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RESUMO 

 

Com o processo de estímulo à ocupação de Rondônia instaurado pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária a partir da década de 70, começaram a chegar imigrantes de 

várias partes do Brasil em busca de terras oferecidas pelo Estado. No entanto, alguns desses 

imigrantes passaram por dificuldades devido à infertilidade do solo amazônico em algumas 

regiões, outros careciam de ajuda financeira para desenvolver suas terras e alguns ainda tiveram 

conflito com indígenas. Esses fatores influenciam o êxodo rural. Então as cidades de Rondônia 

começaram a crescer desordenadamente, sem Planos Diretores. Resultado disso foi a 

apropriação de locais inadequados como Áreas de Preservação Permanente urbanas. Desta 

forma, esta pesquisa teve como objetivo evidenciar as consequências que a ocupação 

desordenada causou sobre a temperatura de superfície no município de Ji-Paraná/RO no período 

entre 1990 e 2020. O estudo teve como instrumento de trabalho as ferramentas de 

geoprocessamento do QGis v3.10, usando imagens dos satélites Landsat 5 Thematic Mapper 

(TM), Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) e Landsat 8 Orbital Land Imager 

(OLI) e Thermal InfraRed Sensor (TIRS), obtidas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos 

(USGS – U.S. Geological Survey). Essas imagens foram utilizadas para obter dados de Índice 

de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), estimativa da Temperatura de Superfície e 

classificação do uso do solo pelo método Random Forest. De acordo com os resultados, a área 

urbana do município perdeu 11,77% de vegetação nativa em comparação ao que havia em 1990 

e a área antropizada cresceu 58,53%. Com isso, a temperatura média subiu de 35,03 °C [34,85 

°C; 35,22 °C] em 1990 para 47,04 °C [46,82 °C; 47,26 °C] em 2020. Com esses dados fica 

evidente que a supressão da vegetação nativa pode influenciar diretamente a temperatura de 

superfície e o conforto térmico da população residente no município de Ji-Paraná. Logo, faz-se 

necessária a execução adequada do Plano Diretor vigente. 

 

Palavras Chaves: Ilhas de calor; Geoprocessamento; Sensoriamento Remoto; Clima Urbano; 

Supressão Vegetal. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Through the process of occupation of the State of Rondônia, encouragement by Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (National Institute for Colonization and Agrarian 

Reform) since 1970, immigrants from all Brazilian regions have arrived in this Brazilian 

Northern state in order to be granted by the government a piece of land. However, some of these 

immigrants have faced distress due to the Amazonian soil infertility, some others did not get 

the promised financial aid to develop their crops and others even have had conflicts with 

indigenous people. All these factors have promoted the rural exodus. The disarray Rondônia’s 

cities had grew in, is a direct consequence of the scenario. Results correlated are also in the 

appropriation of inadequate locations, such as Urban Areas of Permanent Preservation. This 

paper aims to highlight the consequences the disorderly occupation caused on the surface 

temperature in Ji-Paraná/RO between 1990 and 2020. The research is based on geoprocessing 

tools, such as QGis v 3.10, Landsat 5 Thematic Mapper (TM), Landsat 7 Enhanced Thematic 

Mapper Plus (ETM +), Landsat 8 Orbital Land Imager (OLI) and Thermal InfraRed Sensor 

(TIRS) satellites, obtained by the United States Geological Survey (USGS).  Images were used 

in order to analyze the Vegetation Index by Normalized Difference (NDVI), estimation of 

Surface Temperature and Land Use Occupation using the Random Forest method. According 

to the results, Ji-Paraná’s urban area lost 11,77% of native vegetation in comparison to 1990 

figures. Moreover, the entropized area grew 58,53%. As a result, the average temperature has 

rose from 35,03 °C [34,85 °C; 35,22 °C] in 1990 to 47,04 °C [46,82 °C; 47,26 °C] in 2020. It 

is evident that native vegetation suppression can directly influence the Surface Temperature 

and population thermal comfort. Therefore, it is necessary to properly implement the current 

Master Plan. 

 

Keywords: Heat Islands; Geoprocessing; Remote Sensing; Urban Climate; Vegetal 

Suppression. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Turchi (1981), no início da década de 70, o governo liberou a abertura 

das fronteiras da Amazônia. Desde então, os estados correspondentes ao bioma começaram a 

receber imigrantes de todas as partes do país. Contudo, Rondônia foi o principal alvo. Fearnside 

(1984) explica que Rondônia funciona como um "portão" para a Amazônia, por onde um fluxo 

crescente de migrantes entra na região provenientes da região Centro-Sul, onde a mecanização 

da agricultura e a concentração da posse da terra estão forçando a saída de pequenos 

agricultores.  

Teixeira (2015) elucida que o colono deveria desmatar 50% de sua parcela, caso não 

fizesse o desflorestamento e não iniciasse a produção de cultivares agrícolas, o título definitivo 

não seria expedito. Para Souza (2020), a distribuição de terras pelo Projeto Integrado de 

Colonização (PIC), desenvolvida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) entre 1970 e 1980, a densidade da população rural em relação à população urbana 

aumentou: indo de 46,54% para 53,66%. No entanto, Bastos (2007) destaca que esses colonos 

não receberam assistência para incentivar o cultivo de suas terras. Além disso, em algumas 

regiões houve conflitos, pois alguns deles ainda foram assentados em terras indígenas. Esses 

motivos foram o estopim para o início do êxodo rural. Após esses acontecimentos, cidades 

começaram a crescer sem nenhum ordenamento territorial, o que resultou na ocupação de locais 

inapropriados, acarretando assim diversos problemas. 

