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CAPITULO 2:  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS       
 

2.1 Operacionalização metodológica 

O trabalho se baseou, inicialmente, no inventário e análise de dados secundários, 

informações e resultados de pesquisas sobre clima urbano e ilhas de calor, com enfoque 

principalmente no emprego do sensoriamento remoto. A pesquisa documental foi 

realizada em referenciais bibliográficos contidos em artigos, livros, monografias, 

dissertações e teses. 

A segunda etapa do trabalho consistiu na coleta de dados primários, neste caso, 

das imagens do satélite Landsat 5, de órbita/pontos 221-71 e 72, que recobrem a área do 

município de Goiânia (Figura 15). As imagens foram acessadas no catálogo de imagens 

da Divisão de Geração de Imagens (DGI) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), em sua homepage (http://www.dgi.inpe.br/CDSR/), especificamente para as 

bandas 3, 4, 5 e 6 (banda termal). 

 

 
Figura 15 – Mapa da Cobertura das cenas do satélite Landsat sobre o estado de Goiás, com 

destaque ao município de Goiânia 
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Para garantir a possibilidade de análise comparativa das situações encontradas 

ao longo dos anos, a seleção das imagens respeitou a necessidade de condições 

homogêneas no tempo atmosférico e, para tanto, se pautou no exame das condições 

meteorológicas e sinóticas da data de aquisição pelo sensor
12

 – conforme discriminado 

no Quadro 5. Para tanto, foram analisados os dados diários de temperatura do ar, 

umidade relativa do ar, precipitação atmosférica e direção e velocidade dos ventos, 

adquiridos junto ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), registrados pela 

Estação Climatológica Principal de Goiânia, localizada no Setor Central, entre as 

coordenadas 16°40’S e 49°15’O. Também foram considerados os sistemas atmosféricos 

atuantes no período de aquisição das imagens, com base nas informações da revista 

CLIMANÁLISE, do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos 

(CPTEC/INPE), na qual não foi identificada a atuação de sistemas atmosféricos nas 

datas de registros das imagens selecionadas.  

Quadro 5: Data das imagens selecionadas para o mapeamento do campo 

térmico e classificação da cobertura do solo do município de Goiânia2

13
 

Data das imagens 
Dia da 

semana 

Condições meteorológicas às 12 h UTC – equivalente às 09 h do horário 

de Brasília. 

Temperatura do 

ar (°C)            

(às 12 horas) 

Umidade   

(%) 

Precipitação 

(mm) 
 

Velocidade (m/s) / 

Direção dos ventos  

23 de maio de 1986 Sexta 24,6 65 0,2  0 / Calmo 

02 de maio de 1996 quinta 24,2 60 0  0 / Calmo 

30 de maio de 2006 Terça 24 55 0  1,5 / Leste 

23 de março de 2010 Terça 24 82 0  0 / Calmo 

 

As imagens selecionadas se referem preferencialmente a um dos meses 

representativos da estação outono, por apresentarem maior estabilidade atmosférica, 

com céu limpo e menor fluxo e velocidade dos ventos, o que ocasiona maior 

desenvolvimento do fenômeno de ilhas de calor. Preferencialmente as imagens relativas 

ao mês de maio, final da estação, ou outro mês, quando da falta de imagens compatíveis 

com os padrões pré-estabelecidos. Justifica-se, ainda, tal escolha, por serem meses com 

melhor acuidade e precisão nas discriminações das classes de cobertura do solo, haja 

vista a cobertura vegetal apresentar uma resposta espectral bastante distinta em relação 

                                                 
12

 Além de ser observado o dia da semana em que foram registradas as imagens orbitais, com vistas a não 

haver a comparação de uma imagem registrada em uma plena sexta-feira com outra registrada em um 

domingo (com proporção de atividade e fluxo antrópico tão distinto). 
2

13
 O horário de passagem do satélite sobre o município de Goiânia é aproximadamente às 1 horas. 
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às outras classes, principalmente quanto à pastagem – um dos principais problemas nos 

mapeamentos de uso e cobertura do solo elaborados para o bioma Cerrado (SANO; 

FERREIRA JUNIOR, 2005; SANO et al., 2007; SANO et al., 2008). 

