (2018) encontrou 

para o município os valores de 74 % de área antropizada, e 25 % de área com vegetações. 

 

5.2 TEMPERATURAS SUPERFICIAIS 

 

5.2.1 Temperatura Superficial do Município 

 

 Para estimar a temperatura de superfície do município foram processadas somente as 

imagens de 30 de maio, 01 de julho e 3 de setembro de 2018, nas quais não houve interferência 

de nuvens que impossibilitasse a extração dos resultados. Nas demais imagens do estudo, de 22 

de janeiro, 28 de abril e 05 de outubro de 2018, houve presença de nuvens na maior parte da 

imagem, impossibilitando o uso completo das mesmas como se pode observar na figura 11.  
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Figura 11 - Imagens descartadas para análises da área total do município. 

 

 Para essas imagens foi possível trabalhar somente com o recorte do perímetro urbano, 

sem maiores interferências nos resultados com dados discrepantes e não representativos como 

poderia ocorrer com o uso de porções maiores das mesmas. 

 Para a data da passagem do sensor sobre o local no mês de maio foi processada e 

elaborada a carta da figura 12, na qual existem pequenas interferências de nuvens na região da 

REBIO Jaru, principalmente próximo à divisa com o estado do Mato Groso, porém que não 

causam interferências nos resultados. Porém ainda é bem nítida a diferenciação entre os 

intervalos de temperatura, mais elevados nas áreas antropizadas, e mais baixos nas demais 

zonas de ocupação do solo, como pode ser compreendido através da tabela 7, que descreve as 

estatísticas extraídas do software por meio do cruzamento dos dados.  
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Figura 12 - Temperatura superficial para o dia 30 de maio de 2018, município de Ji-Paraná-RO. 

 

 O seguinte mês analisado foi o de julho, com a imagem do dia 01, onde foram obtidas 

as maiores médias de temperaturas do estudo, e consequentemente foi o mês onde ocorreram 
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diferenciações significativas para as médias dos usos e ocupações do solo.  A figura 13ilustra a 

distribuição espacial das temperaturas do município.

 

Figura 13 - Temperatura superficial para o dia 01 de julho de 2018, Ji-Paraná-RO. 
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 Para a referida imagem não houve interferências de nuvens, a diferença de temperatura 

dos extremos foi de 16,42°C. Por meio da escala de cores do mapa é possível observar a 

espacialização da temperatura que tem sua forma visualmente associada a cobertura superficial. 

As regiões de florestas preservadas do município, que compreendem a REBIO Jaru e a terra 

indígena Igarapé Lourdes são as zonas com menores temperaturas.  

 Outra importante constatação é o nítido desenho do rio Machado e seu leito, que foi 

capaz de causar uma diferenciação de temperatura até mesmo em relação à floresta. Também é 

possível perceber o aumento das temperaturas nas regiões mais antropizadas, principalmente 

na área urbanizada, onde são nítidos os dois núcleos urbanos expostos na figura 13 com 

temperaturas mais elevadas que as regiões circunvizinhas. Essas diferenciações de temperatura 

podem ser explicadas pela capacidade calorífera dos materiais, onde a água possuem a menor 

entre os supracitados, e superfícies artificiais possuem uma capacidade maior em relação aos 

ambientes com vegetação e retenção de umidade. 

  Existem ilhas quentes na região rural que provavelmente foram provocados por 

queimadas, ou regiões com terreno arenoso exposto, ou ainda área degrada, que corroboram os 

resultados de Pavão et al., (2015), que encontrou bolhas quentes em áreas rurais na época de 

seca para o município de Humaitá-AM.   

 No mês de setembro, foram observados padrões similares ao da imagem de julho, 

porém com menores médias. Quanto às variações dos valores, estes dependem de inúmeros 

fatores, como a umidade e a densidade de aerossóis por exemplo, que podem ser influenciados 

por movimentos atmosféricos ou pluviométricos (MENDONÇA, 2018). Como a resolução 

temporal do sensor é de 16 dias, e o intervalo de tempo para a última imagem é de 47 dias, há 

um espaço de tempo suficiente para eventos como esse. Na figura 14 é possível observar os 

padrões e valores da temperatura superficial para o dia 03 de setembro. 

