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RESUMO 
 
O processo de urbanização experimentou nas últimas décadas um crescimento 
sem precedentes na história da humanidade. Atualmente mais da metade da 
população mundal vive em áreas urbanas. Com esse padrão de crescimento 
urbano, as cidades se expandiram sem respeitar os limites naturais do meio em 
que se alocaram e desta forma os problemas ambientais se tornaram 
inevitáveis.  
Perante os diferentes problemas ambientais urbanos, destacam-se os efeitos 
causados pelo clima urbano, como: concentração das precipitações, queda da 
umidade relativa do ar, alteração na velocidade e direção dos ventos, poluição 
e aumento da temperatura do ar. Consequentemente as preocupações acerca 
da qualidade ambiental urbana vêm ganhando espaço no meio científico e 
paralelamente as técnicas de análises estão se tornando cada dia mais 
avançadas, para que se possa indicar medidas mitigatórias para as áreas 
afetadas.  
Para a análise da qualidade ambiental urbana, uma das técnicas empregadas é 
o sensoriamento remoto. Nesse sentido, neste estudo serão apresentadas 
análises de carta de temperatura da superfície, NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index - Índice de Vegetação por Diferença Normalizada) e carta de 
isortemas, com o objetivo de auxiliar na análise e detecção de alterações no 
campo térmico de Tarumã/SP.  
A cidade estudada se encontra no oeste do estado de São Paulo e tem uma 
população de 12.885 habitantes, sendo uma cidade de pequeno porte com 
economia essencialmente agrícola. Os procedimentos metodológicos foram 
pautados no tratamento imagens de satélites em programas específicos (Idrisi 
Andes 15.0 e Spring 5.2.1). No primeiro programa foi gerada a carta de 
temperatura da superfície urbana e rural circunvizinha; e no segundo programa, 
foi elaborado o NDVI com a representação da configuração da cobertura 
vegetal de Tarumã. Em trabalho de campo foram mensurados dados da 
temperatura do ar, por meio de transecto móvel, que após tratados foram 
espacializados em carta de isotermas no programa Surfer 9.0.  
Por meio das cartas elaboradas foi possível analisar preliminarmente a 
influência da temperatura da superfície urbana e da vegetação arbórea no 
campo térmico da cidade em questão. A temperatura da superfície urbana 
apresentou diferença de 11ºC, sendo que as áreas mais aquecidas são 
coincidentes com as porções com maior densidade construtiva e telhados de 
fribrocimento, enquanto que, as áreas menos aquecidas encontram-se em 



porções recobertas por vegetação arbórea ou gramíneas e também próximas 
aos corpos d’água. A temperatura do ar apresentou diferença de 5°C e os 
pontos mais aquecidos são concomitantes aos da carta de tempertura de 
superfície, ou seja, áreas com alta densidade construtiva e telhados de 
fibrocimento. As informações apresentadas no NDVI e comparadas com as 
cartas de temperatura da superfície e de isotermas, demonstraram que os 
espaços urbanos com cobertura vegetal, apresentaram os menores valores de 
temperatura do ar e de superfície. Nesse sentido, destaca-se a importância da 
manutenção desses espaços para a melhoria do conforto térmico e qualidade 
ambiental em áreas urbanas, por meio de um trabalho coletivo entre Poder 
Público e população local. 
 
Palavras-chave: Clima urbano; NDVI; Carta de temperatura da superfície; 
Temperatura do ar; Tarumã. 
 

1 INTRODUÇÃO 

As cidades experimentam as maiores intervenções humanas na superfície 

terrestre, sendo modificadas cotidianamente. Tais modificações, na maioria das 

vezes, se refletem de forma negativa na qualidade ambiental urbana, por não 

respeitar os limites naturais do ambiente a ser transformado. 

Entre os diferentes problemas que atingem as áreas urbanizadas 

destaca-se o clima urbano. Definido por Monteiro (2009, p. 19) como “um 

sistema que abrange o clima de um dado espaço terrestre e sua urbanização”, 

ou seja, a configuração do espaço urbano interfere e modifica a atmosfera 

próxima criando um novo clima local. 