Carbone (2014) destaca que a ocupação desordenada agrava o problema de 

infraestrutura, concentra as moradias e gera escassez de áreas verdes. Essa crescente ocupação 

desordenada influencia a qualidade de vida de quem mora nessas ilhas de calor, as quais 

Giguère (2009) define como regiões com alto índice de construções civis, caracterizadas por 

uma grande capacidade de armazenamento de energia térmica. Em seu estudo, Pereira (2019) 

constatou que as áreas impermeabilizadas com edificações e de menores quantidades de áreas 

verdes resultam na formação das ilhas de calor. Estudos apontam que esse problema vem sendo 
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enfrentado pelo município de Ji-Paraná/RO. Brito (2019) ao estudar temperatura de superfície 

no ano de 2018, afirma que o perímetro urbano da cidade apresentou temperaturas máximas de 

43,37 ºC, em decorrência desse processo de urbanização e antropização do município. 

O município de Ji-Paraná apresentou crescimento acelerado nos últimos 30 anos. De 

acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021), a 

população de Ji-Paraná, em 2020, ultrapassou a marca de 130 mil pessoas. O Senado Federal 

(2009) classifica as cidades acima de 100 mil habitantes como cidades de grande porte, classe 

na qual Ji-Paraná está inserida. Esse dado é, portanto, alarmante, pois, apesar de ter um Plano 

Diretor, é evidente que este não é eficaz em relação à preservação de APPs.  

O crescimento econômico da cidade de Ji-Paraná resultou na ocupação de áreas frágeis 

como as Áreas de Preservação Permanentes (APPs) (RODRIGUES 2019). Estudos mostram 

que é necessário preservar essas APPs. Amaral (2017) evidencia a importância da preservação 

de trechos de florestas urbanas para provimento de serviços ecossistêmicos relacionados ao 

sequestro de carbono. Pinheiro et al. (2018) ressaltam que o aumento da arborização nos 

perímetros urbanos traz inúmeros benefícios sociais, econômicos e ambientais para a cidade, 

pois mantém biodiversidade urbana. Além, disso, funcionam como um grande filtro ambiental, 

reduzindo a poluição atmosférica e sonora, influenciando no conforto térmico e dizimando ilhas 

de calor. A fim de desenvolver medidas mitigadoras para as questões ambientais, em 1992 

aconteceu a Eco92 - uma reunião onde diversos países juntaram-se para estabelecer metas em 

benefício do meio ambiente. 

Na Eco-92 foi estabelecido que cada país construísse a sua própria Agenda 21. 

Segundo Cordani (1997), a Agenda enfatiza grandes desafios da humanidade como o 

desenvolvimento e suas dimensões econômicas e sociais, assim como os desafios ambientais 

que tratam da conservação e gestão de recursos naturais. A Organização das Nações Unidas 

(ONU), em 2015, criou a Agenda 2030. O Objetivo nº 11 apresenta metas a serem cumpridas 

até o referido ano, objetivando um mundo com cidades sustentáveis, onde haja acesso à 

habitação segura e garantida por métodos de urbanização sustentável. Isso diminuiria o número 

de mortes por catástrofes ambientais relacionadas à água, como por exemplo perdas vinculadas 

a moradias nas encostas de igarapés. Essas políticas contribuiriam diretamente para a atenuação 

da temperatura de superfície, pois visam a preservação de APPs com a vegetação ciliar. 

Para monitoramento dessas APPs, é importante o uso de produtos de sensoriamento 

remoto orbital, essenciais para essa categoria de estudo, pois permitem analisar áreas de 

concentração de calor remotamente em escalas multitemporais e multiespaciais. Filho (2020) 

destaca que as ferramentas de Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) transformaram 
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grande quantidade de material físico em digital, facilitando o acesso e consequente manipulação 

de dados. Logo, torna-se possível maior precisão na análise das organizações espaciais dos 

fenômenos. Na análise ambiental, o geoprocessamento é uma ferramenta de grande 

importância, senão a mais utilizada para monitoramento. Através do geoprocessamento 

investiga-se a cobertura vegetal e uso das terras, a ocupação desordenada e irregular urbana, 

níveis de erosão do solo, a poluição da água e do ar, a disposição irregular de resíduos, o 

controle, prevenção e combate aos incêndios florestais etc. (TEIXEIRA, 2015). 

As técnicas de Sensoriamento Remoto (SR), ao analisarem a variação termal nas áreas 

de pastagens, abrem um amplo espaço de discussões, sobretudo ao pensar em aplicar a 

mensuração de temperatura de superfície para identificar áreas degradadas e não degradadas 

(LEITE et al., 2018). Quando aliadas com Sistema de Informação Geográfica (SIG), tornam-se 

ferramentas úteis e indispensáveis no monitoramento do uso e cobertura do solo, pois são mais 

viáveis economicamente e os dados são atualizados com frequência (SOUZA et al., 2020). 

Assim, este trabalho é direcionado por duas perguntas principais: “Como a temperatura de 

superfície comporta-se com o passar dos anos e com o aumento da antropização na área urbana 

de Ji-Paraná?” e “Há relação entre a vegetação e a temperatura de superfície na área urbana de 

Ji-Paraná?” 

Dado os fatos, esta pesquisa objetiva analisar, por meio do uso de produtos de 

sensoriamento remoto orbital, a relação entre índice de vegetação e temperatura de superfície 

no município de Ji-Paraná/RO. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 PROCESSO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO EM RONDÔNIA 

 

De acordo com Silva et al. (2018) o desflorestamento em Rondônia expande-se a partir 

dos eixos de desenvolvimento definidos nos anos 70 até a atualidade, concentrando-se 

fortemente em regiões próximas ao eixo da rodovia BR-364. Desta forma, o processo de 

desmatamento no estado de Rondônia iniciou-se com a colonização por meio de projetos de 

migração financiados pelo governo federal a partir da década de 1970 com auxílio do INCRA, 

e intensificou-se com a abertura das rodovias estaduais (FIGUEIREDO; LUXINGER, 2018). 