 Uma situação que chama a atenção para essa imagem, é a presença de manchas quentes 

na região de pastagem, esse fato fica mais evidente quando visualizada a tabela 7, no qual a 

média da temperatura da área de pastagem foi ligeiramente maior que a área urbanizada, 

composta por solo exposto e áreas edificadas. Fato esse que pode indicar um alto índice de 

degradação na qualidade da pastagem, que em épocas mais secas tende a perder massa e 

umidade, apresentando cobertura escassa, o que remete ao solo exposto (ALMEIDA et al., 

2019). 
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Figura 14 - Temperatura superficial para o dia 03 de setembro de 2018, Ji-Paraná-RO. 

  

 Um importante acontecimento neste período refere-se a maior temperatura encontrada 

nas regiões de pastagem ou vegetação rasteira próximas as áreas florestais. Estas apresentam 
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uma acentuada temperatura em relação às demais regiões de pastagem, até mais que a área 

urbanizada do município.  

Tabela 7- Estatística da temperatura superficial por uso e ocupação do solo extraída do SIG. 

Classes de 

ocupação do 

solo 

Média (°C) Valor Máximo 

(°C) 

Valor Mínimo 

(°C) 

Desvio Padrão 

(°C) 

  Mai Jul Set Mai Jul Set Mai Jul Set Mai Jul Set 

Águas 26,4 28,4 26,3 31,7 37,1 33,6 24,4 27,1 23 0,7 1 0,91 

Vegetação 

densa / 

Primária 

26,2 28,9 24,9 33,4 38,9 38,4 19,6 26,9 22,7 1 0,7 1 

Vegetação 

arbustiva / 

Secundária 

28,1 31,1 27,9 32,5 38 39,6 22,1 27,3 23,2 1,7 1,6 2 

Pastagem / 

Vegetação 

rasteira 

29,3 33,7 30,7 35 41,7 40,4 19,5 27,7 23,5 0,7 1,5 1,75 

Área 

antropizada 

29,4 33,8 30,2 35,1 43,4 39 19,5 27 22,9 1,7 2,6 2,34 

 

 Para a imagem do mês de maio a amplitude térmica foi de 15,6 °C, o que possibilita 

uma boa diferenciação espacial. É possível observar o crescente aumento das médias de 

temperaturas em razão das áreas mais antropizadas do município, conforme tabela 7, sendo a 

maior a média para as áreas com as classes de ocupação contendo cidade, edificações e solos 

expostos; e posteriormente a classe de pastagem e/ou vegetação rasteira. As médias são muito 

próximas, com desvios padrões que se interpõem, logo, apesar da diferença de valores mínimos 

e máximos, ao analisar todas as médias em relação às feições de cobertura superficial, pode-se 

afirmar que há diferenciação discreta entre elas. 

 Para a imagem do mês de julho, é possível verificar o aumento das médias de 

temperatura em razão das classes com maior intensidade de antropização. Ficando as classes de 

pastagem e área antropizada com médias próximas, e superiores às áreas de vegetação arbustiva 

e das áreas florestais.  

 Através da imagem termal do município foi possível a comparação com as 

temperaturas obtidas pelos sensores de temperatura na torre da REBIO Jaru, região florestal 

com vegetação de grande porte. Foi extraído a temperatura média superficial num raio de 5 Km 
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em torno dos sensores, para melhor representar a região.  Desprezando-se as imagens com 

nuvens na localidade e as falhas do sensor, foi possível chegar aos resultados da tabela 8. 

 

Tabela 8- Comparação entre dados de dos sensores de temperatura situados na torre 

micrometeorológica da REBIO Jaru e temperatura superficial estimada por sensoriamento 

remoto. 

Imagens Temperatura 

superficial 

Temperatura do 

ar 

Umidade relativa 

do ar 

Média da 

imagem 

Raio de 5 

Km 

34 m 62 m 62 m 

30 de maio 27,15 °C 26,13 °C * * * 

01 de julho 30,4 °C 29,6 °C 31,68 °C 30,92 °C 40,48% 

03 de setembro   26,7 °C    25 °C    29,43°C    30,44 °C           44,94% 

Obs: Para os * não houveram dados disponíveis para as referidas datas. 

 Como é possível observar, a temperatura medida do ar foi ligeiramente superior, tanto 

para a temperatura média de toda imagem como também para o raio de 5 km em torno da torre. 