Desta forma, o clima urbano instiga o diagnóstico de suas causas em 

cidades com diferentes características, em diversos lugares, por pesquisadores 

do meio acadêmico e científico, com o objetivo de apontar medidas mitigadoras 

e assim melhorar a qualidade ambiental urbana. Sob esta perspectiva, o 

presente artigo apresenta parte da pesquisa de doutorado intitulada “O clima 

urbano das cidades do interior do estado de São Paulo: uma análise do campo 

térmico de Assis, Cândido Mota, Maracaí e Tarumã”. 

Nesse sentido, o recorte espacial dado para este artigo é a cidade de 

Tarumã/SP, com o objetivo de auxiliar na análise e detecção de alterações no 

campo térmico da urbe. Serão apresentadas análises de carta de temperatura 

da superfície, NDVI (Normalized Difference Vegetation Index - Índice de 

Vegetação por Diferença Normalizada) e carta de isortemas. 



A cidade estudada se encontra na microrregião da Média Sorocabana e 

na Vertente Paulista do Rio Paranapanema (Figura 1), entre 22º44'48" de 

latitude sul e 50º34'38" longitude oeste, a uma altitude de 509 metros. O clima 

da região é tropical, com verão chuvoso e inverno seco, e as médias das 

temperaturas máximas e mínimas variam entre 15º e 23ºC. De acordo com 

Sant’Anna Neto (1995, p.105), “a área de Assis/Ourinhos também se encontra 

na faixa de transição dos climas zonais e, apesar das baixas altitudes (300 a 

500m), recebe pluviosidade média anual de 1.300 a 1.600 mm”. Tarumã tem 

uma população de 12.885 hab/km² (Censo/IBGE 2010). A economia do 

município é baseada na cana-de-açúcar e na produção de seus derivados, 

devido à localização de uma grande usina sulcroalcooleira. 

 

Figura 1 – Mapa de localização da cidade de Tarumã 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Na análise e diagnóstico do clima urbano pode-se empregar diferentes 

técnicas, para o presente artigo utilizou-se produtos do sensoriamento remoto e 

também dados coletados em campo. 



2.1 Elaboração da carta de temperatura da superfície 

Para auxiliar na análise dos ambientes urbanos, pode-se contar com 

diferentes técnicas, dentre elas a carta de temperatura da superfície que se 

mostra um excelente instrumento para se verificar as características térmicas 

desses ambientes. Para tal, foi elaborada uma carta de superfície de 

Tarumã/SP, por meio do tratamento de imagem do satélite Landsat 7, do dia 12 

de abril de 2003, com resolução espacial de 60 metros e resolução espectral 

de 10,4 a 12,5 μm (Tabela 1). As imagens desse satélite podem ser obtidas 

gratuitamente junto ao site da United States Geological Survey (USGS)1. 

 
Tabela 1 - Intervalo de resolução espectral e espacial do Landsat 7 

Banda Resolução Espectral 
(µm) 

Resolução Espacial 
(m) no Nadir 

1 0,450 – 0.515 30 x 30 

2 0,525 – 0,605 30 x 30 

3 0,630 – 0,690 30 x 30 

4 0,750 – 0,900 30 x 30 

5 1,55 – 1,75 30 x 30 

6 10,40 – 12,50 60 x 60 

7 2,08 – 2,35 30 x 30 

8 (pancromática) 0,52 – 0,90 15 x 15 
Organização: ORTIZ, G. F. Fonte: Jensen (2009, p. 213) 

 

Para o tratamento da imagem de satélite os seus valores digitais foram 

transformados para temperatura em graus Celsius (°C) no programa IDRISI 

Andes 15.02, “[...] com a utilização de parâmetros fixos de conversão de níveis 

de cinza da imagem (NC) para radiância, depois para temperatura absoluta e 

finalmente para graus Celsius (°C) obtidos no site3 do satélite Landsat (NASA)” 

(LIMA; AMORIM, 2010, p. 5). 

Para a obtenção das temperaturas da superfície analisada, de modo 

geral, se deve cumprir a sequência: 

 Os valores de níveis de cinza (NC) da imagem são 
primeiro convertidos para radiância espectral, por meio dos 
parâmetros de radiância calibração absoluta de pós-
lançamento do sensor TM. Os valores de radiância 
espectral obtidos são, então, transformados em refletância 
aparente; 

                                                 
1
 Disponível em: <http://www.usgs.gov/>. 

2
 É marca registrada da Clark Labes. 

3
 Disponível em:< 

http://Landsathandbook.gsfc.nasa.gov/handbook/handbook_htmls/chapter11/chapter11.html>. 