Para completar o quadro negativo, o solo da região é pobre, arenoso: nenhum cultivo 

crescia no local. Por causa disso, os migrantes abandonavam seus lotes um ou dois anos depois, 

deixando a terra disponível à especulação imobiliária (PEREIRA, 2017). Ademais, os conflitos 

com indígenas e a falta de assistência - como citados por Bastos (2007) - provocaram o 

abandono de propriedades pelos colonos ao migrarem para os centros urbanos, inflando estes 

desorganizadamente. Apesar desse crescimento ser um problema antigo, ele ainda acontece na 

região.  

Atualmente o crescimento na zona urbana é significativamente maior que na zona 

rural. Isso ocorre devido às melhores condições de vida, diversidade na economia, 

acessibilidade de serviços básicos e infraestrutura adequada que a área urbana proporciona 

(PAGANI, 2017).  

Compreender a relação entre ocupação urbana e degradação ambiental é extremamente 

necessário para prevermos e evitarmos impactos futuros, tais como alagamentos, perda do 

potencial de geração de alimentos, poluição do ar e solo, impactos irreversíveis sob a fauna e 

flora (DAMAME, 2019).  

De acordo com Lima et al. (2019) à medida que a cidade cresce, são aterrados córregos 

e lagoas, cortadas encostas e ocupadas margens de rios e áreas naturais. O processo de expansão 

das cidades resulta em maiores necessidades quanto à utilização dos recursos naturais, levando 

ao adensamento populacional, à ocupação das margens dos rios e ao assentamento irregular da 

população nesses locais (SOUSA et al., 2020). 

Para Martins (2019), o planejamento urbano tem como função primordial controlar o 

crescimento desorganizado das cidades e diminuir os impactos ambientais negativos. De acordo 

com o Art. 36 parágrafo 1°, inciso III da lei orgânica do município de Ji-Paraná n° 2187, de 24 

de agosto de 2011, que dispõe sobre o Plano Diretor, "o poder público promoverá o 
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reassentamento e/ou a recuperação do ambiente degradado das áreas ocupadas em situação de 

risco." (JI-PARANÁ, 2011). Essas áreas em sua maioria são encostas de igarapés que precisam 

ter suas matas ciliares recuperadas a fim de garantir a preservação ambiental e a melhoria do 

conforto térmico. 

 

1.2 TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE 

 

De acordo com, durante o dia a radiação solar atinge a superfície terrestre sendo parte 

absorvida e parte refletida. A radiação absorvida por uma superfície seca transforma-se em 

calor sensível, aumentando a temperatura, enquanto as superfícies úmidas e as folhas das 

plantas a convertem em calor latente (ROMERO, 2006).  

Entende-se que cidades compostas por ruas, avenidas, praças e jardins bem 

arborizados são fatores indispensáveis na busca por qualidade de vida da população. As árvores, 

isoladas ou em grupos, atenuam grande parte da radiação incidente, impedindo que seu conjunto 

atinja o solo ou as construções (LUZ, 2019). A geração de diretrizes de planos setoriais de 

arborização, planos diretores urbanísticos e planejamento urbano e ambiental melhoram o 

conforto térmico nas regiões urbanas (SOUZA; SILVA 2017). A conservação das áreas verdes 

urbanas é de extrema importância, pois representam espécies da fauna e flora dos biomas em 

que estão inseridos (ASSIS et al., 2018). 

Melo et al. (2010), ao estudarem temperatura de superfície na Caatinga brasileira, 

verificaram que, em locais de solo exposto, a temperatura de superfície é mais elevada do que 

em áreas verdes. Notaram também que no entorno de rios a temperatura também tendia a ser 

mais baixa.  

A substituição de superfícies naturais pelas características de uma cidade radicalmente 

altera as propriedades aerodinâmicas, radiativas, térmicas e de umidade na região urbana devido 

à alta capacidade térmica dos materiais de construção (MAXWELL; OKE 1975). 

Pavão et al. (2015) observaram na região estudada do município de Humaitá que o tipo 

de cobertura da superfície influenciou diretamente nos valores de albedo e da temperatura da 

superfície com menores valores em florestas e maiores em áreas urbanas.  

Dias et al. (2011) atribuíram a derrubada de matas ciliares, falta de planejamento de 

uso do solo, ocupação de APPs, compactação excessiva do solo como sérios agravantes para a 

poluição da água e extinção de nascentes e leitos de igarapés, visto que leitos d’água são de 

extrema importância para atenuação da temperatura de superfície. 
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As áreas verdes urbanas estabelecem o equilíbrio da temperatura ambiente, mantendo 

a umidade do ar e promovendo sombra nos dias de radiações solares intensas, tornando assim 

mais saudável a vivência do homem urbano dentro do seu espaço (SENIS et al., 2015). E são 

justamente esses valores de radiação que são captados pelos satélites Landsat e convertidos 

para Números Digitais (DN), que é usado para o cálculo de temperatura de superfície. 

A partir de 1970, com os avanços tecnológicos, dados provenientes de satélites, 

principalmente da missão Landsat, têm sido utilizados na obtenção da temperatura da superfície 

terrestre e na geração de índices de vegetação (BEZERRA et al., 2018). A obtenção de 

temperatura por sensores remotos possui como base de suporte os estudos das variáveis 

oriundas do balanço de radiação à superfície, como fluxo de radiação de onda curta e, 

principalmente, os de onda longa, que envolvem a região do infravermelho (PEREIRA, 2017). 