Fatores como a velocidade e intensidade do vento junto a umidade relativa do ar são 

responsáveis pela interação entre temperatura do ar e das superfícies (MASHIKI, 2012; 

JENERETTE et al., 2016), fazendo com que seja variável essa relação. Então como a 

temperatura medida pelos termômetros da estação representam a temperatura do ar com todas 

as interações físicas possíveis, pode-se considerar que as interações com superfícies mais 

quentes como pastagens e pastagens degradas com solo exposto aumentem a temperatura do ar.   

 A maior diferença foi para a imagem de setembro, em que a temperatura do ar ficou 

aproximadamente 3 °C acima da temperatura superficial média. Esses termômetros em torres 

medem uma temperatura pontual, mas se espera que represente uma região, pois leva diversas 

outras variáveis em conta (GOMES et al., 2015), diferentemente da imagem de satélite.  

 

5.2.2 Temperatura Superficial do Perímetro Urbano 

 

 Para o perímetro urbano foi utilizada para as análises uma separação das classes 

urbanas e solos expostos ou superfícies reflexivas. Assim pode-se detalhar melhor o 

comportamento da espacialização das temperaturas de superfície, bem como obter médias mais 

precisas. Também foi possível o uso de um maior número de imagens termais.  
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 Assim como para a área do município, foi gerado um mapa termal, com sua respectiva 

tabela de descrição dos valores. Como a área é menor os valores extremos tendem a ser menos 

distantes, e consequentemente as médias mais próximas. 

 Para o mês de janeiro, o mês com maior índice pluviométrico do estudo, houve 

pequena incidência de nuvens na imagem, porém num patamar menor que 5%. A figura 15 

ilustra o mapa térmico para o dia 22 de janeiro. 

 

Figura 15 - Temperatura superficial do dia 22 de janeiro de 2018, perímetro urbano de Ji-Paraná-RO. 

 

A interferência por nuvens está evidenciada nas manchas mais frias, pequenas bolhas 

dispersas causando manchas de temperaturas com intervalos de 12,67 °C a 14 °C e ainda de 

14,01 °C a 16 °C mostrando-se esses valores discrepantes as demais regiões da imagem. Nessa 

imagem observamos que a região do segundo distrito apresentou-se mais quente, 

principalmente a região central (Tabela 9). 

Apesar da imagem do dia 22 de janeiro não conter valores muito elevados de 

temperaturas, possivelmente em razão da umidade atmosférica e da superfície que tende a 
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provocar equilíbrio térmico (BRAGA, 2017), a amplitude térmica foi de 14,93 °C assim 

apresentando um padrão de temperatura crescente em razão da antropização do ambiente, como 

vemos nas médias pela classificação de uso e ocupação do solo.  

 Posteriormente, tem-se a imagem do dia 28 do mês de abril, data mais próxima 

adquirida ao Equinócio de inverno, além de ser uma época de onde os índices pluviométricos 

começam a decair e a insolação aumentar (FHISH et al., 1996). O mapa termal é ilustrado na 

figura 16. 

 

Figura 16 - Temperatura superficial para o dia 28 de abril de 2018, perímetro urbano de Ji-Paraná. 

 

 Para essa imagem é perceptível o contorno da área urbanizada do município, 

compreendida nos dois mais altos intervalos de temperatura, também ficam nítidas as 

diferenciações na região periférica e do rio Machado, tendo as menores temperaturas como é 

exposto na tabela 9. Mesmo a diferença entre os extremos sendo de 11,7 °C, as médias ainda 

possuem certa diferenciação, porém com valores mais próximos. 
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 Como se necessitou da imagem do dia 30 de março para análise da área do município, 

ela também foi incluída no estudo do perímetro urbano, que está apresentada na figura 17. 

 

Figura 17 - Temperatura superficial para o dia 30 de maio de 2018, perímetro urbano de Ji-Paraná. 

 Essa imagem é outro exemplo da nitidez da espacialização da região mais quente, que 

continua relacionada à região edificada. Nessa imagem as regiões tanto de vegetação densa e 

de corpos hídricos estão compreendidas no mesmo intervalo de temperatura, seguido pela 

região de pastagem ou vegetação rasteira que engloba toda a região periférica da imagem, com 

intervalo de 28,01-30 °C. A tabela 10 apresenta as médias de temperatura para cada classe de 

ocupação do solo. 