 A estimativa das temperaturas da superfície terrestre, em 
graus Kelvin, por radiometria, baseia-se nas Leis de 
Stefan-Boltzman e Lei de Plank. Com base nos valores 
estimados de emissividade obtêm-se a temperatura da 
superfície mediante a inversão da equação de Plank para 
corpos radiadores seletivos; e, 

 Gera-se a grade de temperatura da superfície mediante a 
transformação de Kelvin para graus Celsius (°C), 
subtraindo os valores de T de 273,15 (Dumke 2007, p. 
246). 

 

No programa IDRISI Andes 15.0 criou-se um projeto para a importação da 

imagem de satélite do infravermelho termal – banda 6, convertendo os níveis 

de cinza para informações de radiância por meio da segunte fórmula: 

 

L λ = ((lmax λ - λ Lmin) / (QCALMAX QCALMIN)) * (QCALMIN-QCAL) + Lmin λ    (1) 

 

onde: 
 
L λ = Radiância espectral em sensor de abertura de em Watts 

QCAL = Valor quantizado calibrado pixel em DN 

Lmin λ = Radiância espectral, que é dimensionado para QCALMIN em 

Watts = 0.000 

LMax = Radiância espectral, que é dimensionado para QCALMAX = 

17.040 

QCALMIN = O mínimo valor quantizado calibrado pixel (correspondente a 

Lmin λ), em DN = 1 

QCALMAX = O mínimo valor quantizado calibrado pixel (correspondente a 

Lmin λ), em DN = 1 

 

Conforme Dumke (2007, p. 411), “os valores de Li,max e Li,min podem se 

alterar em função da data de imageamento e do tipo de sensor”. Os parâmetros 

que devem ser utilizados em imagens ETM+ encontram-se na Tabela 2. 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2 - Parâmetros utilizados no tratamento das imagens do Landsat 7 

Número 
de 

Bandas 

Processada antes de 01 de 
julho de 2000 

Processada depois de 01 de 
julho de 2000 

Baixo 
ganho 

Alto 
Ganho 

Baixo 
ganho 

Alto 
ganho 

Lmin Lmax Lmin Lmax Lmin Lmax Lmin Lmax 

1 - 6,2 297,5 - 6,2 194,3 - 6,2 293,7 - 6,2 191,6 

2 - 6,0 303,4 - 6,0 202,4 - 6,4 300,9 - 6,4 196,5 

3 - 4,5 235,5 - 4,5 158,6 - 5,0 234,4 - 5,0 152,9 

4 - 4,5 235,0 - 4,5 157,5 - 5,1 241,1 - 5,1 157,4 

5 - 1,0 47,70 - 1,0  31,76 - 1,0  47,57 - 1,0 31,06 

6   0,0 17,04   3,2  12,65   0,0  17,04   3,2 12,64 

7   0,35 16,60 0,35 10,932  0,35  16,54  0,35 10,80 

8 - 5,0 244,00 - 5,0 158,40 - 4,7  243,1 - 4,7 158,3 

Fonte: <http://Landsathandbook.gsfc.nasa.gov> 

 

Posteriormente, para a conversão dos valores digitais para temperatura 

em kelvin aplicou-se a fórmula: 

𝑻 =  
𝐾2

1𝑛 (
𝐾1 
𝐿λ

+ 1) 
 

onde: 

T = temperutura efetiva regristada pelo sensor do satélite em Kelvin; 

K2 = constante de calibração 2, valores na tabela 4; 

K1 = constante de calibração 1, valores na tabela 4 

L = radiância espectral em Watts / (metros quadrado *ster* μm) 

A tabela 3 apresenta os valores que foram substituídos na fórmula para a 

conversão em Kelvin. 

 

Tabela 3 - ETM + Constantes de calibração da banda termal 

 Constant 1 - K1 Watts 
/(metros quadrados ster * 
* μm)  

 

Constant 2 - K2 Kelvin  

 

Landsat 7 666.09 1282.71 
Fonte: <http://Landsathandbook.gsfc.nasa.gov>. 

 

Para se converter os Kelvin em graus Celsius (°C),  ainda no programa 

IDRISI subtraiu-se 273,15 dos valores de temperatura gerando a grade de 

temperatura de superfície. 

(2) 



Para finalizar, utilizou-se do recurso zoom para selecionar a área de 

estudo e salvá-la em formato BMP. A malha urbana foi inserida na imagem no 

programa SURFER 9.0. 