A temperatura de tuperfície pode fornecer importantes informações sobre as 

especificidades físicas do clima local, o que a torna fundamental para o estudo e entendimento 

das variáveis ambientais dentro de ambientes urbanos, dentre elas, a vegetação (FIALHO; 

SANTOS, 2020). 

 

1.3 USO DE PRODUTOS DE SENSORIAMENTO REMOTO ORBITAL PARA 

ESTUDOS DE ÁREAS VERDES EM ESPAÇOS URBANOS 

 

O sensoriamento remoto mostrou-se muito eficaz para estudos de áreas verdes. 

Pesquisas como Neto et al. (2019), Pfeiff et al. (2020), Senis et al. (2015) e Alencar e Silva 

(2017) comprovam isso. As principais vantagens das ferramentas de geoprocessamento são: 

estudar grandes áreas em escala multitemporal, auxiliar o planejamento de paisagem urbana e 

a utilização regular de dados matriciais pela plataforma do Serviço Geológico dos Estados 

Unidos (USGS), no caso de produtos Landsat. 

Li e Ratti (2015) sustentam que o sensoriamento remoto é o método de análise mais 

utilizado para monitorar áreas verdes urbanas. Oppliger et al. (2019) ressaltam que quanto 

maior o número de áreas urbanas com vegetação arbórea diversificada, distintas características 

de fitofisionomias e disponibilidade de recursos, maiores as possibilidades de manutenção e 

diversidade da avifauna. Vários autores, como Ramos et al. (2019), Santos e Nucci (2019), Dias 

et al. (2020), usam áreas verdes como indicador de qualidade de vida. Todos eles afirmam que 

áreas verdes precisam ser vistas pela população como um local de valor, pois permitem lazer e 

funcionam como locais recreativos e são excelentes sumidouros de carbono. 
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O conceito de sumidouro de carbono passou a ganhar mais atenção da comunidade 

científica após a Conferência de Kyoto, no Japão, em 1997, por se tratar de um meio potencial 

como fonte captadora de dióxido de carbono (CO2) atmosférico (OLIVEIRA et al., 2017). As 

áreas verdes assimilam a luz solar e capturam CO2 presente no ar atmosférico e liberam 

oxigênio (O2) pelo processo de fotossíntese, acumulando biomassa vegetal (GALSTON, 1992). 

O processo descrito pelo autor é fundamental nos centros urbanos, pois funciona como uma 

barreira de contenção para a incidência solar, dissipando o calor em suas folhas e ao mesmo 

tempo usando a luz em seu benefício. 

Assim, a vegetação pode ser avaliada e quantificada por meio do cálculo: Índice de 

Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), método este amplamente utilizado por diversos 

autores como Bellón et al. (2017), Aji et al. (2021) e Feng et al. (2018). O cálculo é feito 

utilizando ferramentas SIGs, capazes de calcular informações rasters. 

A clorofila absorve luz visível a fim de utilizá-la na fotossíntese, enquanto a estrutura 

celular das folhas reflete a luz do infravermelho próximo. No caso de existência de uma 

vegetação saudável, a reflectância do infravermelho próximo é maior que a luz visível (PAULA 

et al., 2016). É justamente dessa diferença que se obtém os resultados NDVI. 

 

1.4 USO DE PRODUTOS DE SENSORIAMENTO REMOTO ORBITAL PARA 

ESTUDOS DE CLIMA URBANO 

 

O uso do sensoriamento remoto é bastante eficaz aos estudos de climas urbanos. 

Pesquisadores como Jesus et al. (2018), Nse et al. (2020), Rani et al. (2018) e Ahmed et al. 

(2020) constataram isso. O clima é um fator de suma importância para diversas atividades 

humanas. O conhecimento dele proporciona melhorias no planejamento dos recursos naturais 

de uma região (GALVÍNCIO et al., 2009). 

Com a intensificação dos efeitos climáticos, impulsionados pelo crescimento 

desordenado das cidades, é perceptível o aumento de zonas de maior concentração de calor e 

consequente sensação de desconforto e redução da qualidade de vida (LUZ, 2019).  

No processo de formação urbana e de suas relações com os elementos climáticos na 

cidade, entende-se que as ações antrópicas, sobretudo nas áreas ambientais, são fatores que 

condicionam os atributos de temperatura e umidade relativa do ar (FOLI, 2020). O 

sensoriamento remoto vem dando suporte a vários estudos sobre a superfície da Terra. O que 

se destaca é a obtenção de variáveis climatológicas, sobretudo, aquelas ligadas à mensuração 

da temperatura, importante fator para o planejamento ambiental (PEREIRA et al., 2017). 
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Com o avanço tecnológico do geoprocessamento, aumentou-se as possibilidades de 

estudar climas urbanos por meio de geotecnologias. Por exemplo, as informações obtidas por 

imagens registradas em satélites auxiliam na análise espacial dos dados climáticos (SANTOS, 

2020). 

 Em síntese, Steinke (2010) discorre que, a partir de 1970, com o lançamento de com 

lançamento de sensores orbitais, foram abertas novas possibilidades de apoio à análise 

climática. Nesse sentido, o sensoriamento remoto destaca-se nos estudos de ordem ambiental 

com o crescente uso de seus recursos na pesquisa científica. Nos estudos de clima urbano, o 

uso do sensoriamento remoto tem experimentado crescimento nas últimas décadas, 

principalmente na análise de anomalias térmicas como as ilhas de calor (BARBOSA; 

VECCHIA, 1996). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A figura 1 apresenta um fluxograma com as etapas do trabalho, sendo essas discorridas a seguir. 