 Vale mencionar que, os desvios padrões das médias, para essa imagem, mantiveram-se 

mais baixos e lineares em relação às demais imagens do estudo, isso pode explicar porque a 

imagem foi a mais bem definida em termos espaciais. Quanto às médias, essas não possuem 

uma grande diferenciação as outras imagens, pois o intervalo dos extremos ficou em 8,85 °C.  
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 Para a imagem de 01 de julho (figura 18), observa-se grande amplitude das 

temperaturas, e consequentemente um arranjo mais complexo, contendo zonas de picos, tanto 

para as regiões mais frias quanto mais quentes. 

 

Figura 18 - Temperatura superficial para o dia 01 de julho de 2018, perímetro urbano de Ji-Paraná. 

 

 Através da análise da imagem é possível identificar alguns pontos de temperaturas mais 

elevadas de forma dispersa nas regiões periféricas, sendo compostas provavelmente por solos 

expostos. Ainda é possível identificar a forma dos distritos urbanos contendo também pequenas 

zonas com intervalos de 38,01 a 40 °C, que se assemelha as interfaces das regiões com maior 

densidade de atividades humanas. A partir da zona mais urbanizada para as mais periféricas 

observamos uma complexa escala de intervalos de temperaturas, sendo os pontos mais frios as 

regiões de vegetação densa e do rio Machado, acompanhando o padrão visto até o momento, 

conforme tabela 10. 

 Um importante dado observado através do cruzamento das informações para a imagem 

de julho é a grande diferença da média para as áreas com vegetação densa ou árvores de copa 

fechada, que ficou em 31°C para a área edificada, com 35,6 °C, ou seja, um Δt = 5,6 °C o que 
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já representa uma ilha térmica moderada mesmo levando-se em conta o curto espaço em que 

estão compreendidas. Quando vista as médias da tabela e analisado o mapa térmico também 

percebemos a existência de ilhas ainda mais quentes dentro da própria área urbana, mostrando 

que as médias gerais não são uma forma eficiente para identificar os eventos extremos; mas sim 

os maiores intervalos de temperatura.  

 O mês seguinte analisado foi setembro, representado pela imagem datada de 03 de 

setembro de 2018, que foi incluída por apresentar uma boa qualidade em toda sua extensão, 

servindo para a extração dos dados para área do município. Seu mapa térmico para o perímetro 

urbano é ilustrado na figura 19. 

 

 

Figura 19 - Temperatura superficial para o dia 03 setembro de 2018, perímetro urbano de Ji-Paraná. 

 

 Para o mapa termal de 03 de setembro é possível observar uma mancha térmica com 

intervalo de 32,01°C a 34 °C, que ocupa grande parte do segundo distrito, uma parte central do 

primeiro, e algumas áreas periféricas, que geralmente estão passando por processo de 
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urbanização com a inserção de novos residenciais. Existem pequenas manchas com 

temperaturas ainda superiores que quando comparadas à figura 10, de classificação do solo, é 

possível identificar que tratam-se de manchas urbanas dispersas ou solo exposto, o que reforça 

o argumento a respeito da expansão urbana.  

 Nesse período, as médias são crescentes em função da antropização, fato que pode ser 

explicado pela degradação das vegetações rasteiras na época seca do ano, fazendo com que sua 

densidade e característica foliar assemelhem-se a solos expostos (ALMEIDA et al., 2019).   

 Em comparação com as médias das áreas arborizadas, a região edificada apresentou 

ilha de calo moderada, com Δt = 4,16 °C, aproximadamente 1°C a menos que na imagem 

anterior, porém ainda relevante, como corroboram diversos estudos (BARROS e 

LOMBARDO, 2016; BORGES, 2017; COSTA, 2015), onde constataram ilhas de calor 

moderadas em torno dos 4 °C em variações dentro da área urbana. 

 Por último, tem-se a imagem do dia 05 de outubro de 2018, a qual foi a última imagem 

do ano possível de ser trabalhada, em razão da densificação das nuvens nos meses posteriores. 

Representado pelo mapa térmico está disposto na figura 20. 
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Figura 20 - Temperatura superficial para o dia 05 de outubro de 2018, perímetro urbano de Ji-Paraná. 