 

3.2 Procedimentos metodológicos para a elaboração do índice de 

vegetação por diferença normalizada (NDVI) 

Para a análise da qualidade ambiental urbana uma das técnicas 

empregadas é o sensoriamento remoto. “O sensoriamente remoto pode ser 

usado para medir temperaturas e outras características de superfícies, como 

por exemplo, coberturas, pavimentos, vegetação e solo nu, por meio da 

medição de energia refletida e emitida a partir deles” (GARTLAND, 2010, p. 

40). 

O processamento digital de imagens oferece diferentes possibilidades de 

operações matemáticas para a análise de imagens multiespectrais. Sob esta 

ótica o NDVI é uma “[...] técnica de sensoriamento remoto que pode ser usada 

como uma ferramenta para mapear a distribuição e diversidade de espécies, 

correlacionar e avaliar o efeito de perturbações na paisagem” (RIBEIRO, 2012, 

p. 07).  

Existe uma diversidade de índices para a análise e acompanhamento da 

evolução da vegetação por meio de sensoriamento remoto, sendo que “[...] um 

índice de vegetação resulta da combinação dos valores de reflectância em dois 

ou mais intervalos de comprimento de onda, possuindo uma relação com a 

quantidade e o estado da vegetação em uma dada área da superfície terrestre” 

(RIBEIRO, 2012, p. 08). 

Para mapeamento da vegetação da cidade de Tarumã por meio do NDVI, 

foi utilizada a imagem do sensor CCD (High Resolution CCD Camera ou 

Câmera Imageadora de Alta Resolução) do satélite CBERS-2B (China-Brazil 

Earth Resources Satellite, Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres) de 

01 de dezembro de 2008, com resolução espacial de 20 metros, da órbita 165 

e ponto 125. A técnica se pauta na utilização das bandas 3 do vermelho (faixa 

espectral de 0,63 – 0,69 μm) e banda 4 do infravermelho próximo (faixa 

espectral de 0,77 – 0,89 μm). 



No programa Spring 5.2.14 após a criação do banco de dados e do 

projeto, importou-se a imagem a ser processada e através da ferramenta 

“operações aritméticas” contida na opção “Imagem”, aplicou-se a seguinte 

equação: 

 

C= Ganho*((A-B)/(A+B))+ Offset                                                                (3)                                                                           

onde: 

A = é a reflectância no infravermelho próximo. 

B = é a reflectância no vermelho. 

Ganho = é o fator multiplicativo (utilizou-se 127). 

Offset = é o fato aditivo (utilizou-se 128). 

Durante a execução da operação se estabeleceu a escala de valores dos 

pixels que variou de 0 a 255.  

A imagem já processada se apresentou na escala de cinza e para 

melhorar a visualização utilizou-se a “palheta de cores” do próprio programa 

para mudar a tonalidade da mesma.  

A finalização consistiu em exportar a imagem para o formato JPEG e 

anexar a malha urbana de Tarumã no programa SURFER. 

 

3.3 Medidas móveis e elaboração da carta de isotermas 

Para a análise da temperatura do ar da cidade de Tarumã, foram 

realizadas mensurações por meio do transecto móvel, no dia 07 de outubro de 

2012 às 21h. Desta forma, durante o trabalho de campo, com a atmosfera 

urbana estável (sem precipitação e vento), foi instalado um termômetro digital 

(Termomettro Max. e Min. Mod.9950.02.1.00 VCAH NF.152706 – figura 2) em 

uma haste de madeira de 1,5m de altura na lateral de um automóvel, que 

percorreu a cidade em dois diferentes sentidos, representados na figura 3 pelo 

transecto 1 (noroeste/sudeste) e pelo transecto 2 (nordeste/sudoeste). Buscou-

se contemplar todas as diferentes formas de uso e ocupação do solo urbano e 

                                                 
4
 Programa de código aberto DPI/INPE. 



rural próximo por meio dos dois transectos. A velocidade do veículo não 

ultrapassou 30km/h e a duração foi de aproximadamente uma hora. 

A coleta de dados com veículos requer que o tempo gasto 
entre a medida do ponto inicial e no ponto final do itinerário 
não ultrapasse uma hora, com velocidade que deve variar 
entre 30 e 40 Km/h. Esta metodologia foi adaptada, com base 
nos trabalhos de Oke e Maxwell (1975); Gomez e Garcia 
(1984); Johnson (1985); Pitton (1997), (AMORIM, 2005, 
p.123). 
 