Nas datas selecionadas as condições atmosféricas apresentaram temperaturas 

variando entre 24 e 24,6°C, isto é, com pouca amplitude térmica entre os dados 

registrados. A umidade relativa do ar oscilou entre 55 e 65%, valores relativamente 

baixos, indicadores de uma atmosfera mais limpa, sem presença de vapor d’água e 

outros aerossóis que podem ser considerados como prejudiciais às imagens de satélite – 

a data do ano de 2010 apresentou uma umidade relativa do ar pouco elevada, com 82%, 

o que condicionou a ocorrência de chuva no final da tarde da data em questão. Os 

ventos, por sua vez, foram predominantemente calmos, não ultrapassando a velocidade 

de 1,5 m/s, o que proporciona uma maior intensificação do fenômeno de ilhas de calor. 

E, por fim, não houve ocorrência de precipitação – apenas o ano de 1986 registrou 0,2 

mm, valor considerado irrisório. 

As etapas seguintes do trabalho consistiram nos procedimentos de pré-

tratamento (georreferenciamento, mosaico e máscara) e tratamento digital das imagens, 

executadas em ordens diferentes conforme se tratava do mapeamento de cobertura do 

solo ou do levantamento do campo térmico. Com vistas a uma melhor compreensão do 

processo, o item a seguir apresenta uma descrição detalhada dos procedimentos 

metodológicos realizados nessas etapas. 

 

2.2 Mapeamento da Cobertura do Solo e Levantamento do Campo Térmico  

Conforme já destacado, na classificação da cobertura do solo foram utilizadas as 

bandas 3, 4 e 5, empregando-se a composição colorida
1

1

4
 RGB/5-4-3, ou seja, 

atribuindo-se à banda 5, o vermelho, à banda 4, o verde, e à banda 3, o azul (Figura 16, 

display A). Já no levantamento do campo térmico utilizou-se a banda 6, conforme 

exemplificado na Figura 16, display B.  
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Figura 16: Composição colorida das bandas 5, 4 e 3 e banda 6 do satélite Landsat 5 

 

2.2.1 Procedimentos metodológicos empregados no mapeamento da Cobertura do 

Solo 

A classificação de imagens envolve o processo de considerar determinado grupo 

de pixels como pertencentes à determinada classe, conforme ilustrado pela Figura 17. 

 

Figura 17: O agrupamento de pixel como pertencentes à determinada classe 

 

Cabe salientar a diferença entre os termos uso e cobertura do solo, sendo o 

primeiro (uso) referente à utilização “cultural” da terra, enquanto o termo cobertura do 

solo se refere ao seu revestimento. Por exemplo: áreas florestadas que, embora sejam 
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um só tipo sob o ponto de vista de cobertura, podem ter diferentes usos: lazer, 

exploração de madeira, reservas etc. Sendo assim, ao se adotar um sistema de 

classificação de uso da terra, deve-se levar em conta um nível alto de detalhamento. Isso 

não foi necessário nesta pesquisa, em específico, uma vez que o objetivo foi identificar 

os principais revestimentos da superfície, e não seus usos característicos. 

Para o mapeamento da cobertura do solo, inicialmente se procedeu ao pré-

tratamento das bandas 5, 4 e 3 do satélite Landsat 5, que consistiu no procedimento de 

registro, que implica em atribuir parâmetros de localização geográfica 

(georreferenciamento), sendo empregado o interpolador de “Convolução Cúbica”, que 

gera imagens com melhor qualidade visual (importante para atividades de inspeções 

visuais). Essa fase foi seguida do mosaico das cenas que compõem a área de estudo. 

Concomitante a isso, foi elaborada a máscara com o recorte da área do município de 

Goiânia. Toda essa etapa foi realizada no software Envi 4.5 (Figura 18). 

 

 

Figura 18: Pré-Processamento das imagens no software Envi 4.5 – Registro (A), Mosaico (B) e 

Máscara (C) 

 

Em seguida, partiu-se para o procedimento de tratamento digital das imagens. A 

classificação automática das imagens foi realizada também no software Envi 4.5, 

conforme representado na Figura 19. Foram coletadas amostras para as seguintes classes 

de cobertura do solo: Cobertura Vegetal, Corpos Hídricos, Área Urbanizada e 
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Agropecuária, empregando-se o algoritmo “mahalanobis” para a classificação, 

selecionado após testes com os demais algoritmos e por apresentar, entre eles, o melhor 

resultado. 