 O mês de outubro apresenta algumas características interessantes, pois é um mês onde 

a radiação ainda é forte, embora já em decaimento, além de ser um mês que geralmente 

apresente eventos pluviométricos de início da estação chuvosa (ANDRADE et al., 2009; 

FRANÇA, 2015; FISCH, MARENGO e NOBRE; 1998). 

 A imagem apresenta uma amplitude térmica de 15,68 °C, considerada alta em relação 

das demais, o que contribui para uma distribuição mais complexa de campos térmicos. Uma 

notória constatação refere-se a uma bolha fria que apresentou uma forte ilha de frescor, com 

intervalo médio de temperatura entre 21,12 °C a 24 °C, ficando com uma diferença de 10 °C a 

14 °C em relação às demais áreas. Essa mancha de frescor que pode ser observada também nas 

demais imagens trata-se de uma lagoa pantanosa coberta por macrofilas aquáticas e cercada por 

vegetação, localizada na região periférica do segundo distrito, próximo a várzea do rio 

Machado, como podemos observar na figura 20 Quanto à área urbanizada fica nítido seu 

contorno desenhado pelo intervalo de temperatura de 32,01°C a 34 °C, contendo ainda em seu 

interior áreas ainda mais quentes com ilhas de 34,01°C a 36 °C, fazendo com que a média geral 

para área urbanizada seja de 32 °C, como podemos analisar na tabela 9. 
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Tabela 9- Estatística da temperatura superficial do perímetro urbano por uso e ocupação do 

solo extraída do SIG. 

Classes de uso e 

ocupação 

Temperatura média (°C) 

Jan Abr Mai Jul Set Out 

Águas 19 25,96 27,2 29,47 27 27,43 

Vegetação densa / 

Primária 

18,8 27 28,15 31 27,28 28,78 

Vegetação arbustiva / 

Secundária 

19,6 28 29,31 33 29,24 30,34 

Pastagem / Vegetação 

rasteira 

19,8 28,4 29,84 34,4 30,32 31,15 

Solo exposto / 

Superfícies Reflexivas 

20,8 29,6 31 35,2 30,86 31,5 

Área edificada 21,5 30,2 31,33 35,6 31,16 32 

 

 Ainda seguindo o mesmo padrão, as médias são crescentes em relação ao grau de 

antropização, porém não foi possível constatar ilha de calor valendo-se somente das médias de 

temperatura em relação as classes de ocupação do solo, pois, o Δt da maior diferença entre 

máximo e mínimo foi de 3,22 °C comparando às áreas arborizadas e edificadas. Ficando as 

maiores diferenças entre as áreas edificadas e as regiões com recursos hídricos. As regiões de 

áreas de preservação permanente em torno de corpos hídricos geralmente apresentam umidade 

superior aos demais ambientes circunvizinhos, principalmente em relação a áreas antropizadas, 

graças a característica de evapotranspiração e evaporação, que são formas de transformação e 

dissipação da energia térmica (MENDONÇA e OLIVEIRA, 2017). 

 

5.2.3 Perfil do Campo Térmico ao Logo do Período 
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 Após compreendidas as diferenciações das médias por uso e ocupação, foi elaborada 

a figura 21, que ilustra as zonas onde as temperaturas mantêm um padrão constante, ou seja, 

nessas regiões, tende a correr ilhas de calor, com valores maiores ou menores. 

 

Figura 21 - Padrões das zonas térmicas e ilhas de calor do perímetro urbano de Ji-Paraná – RO. 
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 Foi identificada e delimitada também as regiões da chamada ilha de frescor. Essas ilhas 

foram classificadas levando em consideração os valores extraídos da tabela 10 que mostra a 

média geral do município e a média de cada de cada classe de ilha térmica, no caso, ilha 

moderada, forte e ilha de frescor. 

 

Tabela 10- Tabela da magnitude das temperaturas das ilhas de calor superficial. 
 

Média Regional °C Média da ilha °C Δt °C Médio 

Ilha de calor moderada 29 35 6 

Ilha de calor forte 29 38,4 9,4 

Ilha de frescor 29 28 * 

 Fonte: Autor 

 A média das áreas periféricas e rurais obteve temperatura de 29 °C, menor que os 32 

°C encontrado por Coelho (2018) para a cidade de Várzea grande / MT. 