Os resultados obtidos em trabalho de campo foram tabulados no 

programa Excel® gerando planilhas com valores de temperatura em graus 

Celsius e a partir dessas planilhas os dados foram espacializados no programa 

Surfe 9.05 em carta de isotermas. 

 
Figura 2 - Termômetro digital e automóvel equipado com a haste de madeira 
Foto: Gislene Figueiredo Ortiz (2011) 

 

Figura 3- Mapa com a indicação do percurso realizado para os registros da 
temperatura no ambiente intraurbano e rural próximo em Tarumã/SP 

 

                                                 
5
 É marcar registrada Golden Software. 



4 AS GEOTECNOLOGIAS APLICADAS À ANÁLISE DO CLIMA URBANO 

O desenvolvimento das geotecnologias vem crescendo dia a dia, se 

tornando uma importante aliada nas análises ambientais. Dentre as diferentes 

possibilidades de técnicas de análise das características do clima urbano em 

uma determinada cidade, pode-se utilizar os produtos gerados por meio de 

sensoriamento remoto. Conforme Jensen (2009, p. 251), os “objetos que tem 

temperatura acima do zero absoluto emitem energia eletromagnética. Portanto, 

todas as feições que encontramos cotidianamente na paisagem [...] e pessoas 

emitem energia eletromagnética infravermelha termal”. A energia captada pelos 

sensores instalados em aviões ou em satélites trazem informações acerca do 

alvo, que podem ser interpretadas, após o processamento digital da imagem e 

assim apontar as reais condições do objeto analisado. 

Sob esta perspectiva, Jensen (2009, p. 251) discorre acerca de estudos 

que avaliaram a temperatura da superfície de diversas cidades através de 

sensoriamento remoto no infravermelho termal. De um modo geral, durante o 

dia observaram-se temperaturas mais elevadas em áreas comerciais, de 

serviços, transporte e industriais. Os menores valores de temperatura nesse 

mesmo período do dia ocorrem em corpos d’água, áreas com vegetação e 

terras agrícolas. As temperaturas intermediárias resultam de áreas de uso 

residencial, devido à mistura de diferentes elementos da paisagem urbana. Ao 

anoitecer as áreas que se encontravam mais aquecidas durante o dia se 

esfriaram rapidamente, mas ao amanhecer continuaram mais aquecidas que as 

áreas com vegetação e agrícolas. 

São as diferenças de temperatura da superfície urbana que formam o 

clima urbano e as ilhas de calor, que “são causadas pelo desflorestamento e 

substituição da superfície do solo por materiais não evaporativos e não 

porosos, como asfalto e concreto” (JENSEN, 2009, p. 288). A identificação das 

áreas mais aquecidas e que potencializam a formação de ilhas de calor é de 

crucial importância para a análise do clima urbano, uma vez que a interação da 

atmosfera com essas superfícies urbanizadas produzem ambientes 

termicamente desagradáveis. 

Visando identificar tais ambientes na cidade de Tarumã, utilizou-se para o 

presente trabalho a elaboração de uma carta da temperatura de superfície, 

onde destacou-se quais são os pontos da cidade que merecem a atuação do 



poder público municipal e também da população ali residente, no sentido de 

amenizar os possíveis efeitos do clima urbano. Vale destacar que a carta de 

temperatura da superfície indica a temperatura dos alvos e não do ar, 

avaliando a existência de ilhas de calor superficiais. 

Para auxiliar nas análises, elaborou-se uma carta de uso e ocupação do 

solo urbano (Figura 4), com a finalidade de demonstrar as diferentes 

características urbanas de Tarumã, no que tange a densidade construtiva e de 

vegetação arbórea. Através de trabalhos de campo e observações de imagens 

de satélite, delimitou-se onze setores na cidade estudada, são eles: 

 Setor I – área com construção esparsa e vegetação arbórea esparsa 

(cor laranja - figura 4), este bairro é relativamente novo com terrenos 

vazios e pouca arborização; 

 Setor II - área densamente construída e com vegetação arbórea (cor 

verde escuro - figura 4), esta porção se configura em construções 

mistas entre casas grandes e pequenas; 

 Setor III – área densamente construída, com vegetação arbórea e 

praças (cor vermelha - figura 4), zona central da cidade, onde se 

encontra o comércio, existe a presença de vegetação arbórea, praças e 

um pequeno bosque; 