 

 
Figura 19: Procedimentos de seleção de amostras e classificação supervisionada utilizando-se o 

algoritmo Mahalanobis Distance 

 

Ressalta-se que, após a classificação das imagens, processo este que nunca 

resulta em um produto 100% fidedigno (por conta da confusão espectral entre algumas 

classes), foi realizado um minucioso processo de inspeção visual, com exclusão, 

inserção e edição dos polígonos levantados na classificação supervisionada, utilizando-

se as imagens orbitais em composição colorida RGB/5-4-3, do sensor TM do Landsat 5. 

Para tanto, em um Sistema de Informações Geográficas (SIG), neste caso o software 

ArcGIS 9.3, as imagens (rasters) provenientes do processo de classificação foram 

transformadas em vetores, com o uso do módulo 3D Analyst e da ferramenta Editor 

(Figura 20).  
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Figura 20: Procedimento de inspeção e correção da classificação de Cobertura do Solo 

 

Ainda no ambiente do software ArcGIS 9.3, utilizando-se a opção Calculate 

Areas, existente na ferramenta Spatial Statistic Tools/Utilities, procedeu-se a 

mensuração, compilação e tabulação dos dados e, por fim, foram elaborados os produtos 

cartográficos. 

 

2.2.2 Procedimentos metodológicos empregados no levantamento do campo 

térmico 

Com vistas a preservar os valores digitais das imagens brutas, essa etapa iniciou-

se com o próprio tratamento digital da imagem, ou seja, o levantamento do campo 

térmico, e em seguida, foram realizados os procedimentos de “pré-tratamento”. 

Para o levantamento do campo térmico superficial foi utilizado o software 

IDRISI, versão Taiga 16.0. Uma peculiaridade desse software é a necessidade em se 

trabalhar com um formato específico e padrão de imagem IDRISI, na extensão .rst. 

Assim, inicialmente é necessário importar as imagens com que se deseja trabalhar no 

IDRISI, convertendo-as para seu formato padrão, conforme demonstrado na Figura 21. 
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Também é recomendado, ao finalizar o tratamento das imagens no IDRISI, exportar a 

imagem, convertendo-a ao seu formato original, para que seja possível trabalhar com a 

ela em outros SIG’s. 

 

 

Figura 21: Importando os arquivos ao software IDRISI (A) e convertendo-os ao seu formato 

padrão (B) 

 

O método empregado no levantamento do campo térmico consistiu na conversão 

dos valores digitais das imagens do infravermelho termal em dados de temperatura 

superficial por meio do “módulo THERMAL, localizado no menu Image 

Processing/Transformation, existente IDRISI (Figura 22), o qual emprega o método do 

inverso da lei de Plank na conversão dos níveis de cinza da imagem em valores de 

temperatura superficial. Ressalta-se que o módulo Thermal foi elaborado 

fundamentalmente para conversão de imagens do satélite Landsat. 
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Figura 22: Módulo Thermal existente no IDRISI para conversão dos níveis de cinza da imagem 

orbital em valores de temperatura superficial 

 

Na caixa de definições do módulo Thermal, ilustrada pela Figura 23, após a 

localização da imagem bruta já convertida para o formato padrão do IDRISI (na opção 

Thermal band) e seleção do diretório em que será salva a imagem após o tratamento, 

deve ser determinado a qual satélite se refere à imagem a ser convertida, podendo ser o 

Landsat 4 ou Landsat 5
14

, definindo-se, ainda, a unidade de temperatura (graus Celsius, 

Kelvin ou Fahrenheit). Também podem ser inseridos valores de emissividade a ser 

corrigida, o que, contudo, não foi realizado no presente estudo. 
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Figura 23: Caixa de definições do Módulo Thermal, com seleção da imagem a ser convertida e 

diretório de saída (A), seleção do satélite (B), definição da unidade de temperatura (C) e 

correção de emissividade (D) 

 

Em seguida, no software ArcGIS 9.3 foram realizados os procedimentos de 

registro, mosaico das imagens e a máscara com o recorte da área em estudo. No 

processo de registro das imagens utilizou-se a ferramenta Georeferencing, empregando-

se o interpolador de Alocação de Vizinho Mais Próximo (nearest neighbor), para 

preservação dos valores digitais das imagens. Para o mosaico das cenas foi empregada a 

função Mosaic to new raster, existente na ferramenta Data Management 

Tools/Raster/Raster Dataset, definindo-se no Mosaic Method e no Mosaic Colormap 

Mode as opções MAXIMUM e MATCH, respectivamente. Por fim, a máscara com o 

limite do município foi obtida por meio da função Extract by Mask, existente na 

ferramenta Spatial Analyst Tool/Extraction. 