 As regiões que se apresentaram com as com médias acima de Δt > 8 °C como valor de 

referência, são delimitadas como ilhas de calor forte. Vale ressaltar que não estão sendo levadas 

em consideração as classificações de uso e ocupação do solo, mas somente as zonas térmicas 

em intervalos definidos e distintos. As ilhas de calor forte foram encontradas onde se localizam 

regiões centrais da área urbanizada com Δt = 9,4 °C, confirmando o padrão encontrado por 

diversos estudos (BARROS e LOMBARDO, 2016; BORGES, 2017; COSTA, 2015; 

FRANÇA, 2019).  

 Para a maior parte do aglomerado urbano ocorreu a formação de ilha moderada, pois 

o valor Δt ficou em 6 °C de média, em relação as demais áreas circunvizinhas, resultado 

semelhante ao encontrado por Coelho (2018), com Δt= 6,1 °C para a ilha de calor de Várzea 

Grande/ MT. O contorno da ilha envolve praticamente toda zona urbanizada da cidade, como 

ilustra a figura 18, onde fica evidente o formato dos distritos e de alguns núcleos urbanos 

dispersos.  
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Figura 22 - Caracterização espacial das ilhas de calor no primeiro distrito da cidade de Ji-

Paraná-RO 

   

 Com exceção das bordas do primeiro distrito e de alguns núcleos urbanos periféricos 

poucos densos representados por loteamentos, o restante da região urbana apresentou 

características de ilhas de calor urbanas. A região central e com maior densidade de edificações 

e artificialização do solo foi responsável pela ilha de calor forte de maior dimensão. 

 Para o segundo distrito da cidade foi elaborado a figura 23, que ilustra a existência de 

uma grande zona com ocorrência de ilhas de calor forte, a região que engloba a região central 

e mais densa do segundo distrito. Na região estão localizadas importantes avenidas que 

acompanham o desenho da ilha de calor forte. De forma periférica a essa grande ilha estão 

localizadas as regiões em processo de urbanização, como loteamentos residenciais populares, 

ou bairros em processo de adensamento de edificações.  
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Figura 23 - Caracterização espacial das ilhas de calor no segundo distrito da cidade de Ji-

Paraná-RO 

  

 Ainda foram identificadas as ilhas de calor moderadas, que de forma ainda mais 

abrangente que no primeiro distrito ocupam praticamente todo aglomerado urbano e uma 

parcela de região chacareira, compreendida na grande bolha da região. Foram também 

localizadas ilhas de calor moderadas em áreas fora do contorno urbano principal, essas ilhas 

periféricas estão dispostas sobra as áreas de forte expansão urbana através de loteamentos 

extensos com alta taxa de impermeabilização do solo ou contendo amplas áreas de solo exposto. 

Em contrastes a ilhas de calor também foram verificadas ilhas de frescor, como zonas que se 

dispõem próximas à vegetação densa das áreas de preservação permanente.  

 

5.3 RELAÇÃO ENTRE NDVI E TEMPERATURA SUPERFICIAL 

  

 Para a relação entre o NDVI e a temperatura superficial foram utilizadas duas imagens 

com configurações bem distintas, a primeira trata-se da imagem de 30 de maio, que apesar de 
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ser um mês onde os índices pluviométricos começam a diminuir, ainda há boa humidade no 

solo e no ambiente (FISCH, MARENGO e NOBRE; 1998). Dispondo ainda boas condições 

hidrológicas para a vegetação, principalmente a rasteira e arbustiva que possuem raízes mais 

rasas, mas que ainda são importantes para a configuração da cobertura terrestre (TURÍBIO, 

2017).  

Os valores de NDVI variam de -1, para os alvos onde não há presença alguma de 

vegetação ou clorofila, que reflete os comprimentos de onda usados pelo NDVI, o vermelho e 

infravermelho. E até 1 para o alvo com condições perfeitas de vegetação ou clorofila, assim os 

valores são quali-quantitativos. Para efeito de comparação foi elaborada a figura 24. 
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Figura 24 - Relação espacial NDVI e temperatura superficial para 30 de maio de 2019 

 

 Pelas imagens, ficaram nítida as diferenciações entre as áreas urbanizadas e o desenho 

do rio Machado, explicado pelo fato de águas apresentarem valores baixos de NDVI em razão 



62 
 

da sua interação com os comprimentos de ondas. A única relação visual discrepante identificada 

refere-se a área urbanizada do município, que apresenta-se distinta das regiões com cobertura 

vegetal.  