 Setor IV - área densamente construída, casas grandes e com 

vegetação arbórea (cor roxa - figura 4), nesta porção da cidade 

encontram-se casas com melhor padrão construtivo, maiores e muitas 

com gramados; 

 Setor V – conjunto habitacional e com vegetação arbórea (cor de rosa - 

figura 4), este setor é formando por casas de um conjunto habitacional 

mais antigo e conta com a presença de vegetação arbórea; 

 Setor VI – conjunto habitacional e com vegetação arbórea esparsa (cor 

bege – figura 4), são duas áreas distintas na cidade, mas com as 

mesmas características, casas pequenas e a arborização urbana ainda 

se encontra em desenvolvimento; 

 Setor VII - área densamente construída e com alta densidade de 

vegetação arbórea (cor amarela – figura 4), nesta porção da cidade 

percebe-se a intensidade de construção de casas, mas em 

contraponto, têm-se um alto grau de arborização urbana; 



 Setor VIII – chácaras e loteamentos (cor azul – figura 4), nesta área 

alocam-se algumas chácaras e terrenos com vegetação arbórea; 

 Setor IX – loteamento (cor cinza escuro – figura 4), esta área é 

destinada a novas construções e tem diversos terrenos sem cobertura 

vegetal; 

 Setor X - área com construções esparsas e vegetação arbórea esparsa 

(cor marrom – figura 4), esta área recebe ocupação recente, as casa 

estão sendo construídas aos poucos e a vegetação arbórea ainda não 

se desenvolveu totalmente; 

 Setor XI – Distrito industrial (cor cinza claro – figura 4), área formada 

por alguns prédios industriais e diversos terrenos sem cobertura 

vegetal. 

 

Figura 4 - Carta de uso e ocupação do solo urbano de Tarumã/SP 



“As informações do terreno sobrepostas a carta de temperatura da 

superfície auxiliam no diagnóstico do clima urbano, pois as diferentes 

coberturas da cidade absorvem e refletem radiação solar dependendo do seu 

grau de emissividade, influenciando a temperatura do ar” (ORTIZ, 2011, p. 11). 

Nesse sentido, as informações encontradas na carta de temperatura da 

superfície de Tarumã (Figura 5) apontaram para uma diferença de 11°C, sendo 

a mínima de 23°C e a máxima de 34°C. Uma diferença significativa para uma 

cidade de pequeno porte. 

 

Figura 5 - Carta de temperatura da superfície de Tarumã/SP. Elaborada a partir da 
imagem do infravermelho termal, banda 6 do satélite Landsat 7, resolução espacial de 60 
metros, do dia 12 de abril de 2003. Fonte da imagem: United States Geological Survey 
(USGS: <http://www.usgs.gov/>) 

 



Na figura 6 foram destacadas áreas que apresentaram disparidades na 

temperatura dos alvos e representam diferentes setores urbanos delimitados 

para este estudo. 

A foto 1 (figura 6) ilustra o setor VIII (chácaras e loteamentos) e IX  

(loteamento), onde a temperatura da superfície variou entre 29°C e 33°C, nota-

se que as partes menos aquecidas foram concomitantes àquelas com a 

presença de vegetação arbórea e as mais aquecidas referem-se a solo 

exposto. 

O setor VII (área densamente construída e com alta densidade de 

vegetação arbórea) é apresentado na foto 2 (figura 6), a temperatura nessa 

porção pode ser classificada como intermediária variando entre 25°C e 29°C, 

tal condição explica-se pela forte presença da vegetação arbórea. 

O distrito industrial (Setor XI) aparece na foto 3 (figura 6),  com 

temperatura próxima a 35°C, em áreas com solo exposto e coberturas de 

zinco, “esse tipo de cobertura, reflete grande quantidade de energia solar e 

também a retém, mantendo a superfície superaquecida e provavelmente 

aumentando a temperatura do ar da região próxima” (ORTIZ, 2011, p. 12). 

Na foto 4 (figura 6) observa-se o setor I (área com construção esparsa e 

vegetação arbórea esparsa), nesse quadrante da cidade a temperatura é de 

29°C aproximadamente, sendo um bairro jovem, apesar de ter pouca 

arborização não apresentou alta temperatura, provavelmente pela menos 

quantidade de construções. 