 

Figura 1 – Processo de formação das imagens e obtenção dos dados vetoriais e estatísticos. 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO E AMOSTRAGEM 

 

A área estudada foi a região urbana do município Ji-Paraná, localizado nas 

coordenadas geográficas 10°52'54.1" latitude e Sul 61°56'27.3" longitude Oeste. A cidade, que 

tem a população urbana em 130.009 habitantes, foi escolhida por haver poucas informações 

nesse âmbito para a região. Os dados censitários foram obtidos pela plataforma virtual do IBGE, 

(2021). A área de amostragem pode ser observada na figura 2. 
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Figura 2 – Localização da área de estudo. 

A pesquisa foi realizada por meio de um levantamento histórico de 30 anos, 

começando no ano de 1990 e terminando em 2020. Os anos foram escolhidos com intervalo de 

10 anos. Logo, os anos trabalhados foram: 1990, 2000, 2011 e 2020. As imagens foram 

escolhidas entre os meses de julho e setembro, respeitando sempre a mesma estação do ano, 

que, para a região, são as menos chuvosas. Dessa forma, há uma menor probabilidade de 

encontrar nuvens, o que poderia inviabilizar a análise das imagens. De acordo com a 

classificação de Köppen o clima da região é de características Aw que se caracteriza por 

apresentar índice pluviométrico relativamente elevado com nítido período seco (BASTOS, 

1982). No entanto, o ano de 2010 foi rejeitado, sendo escolhido o ano sucessor. Essa escolha 

reside no fato de que todas as imagens do Landsat 5 apresentaram nuvens e todas as imagens 

do Landsat 7 estavam com defeitos no ano de 2010. As imagens foram processadas pelo 

QuantumGis V 3.10.14 “A Coruña” (QGIS.org, 2021). 

 

2.2 OBTENÇÃO DAS IMAGENS 

 

As imagens usadas foram dos satélites Landsat 5 Thematic Mapper (TM), Landsat 7 

Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+), Landsat 8 Orbital Land Imager (OLI) e Thermal 
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InfraRed Sensor (TIRS) e obtidas pelo USGS (2021). As cenas e demais informações das 

imagens usadas estão descritas na tabela 1. 

Tabela 1 – Informações das imagens utilizadas. 

Satélite Bandas Espectrais Sensor 
Resolução 

Espectral (µm) 
Órbita/Ponto 

Data de 

aquisição 

Landsat 5 B1 - Azul TM 0,45 - 0,52 231/068 20/07/1990 

Landsat 5 B2 - Verde TM 0,52 - 0,60 231/068 20/07/1990 

Landsat 5 B3 - Vermelho TM 0,63 - 0,69 231/068 20/07/1990 

Landsat 5 
B4 - Infravermelho 

Próximo 
TM 0,76 - 0,90 231/068 20/07/1990 

Landsat 5 B6 - Termal TM 10,4 - 12,5 231/068 20/07/1990 

Landsat 7 B1 - Azul ETM+ 0,45 - 0,52 231/067 24/08/2000 

Landsat 7 B2 - Verde ETM+ 0,53 - 0,61 231/067 24/08/2000 

Landsat 7 B3 - Vermelho ETM+ 0,63 - 0,69 231/067 24/08/2000 

Landsat 7 
B4 - Infravermelho 

Próximo 
ETM+ 0,78 - 0,90 231/067 24/08/2000 

Landsat 7 B6 - Termal ETM+ 10,4 - 12,5 231/067 24/08/2000 

Landsat 5 B1 - Azul TM 0,45 - 0,52 231/067 30/07/2011 

Landsat 5 B2 - Verde TM 0,52 - 0,60 231/067 30/07/2011 

Landsat 5 B3 - Vermelho TM 0,63 - 0,69 231/067 30/07/2011 

Landsat 5 
B4 - Infravermelho 

Próximo 
TM 0,76 - 0,90 231/067 30/07/2011 

Landsat 5 B6 - Termal TM 10,4 - 12,5 231/067 30/07/2011 

Landsat 8 B2 - Azul OLI 0,45 - 0,51 231/067 24/09/2020 

Landsat 8 B3 - Verde OLI 0,53 - 0,59 231/067 24/09/2020 

Landsat 8 B4 - Vermelho OLI 0,64 - 0,67 231/067 24/09/2020 

Landsat 8 
B5 - Infravermelho 

Próximo 
OLI 0,85 - 0,88 231/067 24/09/2020 

Landsat 8 B8 - Pancromática OLI 0,5 - 0,68 231/067 24/09/2020 

Landsat 8 B10 Termal TIRS 10,6 - 11,19 231/067 24/09/2020 

 

2.3 TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE 

 

Para determinar a temperatura de superfície, utilizou-se o método descrito por Karen 

Zanter (2019), que consiste em transformar a banda referente em faixa do infravermelho 

próximo, convertendo os níveis de cinza para radiância, conforme a equação 1. 

𝐿𝜆
′ = 𝑀𝜌 ∗  𝑄𝑐𝑎𝑙 +  𝐴𝜌        (1) 

Em que: 

Lλ' = Radiância Espectral (
𝑊

𝑚2∗𝑠𝑟∗ µ𝑚
); 

Mρ = Fator de multiplicação para conversão da banda; 
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Qcal
 = Valor do nível do pixel calibrado em DN = Banda Termal; 

Aρ = Fator de escala aditivo de brilho para a banda. 

Entretanto, L'λ não é verdadeiro porque não considera o ângulo de elevação solar. Para 

isso, usa-se a equação 2, que considera o ângulo solar e deve ser escolhido de acordo com a 

região estudada. 