 O valor do coeficiente de correlação para a imagem de 30 de maio foi de – 0,818, o que 

significa uma correlação forte e inversa, ou seja, enquanto o valor NDVI aumenta a temperatura 

superficial tende a diminuir. Valor esse, superior ao coeficiente de -0,67 encontrado por Pessi 

et al. (2019) para o mesmo mês, em Rondonópolis-MT. 

 Tal fato demonstra que, mesmo com a boa condição de umidade no solo e NDVI, nas 

regiões de pastagem e vegetações ralas as temperaturas ainda se apresentaram maiores que nas 

demais feições vegetais, como a florestal. O que pode ser explicado pela densidade e umidade 

nas camadas inferiores do estrato foliar, ou boa condição foliar proporcionada por vegetações 

de grande porte (SANTOS, 2018). 

 Para comparação no período seco do ano, foi utilizada a imagem de 03 de setembro, 

que se encontra no ápice da estação seca com baixos índices pluviométricos, alta radiação 

incidente, além de uma cumulativa ausência de umidade do solo (figura 25). 
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Figura 25 - Relação espacial NDVI e temperatura superficial para 03 de setembro de 2019. 
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 Para o mês de setembro é nítido a semelhança nos contornos entre a imagem termal e o 

NDVI, que ficou com valores entre -0,232 e 0,606, um intervalo um pouco maior que o intervalo 

da imagem anterior, mas com boa diferenciação causada pelos valores mais baixos nas regiões 

de pastagem, que são a maior porção de vegetação rasteira devido a bovinocultura. 

 O que fica evidenciado pelo coeficiente de correlação de Pearson obtido, de – 0,7 para 

a data referida, confirmando uma forte correlação entre a temperatura superficial e o NDVI. 

Valor um pouco mais baixo que o obtido no mês de março, talvez em razão do fato das 

temperaturas terem decaído mais que o valor do NDVI para o mês de setembro. Valor que 

corrobora o mesmo procedimento para a pesquisa de Souza e Júnior (2012) que encontraram 

um valor de -0,749 para o mês de agosto no município de Goiânia/ GO. 

  É perceptível a relação com o aumento da temperatura, que ficou com médias 

superiores a classe de solo exposto e edificada. Na tabela 11 tem-se um comparativo entre o 

período de seca e cheia representada pelos meses de setembro e maio. 

 

Tabela 11- Tabela de comparação entre temperatura superficial e NDVI para os períodos 

úmido (maio) e seco (setembro). 

  Média Máximo Mínimo 

Maio Setembro Maio Setembro Maio Setembro 

NDVI 0,39 0,37 0,61 0,61 -0,28 -0,23 

Temperatura superficial 

média para toda área do 

município (°C) 

27,15 30,39 35,1 43,37 19,46 28,87 

 

 A imagem de 30 de maio, representando um período com boa umidade na região, 

apresentou valor mínimo de -0,281. Ainda, é possível observar uma pequena e inferior diferença 

entre a área florestal e área de pastagem, porém bem discreta onde seus valores devem se 

aproximar do limite máximo, 0,612. 

 A média geral da temperatura superficial para o município ficou em 27,15 °C, e a média 

do NDVI foi de 0,393, valor baixo se comparado com o valor de 0,75 encontrado por Costa 

(2015), mas próximo ao valor de 0,398 encontrado por Silva (2017), em épocas similares. 

 A média do NDVI para o dia 17 de setembro foi de 0,370.  A temperatura superficial 

média do município foi de 30,39 °C para o mês seco, ficando mais elevada que os 27,15 °C do 
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mês de maio, o que indica que a mudança no padrão de NDVI ou de qualidade de vegetação 

pode influenciar nas diferenciações no comportamento da temperatura superficial. 

  Para Gomes et al. (2015), as condições meteorológicas dos períodos de seca e chuvas 

não interferem nos processos do ambiente florestal, enquanto que para as regiões de pastagem 

o período de seca tem efeitos negativos e intensos, o que pode confirmar a relação inversamente 

proporcional entre as médias de NDVI e temperatura em relação ao período úmido e seco. 

 

5.5 COMPARAÇÕES DO COMPORTAMENTO TÉRMICO AO LONGO DO 

PERÍODO ESTUDADO 

 

 Para compreensão das magnitudes das diferenças térmicas entre toda área rural e a área 

estritamente edificada ou urbana, são apresentadas médias na figura 26, em que tem-se um 

comparativo entre as médias de temperaturas superficiais. 