Os setores II e IV (área densamente construída e com vegetação arbórea; 

área densamente construída, casas grandes e com vegetação arbórea, 

respectivamente), estão representados na foto 5 (figura 6), e apresentaram 

temperatura intermediária (29°C) devido a presença de vegetação arbórea.  

De acordo com a foto 6 (figura 6), setor VI (conjunto habitacional e com 

vegetação arbórea esparsa), a temperatura da área destacada se apresentou 

mais amena, com valor próximo de 25°C. Faz-se importante elencar que na 

época da tomada da imagem de satélite no ano de 2003, esse bairro ainda não 

tinha se formado e sua configuração pode ser classifica como área rural. 

Na foto 7 (figura 6) destaca-se o setor III (área densamente construída, 

com vegetação arbórea e praças), visualiza-se uma grande parcela da 

superfície com temperatura mais baixa (25°C), onde se localiza um pequeno 



bosque, apesar desse setor estar no centro urbano, verifica-se temperaturas 

intermediárias (29°C aproximadamente), devido a presença de arborização e 

áreas verdes. O que é positivo para a manutenção do comportamento térmico. 

O setor X (área com construções esparsas e vegetação arbórea esparsa), 

foto 8 (figura 6), chama a atenção por demonstrar a temperatura mais elevada 

no interior da malha urbana. As características do bairro como solo exposto, 

pouca vegetação arbórea, coberturas de fibrocimento que potencializam o 

aumento da temperatura dos alvos.  

 

Figura 6 - Áreas de análise destacadas 
Fonte da imagem: United States Geological Survey (USGS: <http://www.usgs.gov/>) 
Fonte das fotos: Google Earth (2013). Organização: Gislene Figueiredo Ortiz 

 
As áreas destacadas na figura 6 apontaram para as maiores diferenças 

na cidade estudada, ou seja, áreas densamente construídas e/ou com 

coberturas que potencializam o aumento da temperatura, e outras com 

temperaturas mais baixas como: áreas cobertas com vegetação arbórea. A 

zona rural circunvizinha apresenta temperaturas intermediárias e mais baixas 

(entre 23°C e 29°C), representadas pela cor amarela e verde, respectivamente. 



As áreas em vermelho e laranja no noroeste e no sudeste da carta, são 

formadas por solo exposto e apresentam temperaturas mais altas (entre 30°C e 

34°C), devido seu alto nível de refletividade. 

Outro tipo de produto gerado através do processamento digital de 

imagens e que pode ser associado à análise ambiental urbana é o NDVI. Tais 

produtos, 

[...] são resultados tanto da influência da distribuição espacial 
da cobertura vegetal arbórea como dos tipos de uso do solo. 
Estes fatores interferem na formação do clima urbano 
dependendo de suas características e densidade. Isso pode 
ser comprovado com o mapeamento da vegetação através do 
NDVI, indicando também que a vegetação assume grande 
importância para o clima urbano, conforto térmico e qualidade 
ambiental (LIMA e AMORIM 2011, p. 1034). 

 

Para tanto, elaborou-se uma carta de NDVI de Tarumã (figura 7), que 

sinaliza a vegetação urbana e sua densidade. As feições que aparecem em 

tons de rosa são representativas de edificações urbanas, vias públicas, rodovia 

e solo exposto. A tonalidade verde ilustra a vegetação arbórea, gramíneas e 

cultivos rurais. 

Os resultados presentes na carta de NDVI foram correlacionados com as 

informações contidas na carta de isotermas (Figura 8). Os dados da carta de 

isotermas foram mensurados às 21h do dia 07 de outubro de 2012, através de 

medidas móveis. Nesse dia o céu estava claro, a atmosfera urbana estável, 

sob ação de uma massa tropical continental. De acordo com dados oficiais do 

CPTEC–INPE (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais), a temperatura na cidade de Tarumã no 

referido dia oscilou entre a mínima de 16°C e a máxima de 31°C.  