𝐿𝜆 =  
𝐿𝜆

′

𝑐𝑜𝑠 (𝜃𝑆𝑍)
=  

𝐿𝜆
′

𝑐𝑜𝑠 (𝜃𝑆𝐸)
        (2) 

Em que: 

Lλ = Topo da reflectância planetária atmosférica 

θSE = Ângulo de elevação do sol local 

θSZ = Ângulo do zênite solar local 

E, posteriormente usando o valor encontrado (Lλ), converte-se a para temperatura para 

graus Kelvin (K) pela equação 3. 

𝑇𝐵 =  
𝐾2

𝑙𝑛𝑙𝑛 (
𝐾1
𝐿𝜆

+1) 
         (3) 

Em que: 

TB = Temperatura máxima de brilho da atmosfera (K);  

Lλ = Radiância Espectral (
𝑊

𝑚2∗𝑠𝑟∗ µ𝑚
); 

K1 = Constante de conversão térmica específica da banda a partir dos metadados; 

K2 = Constante de conversão térmica específica da banda a partir dos metadados. 

Em seguida, calcula-se a proporção de vegetação proposta por Carlson e Ripley 

(1997), representada pela equação 4. 

𝑃𝑅𝑂𝑃𝑉𝐸𝐺 = (
𝑁𝐷𝑉𝐼−𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛

𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥− 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛
)

2

       (4) 

Os métodos para calcular o NDVI estão dispostos na seção 2.4. 

Tendo feito isso, o próximo passo é calcular a emissividade, método proposto por Artis 

e Carnahan (1982) e Weng et al. (2004). De acordo com a equação 5. 

𝑒 = (0,004 × 𝑃𝑅𝑂𝑃𝑉𝐸𝐺) + 0,986       (5) 

E por último, calcula-se a temperatura de superfície (equação 6), ainda seguindo o 

método de Artis e Carnahan (1982) e Weng et al. (2004): 

𝑇 =
𝑇𝐵

1+(𝜆×
𝑇𝐵

𝑐2
)×𝑙𝑛 (𝑒)

         (6) 

Em que: 
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T = temperatura de superfície (°C); 

λ = comprimento de onda da radiância emitida; 

TB = temperatura de brilho; 

c2 = h*c/s = 1,4388*10 – 2 m K = 14388 µm K; 

e = emissividade 

 

2.4 NDVI 

 

Para diferenciar áreas vegetadas de não vegetadas, foi utilizado o NDVI, método 

estudado por Huete (1988). De acordo com Shimabukuro (1998), esses índices são relacionados 

a parâmetros biofísicos da cobertura vegetal, como biomassa e índice de área foliar. Além de 

minimizarem os efeitos de iluminação da cena, declividade da superfície e geometria de 

aquisição, esses índices influenciam a resposta espectral das bandas dos sensores remotos. Para 

Melo (2011), o NDVI é uma aplicação dos processos de realce por operações matemáticas entre 

bandas de sensores satelitários (equação 6). 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷
         (6) 

Em que: 

NIR = banda correspondente ao infravermelho próximo; 

RED = banda correspondente ao vermelho. 

Segundo Assalve (2017), o resultado desse cálculo é uma imagem que varia de -1 a 

+1, correspondendo a regiões com ausência de cobertura vegetal até àquelas com grande 

biomassa vegetal. Valores próximos a -1 indicam áreas pouco vegetadas e valores próximos a 

+1 indicam áreas com maior biomassa vegetal. Shimabukuro (1998) explica que para a geração 

das imagens de índice de vegetação, é importante a transformação dos números digitais em 

valores de reflectância, de modo a obter valores comparáveis com os de outros trabalhos 

disponíveis na literatura.  

 

2.5 CLASSIFICAÇÃO DAS IMAGENS 

 

Para a classificação usou-se o algoritmo Random Forest (RF), classificador que 

consiste em uma coleção de classificadores estruturados em árvores {h (x, k), k = 1, n...} onde 

k são vetores aleatórios distribuídos de forma idêntica (BREIMAN, 2001). Esse é um método 

de classificação supervisionada que utiliza de algoritmo de aprendizado de máquinas. O método 
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consiste em uma combinação de classificadores, onde cada classificador contribui com um 

único voto para a atribuição da classe mais frequente ao vetor de entrada. (RODRIGUEZ 

GALIANO, 2012). 

Segundo Pal (2005) o classificador de RF usa o Índice de Gini como uma medida de 

seleção, que mede a impureza de um atributo em relação às classes. No treinamento o pixel é 

selecionando aleatoriamente e atribuído a alguma classe Ci, o índice de Gini pode ser escrito 

como: 

∑ ∑ (𝑓(𝐶𝑖, 𝑇)/|𝑇|)(𝑓(𝐶𝑗, 𝑇)/|𝑇|)𝑗≠𝑖        (7) 

Onde f (Ci, T) /|T| é a probabilidade de o pixel selecionado pertencer à classe C. 

Então, o programa criará uma árvore de classes, e em cada classe é necessário que haja 

várias amostras dos pixels correspondentes a ela. Dessa forma, é necessário que no treinamento 

haja o maior número de amostra possível para melhores resultados. 

 

2.6 DADOS ESTATÍSTICOS 

 

Foram realizadas análises estatísticas descritivas, utilizando bootstrap com 1000 

repetições, e inferenciais com o auxílio do software Jamovi versão 1.6 (2021) e o software SPSS 

v26 (IBM Corp., 2019). Para todas as análises foram utilizados α = 0,05. 