 

Figura 26 - Comparativo entre as médias de temperaturas urbana versus toda a extensão do 

município de Ji-Paraná.  

 O gráfico confirma os padrões observados nos mapas térmicos para o município, 

mostrando um valor de 4,33 °C, para o dia 30 de maio, de superioridade da média urbana em 

relação a rural. Em julho, a diferença foi de 5,3 °C, sendo a maior diferença para essa 

comparação, seguida pelos 4,5 °C de 03 de setembro, que apresentou médias muito similares 

às encontradas em maio.  

31,33

35,6

31,16

27

30,3

26,67

0

5

10

15

20

25

30

35

40

30 de Maio 01 de Julho 03 de Setembro

T
em

p
er

at
u
ra

 e
m

 °
C

Data das imagens

Comparativo de temperatura superficial

Média da área urbanizada Média das demais área periféricas ou rural



66 
 

Outrossim, não foi possível confirmar o efeito da sazonalidade na temperatura 

superficial do município, diferente do confirmado por Costa (2015) em seu trabalho que 

demonstrou a existência de diferenças significativas entre as temperaturas de inverno e verão. 

 Para as médias do perímetro urbano, foi elaborada a figura 27, que ilustra a diferença da 

área urbanizada em relação às demais áreas periféricas. 

  

 

Figura 27 - Comparativo entre as médias de temperaturas da área urbanizada versus áreas 

periféricas do perímetro urbano de Ji-Paraná. 

  

 Diferente do comportamento observado na figura 26, na figura 27 observa-se o 

crescente aumento da temperatura superficial a medida que as chuvas cessam e a radiação 

incidente aumenta. No perímetro urbano as diferenças diminuíram, possivelmente pela 

qualidade da maior parte da vegetação presente na região, que corrobora o fato encontrado por 

Barros e Lombardo (2016), que perceberam uma diminuição da amplitude em razão da 

diminuição da área urbana estudada.    

 

6  CONCLUSÃO 
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 Por meio da análise de múltiplas variáveis, foi possível identificar a grandeza do 

aquecimento das superfícies das regiões antropizadas em relação ao ambiente com cobertura 

vegetal do município, as áreas urbanizadas também apresentaram médias gerais superiores às 

médias das demais ocupações, tanto para o perímetro urbano, quanto para toda a extensão do 

município.  

 Foram identificadas zonas de ilhas de calor urbanas, tanto no primeiro distrito quanto 

no segundo; ilhas de calor moderado e ilha de calor forte de até Δt 9,4 °C nas regiões centrais 

com o adensamento de aglomerado edificado, e ilhas de calor moderado para o contorno. O que 

mostra que o atual modelo urbanístico da cidade de Ji-Paraná já apresenta alterações nas 

condições do microclima urbano. 

 É perceptível a gradual e crescente mudança da temperatura de superfície em razão da 

ausência de vegetação, conforme dados de NDVI, e da densidade das construções da área 

urbana, como observado para o mês de setembro, o mais seco do estudo. Tal comportamento 

gera desconforto térmico e prejudica o bem-estar social, desencadeando vários outros 

problemas, principalmente nessa época, que além da alta radiação a umidade é sempre muito 

baixa. 

 Assim, faz-se necessária adoção de medidas mitigadoras para as regiões com ilhas de 

calor urbanas, visando garantir o bem-estar e saúde ambiental da população. Medidas estas 

como a inserção de praças arborizadas e calçadas com gramado e corredor de árvores, por 

exemplo, seriam bem vindas, além de se pensarem modelos de legislação visando diminuir a 

densidade de construções. 

 Outra conclusão importante referente ao presente trabalho trata-se da necessidade de 

um satélite estacionário para estudos e acompanhamento ambiental e climático mais preciso do 

bioma amazônico. Pois os sensores existentes, apesar de já oferecerem uma boa base de 

trabalho, ainda deixam a desejar quanto à resolução temporal, especialmente em razão do 

descarte de imagens com excesso de nuvens.  

 As informações e resultados gerados neste trabalho podem servir como base para 

novos estudos e até mesmo para tomadas de decisões referentes ao controle ambiental do grau 

de antropização do município e adensamento da área urbana de Ji-Paraná. 
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