Ressalta-se que toda essa etapa foi realizada no software ArcGIS 9.3, haja vista 

ter sido constatado que ao submeter as imagens termais já tratadas no programa ENVI, 

os procedimentos de registro/máscara/mosaico resultavam em imagens com grande 

alteração nos valores de temperatura.  

Em seguida, as imagens termais tiveram seus valores reclassificados no software 

ArcGIS, com delimitação manual do intervalo de cada classe de temperatura a ser 

preservado nas imagens de todos os anos definidos, possibilitando uma análise 

comparativa entre eles (Figura 24). O Quadro 6, a seguir, apresenta as classes de 

temperatura definidas para os mapeamentos. 
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Figura 24: Delimitação dos intervalos das classes de temperatura superficial terrestre 

 

Quadro 6: Classes de temperatura definidas nos mapeamento da TST 

 

Valores inferiores a 22°C 

22,1 a 24°C 

24,1 a 26°C 

26, 1 a 28°C 

28,1 a 32°C 

32,1 a 38°C 

 

Conforme realizado no mapeamento da Cobertura do Solo, também se procedeu 

à mensuração, à compilação e à tabulação dos dados no software ArcGIS 9.3,  

convertendo-se as imagens (raster) em vetores e utilizando-se a opção Calculate Areas 

existente na ferramenta Spatial Statistic Tools/Utilities, e, por fim, foram elaborados os 

produtos cartográficos. 
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2.3 Método 

Para o andamento do presente trabalho, foram abordadas as duas correntes 

teórico-metodológicas da climatologia: a climatologia tradicional, por ser investigado 

apenas o elemento climático temperatura, e a climatologia dinâmica, haja vista ser 

pesquisada a gênese do fenômeno de ilhas de calor, explicando e desvendando os seus 

processos – e também pelo fato de o trabalho ser embasado em uma análise geográfica 

fundamentada na perspectiva sustentada no tripé: ritmo / ação antrópica / impacto 

ambiental. Convém lembrar a ressalva de Barros (2003), ao pautar que a verdadeira 

compreensão da síntese climática de um lugar advirá do equilíbrio entre os dois 

tratamentos – climatologia tradicional e dinâmica (a qual consideramos como sinônimo 

da climatologia geográfica). 

O método de análise empregado se baseia no referencial teórico proposto por 

Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro (1971), intitulado “Sistema de Clima Urbano 

– S.C.U.”, visando compreender a organização climática peculiar da cidade. Emprega-

se, particularmente, o subsistema termodinâmico (inserido no S.C.U.), por apresentar 

o fenômeno de ilhas de calor como seu principal produto – fenômeno este que é o foco 

do presente trabalho.  

Por fim, em posse dos produtos cartográficos do campo térmico e da cobertura 

do solo, a análise da evolução histórica das ilhas de calor no município de Goiânia, em 

relação ao crescimento urbano e as consequentes mudanças na cobertura do solo, 

utiliza-se, em parte da proposta metodológica desenvolvida por Xavier-da-Silva e 

Carvalho Filho (1993), no que diz respeito à análise ambiental por 

geoprocessamento.  

A análise se baseia essencialmente na realização do diagnóstico de levantamento 

ambiental, que se traduz na planimetria, isto é, a mensuração da extensão territorial e 

identificação da área de ocorrência dos fenômenos; nas assinaturas, que correspondem 

às associações causais entre as variáveis; e na monitoria, que constitui um diagnóstico 

evolutivo de um evento ou fenômeno, sendo possível avaliar as transformações 

ocorridas no campo térmico do município de Goiânia no período de 1986 a 2010.  

 