O conjunto de valores para os anos foi testado quanto a sua normalidade usando o teste 

Shapiro-Wilk, onde: 

{
H0: Os dados seguem uma distribuição normal

        H1: Os dados não seguem uma distribuição normal
 

Para comparar a existência de diferença entre TS e NDVI para os anos estudados, sem 

distinção de classes, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis (1952), rejeitando H0, seguido pelo 

teste par-a-par de Dwass-Steel-Chritchlow-Fligner para interação entre anos, descritos por 

Dwass (1960), Steel (1960;1961) e Douglas e Michael (1991), onde: 

{
        H0: Os dados não apresentam diferença significativa

H1: Os dados apresentam diferença significativa
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

Com os resultados das análises, nota-se que o município de Ji-Paraná passou por um 

forte processo de urbanização. De acordo com a figura 3, em 1990 a área antropizada era de 

17,18% da área total, e em 2020 alcançou 27,03%. Se compararmos a extensão de antropização 

de 1990 com a de 2020, nota-se um crescimento de 58,53% da área. Em contrapartida, 2020 

apresentou uma expressiva perda em vegetação nativa: em 1990, a vegetação nativa somava 

32,07% da área total, passando para 20,30% em 2020. A área de pastagem saiu de 48,77% em 

1990 para 50,12% em 2020. 

 

Figura 3 - Proporção do uso do solo comparando à evolução das classes entre os diferentes 

anos. 

É possível observar que o processo de urbanização se manteve estável entre 1990 e 

2000. Entretanto, a partir de 2000, nota-se que a antropização cresceu da mesma forma que a 

vegetação nativa diminuiu, enquanto a pastagem variou poucos pontos percentuais para mais. 

Apesar do comportamento inversamente proporcional, não significa que essa vegetação foi 

convertida diretamente para área antropizada, mas sim que uma área cresceu na mesma 

velocidade que a outra diminui. Pela figura 4 pode-se entender melhor. 

Entre 2000 e 2011, ocorreu a maior redução em área de vegetação nativa e aumento 

de área antropizada. Porém, de 2011 para 2020, as áreas não variaram tanto quanto o intervalo 

anterior, contudo apresentou crescimento. Isso pode ter ocorrido devido à influência das 

políticas de colonização da Amazônia iniciadas em 1970. Em 2012, o governo tomou 

providências para conter o avanço do desmatamento através do Novo Código Florestal, Lei 
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12.651, de 25 de maio de 2012 (BRASIL, 2012), que dispõe sobre a proteção da vegetação 

nativa. Ainda, esse acréscimo pode ser devido a áreas de floresta plantadas. 

A água teve poucas variações em relação à área. Contudo, registrou-se um pico no ano 

2011. No ano posterior, a variação, entretanto, voltou a diminuir. Porém, sabe-se que a água 

está ligada à precipitação, influenciando a variação da área superficial de acordo com a vazão. 

 

Figura 4 – Classificação do uso do solo para os diferentes anos estudados. Sendo Painel A - 1990; 

Painel B – 2000; Painel C – 2011; e Painel D – 2020. 
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Os resultados vistos na figura 3 são facilmente percebidos na figura 4: a perda e a 

transformação da vegetação são evidentes. É possível notar que a perda de vegetação nativa 

ocorreu por toda a área, porém, a antropização expandiu-se principalmente no entorno do centro 

urbano. As matas ciliares existentes em 1990 foram convertidas em pastagens, sobrando pouca 

vegetação no entorno do rio Ji-Paraná, divisor do município. Para Ribeiro (2018), com a 

remoção da vegetação, as margens do rio ficam desprotegidas causando a erosão do solo. Como 

consequência, o processo de assoreamento do rio foi intensificado.  

 

3.2 CORRELAÇÃO ENTRE TS E NDVI  

 

Para conferir a normalidade dos dados, foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk. Todos os 

anos (tratamentos) analisados apresentaram p-valor < 0,001. Dessa forma, rejeita-se a hipótese 

nula e assume-se que os dados não apresentam normalidade. A tabela 2 traz os valores das 

análises. 

Tabela 2 – Estatística descritiva das variáveis Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) 

e Temperatura de Superfície (TS), apresentando o número de amostras (n), a média, bootstrap superior 

e boostrstrap inferior (α = 0,05), valor W de Shapiro-Wilk e p-valor de Shapiro-Wilk. 

  
NDVI 

1990 

TS 

1990 

NDVI 

2000 

TS 

2000 

NDVI 

2011 

TS 

2011 

NDVI 

2020 

TS 

2020 

n 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 

Média 0,22 35,03 0,19 38,27 0,17 40,84 0,21 47,04 

Bootstrap 

- superior 
0,229 35,22 0,2 38,45 0,17 41,05 0,21 47,25 

Bootstrap 

- inferior 
0,22 34,85 0,19 38,09 0,16 40,64 0,2 46,82 

Viés -1E-04 0,002 0 -0,003 0 -8E-04 0 -0,003 

Shapiro-

Wilk W 
0,983 0,99 0,987 0,994 0,981 0,946 0,979 0,969 

Shapiro-

Wilk p 
<0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Na tabela 3, foram comparados por teste de hipóteses os dados de NDVI e TS para os 

diferentes anos, buscando compreender se o índice de vegetação e a temperatura de superfície 

variaram significativamente entre um ano e outro. De acordo com o p-valor rejeita-se a hipótese 

nula, assumindo-se que há diferença entre os tratamentos, com exceção da comparação entre o 

ano de 2000 e 2020 para a variável NDVI.  
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Tabela 3 – Teste de hipóteses par-a-par utilizando o teste Dwass-Steel-Chritchlow-Fligner para Índice 

de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) e Temperatura de Superfície (TS) entre os diferentes 

anos (α = 0,05). 