A diferença de temperatura do ar encontrada em Tarumã foi de 5°C, 

sendo que, as áreas mais aquecidas (27°C aproximadamente) coincidem com 

aquelas que apresentam maior densidade construtiva ou solo exposto. Os 

valores mais baixos aparecem nas porções recobertas por arborização urbana 

e próximas ao córrego Tarumã. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cptec.inpe.br%2F&ei=qn8BUdrZD4m88ASa7IHwBQ&usg=AFQjCNECtyhZVegvuSi1MKkN0501EwKDww&sig2=9Cpa_ODXgzr9JU8N92qeVg&bvm=bv.41524429,d.eWU
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cptec.inpe.br%2F&ei=qn8BUdrZD4m88ASa7IHwBQ&usg=AFQjCNECtyhZVegvuSi1MKkN0501EwKDww&sig2=9Cpa_ODXgzr9JU8N92qeVg&bvm=bv.41524429,d.eWU
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cptec.inpe.br%2F&ei=qn8BUdrZD4m88ASa7IHwBQ&usg=AFQjCNECtyhZVegvuSi1MKkN0501EwKDww&sig2=9Cpa_ODXgzr9JU8N92qeVg&bvm=bv.41524429,d.eWU


 

Figura 7 - Carta de NDVI da cidade de Tarumã. Elaborada a partir de imagem 
do satélite CBERS2-CCDX ,do dia 01 de dezembro de 2008 

 

 

Figura 8 - Carta de isotermas da cidade de Tarumã do dia 07 de outubro de 
2012 



Nesse sentido, no setor VI, onde estão localizadas residências de 

conjuntos habitacionais populares a temperatura do ar se manteve amena 

(22°C), devido à presença de vegetação arbórea próxima e influência do 

córrego Tarumã. Esta condição demonstra a importância da manutenção da 

arborização urbana, já que diferentes estudos (MENDONÇA, 1994; 

LOMBARDO, 1985; AMORIM, 2011;) comprovaram que geralmente esses 

bairros são mais quentes que os demais por conta do padrão construtivo, uma 

vez que, “[...] os conjuntos habitacionais e loteamentos destinados à população 

de baixa renda com terrenos menores e materiais construtivos menos 

adequados ao clima tropical e ao conforto ambiental (paredes finas e 

coberturas de fibrocimento ou asbestos) armazenam muito calor e produzem 

inércia térmica” (AMORIM, 2011, p. 139).  

Verifica-se que no setor X e XI a temperatura do ar se apresentou mais 

elevada (27°C), este comportamento pode ser explicado com base na carta de 

temperatura da superfície e a de NDVI, onde se observa as maiores 

temperaturas dos alvos e a ausência de vegetação arbórea, respectivamente, 

característica física que condiciona o aumento da temperatura do ar nestes 

bairros. No setor X tem-se o distrito industrial que potencializa o aquecimento 

urbano, principalmente pelo tipo de cobertura utilizada nas edificações 

(alumínio e zinco). 

No setor III, onde se aloca o centro da cidade, a temperatura pode ser 

classificada como intermediária (próxima de 24,5°C), apesar de ser uma área 

densamente construída, se tem um pequeno bosque urbano que auxilia na 

melhoria do ambiente térmico próximo. Conforme explica Gartland (2010, p. 

65), 

Árvores e vegetação refrescam sua circunvizinhança de duas 
maneiras: 
1 - A evapotranspiração converte a energia solar em água 
evaporada ao invés de calor, mantendo as temperaturas da 
vegetação e do ar mais baixas;  
2 - E as árvores e vegetação promovem sombras para as 
superfícies e protegem-nas do calor do sol, mantendo essas 
superfícies mais frescas e reduzem o calor armazenado por 
elas. 

 
 

 



4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tal ensaio metodológico apontou que apesar de Tarumã ser uma cidade 

de pequeno porte, sua atmosfera é influenciada pelo tipo de uso e ocupação do 

solo, tanto nos fatores negativos, como nos fatores positivos. A presença do 

bosque municipal localizado no interior da malha urbana merece destaque, pois 

além de ser uma excelente opção de lazer para a população da cidade, se 

mostrou um eficiente regulador térmico para a área central, conforme aponta a 

carta de temperatura da superfície, a de NDVI e a de isotermas. 

Assim, é importante que o Poder Público Municipal tome ciência de 

resultados de pesquisas acadêmicas, como este, para que sejam realizadas 

medidas mitigadoras no intuito de melhorar o conforto térmico urbano em áreas 

em que ele se encontra comprometido. São medidas simples como a 

efetivação da arborização urbana de praças, calçadas e quintais, além da troca 

de coberturas das edificações urbanas para materiais termicamente mais 

eficientes (com alta refletância solar e alta emissividade térmica), como a 

cerâmica branca e/ou telhas com revestimento fresco. 
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