Comparações par-

a-par - NDVI 
W p-valor 

Comparações par-

a-par - TS 
W p 

1990 2000 -13,04 < 0,001 1990 2000 31,8 < 0,001 

1990 2011 -25,9 < 0,001 1990 2011 44,9 < 0,001 

1990 2020 -9,07 < 0,001 1990 2020 55,9 < 0,001 

2000 2011 -14,69 < 0,001 2000 2011 27,7 < 0,001 

2000 2020 3,34 0,085 2000 2020 52,6 < 0,001 

2011 2020 17,38 < 0,001 2011 2020 45,5 < 0,001 

Dado os resultados, é possível observar que o índice de vegetação sofreu mudanças 

significativas ao longo dos anos analisados. Autores como Schüle et al. (2018) e Gallo et al. 

(2019) constataram que o NDVI sofreu mudanças ao realizarem comparações pareadas, assim 

como o presente estudo. 

Os testes para TS foram significativos em todos os casos (p-valor < α). Dessa forma, 

assume-se que a diferença nas médias de TS variará significativamente nos anos analisados. 

Alatorre et al. (2016) e Fathizad et al. (2017) registraram em seu estudo que ao comparar a 

temperatura de superfície entre diferentes anos, essas variaram significativamente nas áreas 

estudadas. Esses resultados corroboram com os encontrados nesta pesquisa. 

As mudanças no uso e ocupação do solo contribuem diretamente para o aumento da 

temperatura de superfície. A figura 5 ilustra essas variações. 
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Figura 5 – Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) e Temperatura de Superfície (TS) 

em ºC para os diferentes anos. Painel – A: NDVI em 1990. Painel – B: TS em 1990. Painel – C: NDVI 

em 2000. Painel – D: TS em 2000. Painel – E: NDVI em 2011. Painel – F: TS em 2011. Painel – G: 

NDVI em 2020. Painel – H: TS em 2020. 
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Observando o painel B, a temperatura de superfície em 1990 variou 17,20 °C, 

expressando os maiores valores na área de urbanização densa. A máxima, de 44,88 °C, 

encontra-se justamente em locais com menor índice de vegetação, justamente onde há uma 

baixa atividade fotossintética. Para Alves et al. (2018), com a diminuição do NDVI, a 

temperatura de superfície tende a aumentar. A calha do rio e seu entorno apresentam 

temperaturas mais amenas. A região ao lado direito do rio na época compreendia o principal 

polo comercial do município, isso explica a maior área de TS.  

Analisando o ano de 2000, de acordo com o painel D, a variação da temperatura 

aumentou a amplitude para 20,6 °C. As áreas com as maiores temperaturas começaram a se 

expandir por toda a extensão, sendo que a região esquerda ao rio ainda é mais quente, como era 

em 1990. A perda de vegetação entre 1990 e 2000 não é tão expressiva em relação ao intervalo 

de 2000 a 2011, como descrito na figura 3.  

Com isso, em 2000, a temperatura máxima de superfície aumentou 4,79 °C em relação 

ao ano anterior. O aumento da temperatura não ocorreu apenas em locais urbanizados, mas 

também em áreas em que a vegetação nativa foi suprimida e convertida em pastagens. Santos 

(2018) verificou que quando ocorre uma diminuição dos valores de NDVI médio, 

consequentemente ocorre um aumento da temperatura de superfície média. E quando o valor 

de NDVI médio aumenta, consequentemente a temperatura de superfície média diminui. 

No ano de 2011, painel F, a variação térmica foi de 24,97 °C, indicando um crescente 

aumento desde 1990. No intervalo entre 2000 e 2011 ocorreu o maior aumento de área 

avermelhada, que representa temperatura de superfície: o lado esquerdo e direito do centro 

urbano começam a se igualar em valores de temperatura, uma consequência da expansão da 

urbanização mostrada na Figura 3 - de 2000 para 2011, essa é a maior taxa de crescimento em 

área urbana. Nota-se também a influência da perda de vegetação sobre a temperatura de 

superfície. Em alguns locais de pastagem, os valores são similares aos locais antropizados. Isso 

pode acontecer em decorrência de queimadas realizadas para formar pastagens, deixando o solo 

exposto. 

O ano de 2020, painel H, apresentou os maiores valores para temperatura de superfície, 

chegando a máximas de 55,53 °C - uma amplitude de 21,59 °C e uma média de 47,04 °C [46,82 

°C; 47,26 °C], as médias serão apresentadas seguidas do intervalo de confiança calculado por 

bootstrap. O ano tem a sua área quase toda coberta por tons avermelhados, indicadores de altas 

temperaturas, salvando-se apenas áreas onde ainda existem vegetação nativa e no entorno do 

rio Ji-Paraná. Para Souza et al. (2015), o intenso crescimento urbano resulta em aumento da 

temperatura de superfície.  
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Analisando a figura 6, que traz a evolução da TS e NDVI para os diferentes anos em 

formato de boxplot, percebe-se o crescente aumento da temperatura de superfície (painel A) e 

queda do índice de vegetação (painel B). O ano de 1990 apresentou menores temperaturas e 

amplitude. É possível observar que até 2011 o primeiro quartil do ano posterior não ultrapassou 

o terceiro quartil do ano anterior. Entretanto, 2020 ultrapassou o terceiro quartil e ainda manteve 

mais de 75% dos dados acima dos 40 °C. Diversos autores como Siddique e Ghaffar (2019), 

Solangi et al., (2019) e Rahmad et al., (2018) ao estudarem a relação entre NDVI e TS, 

comprovaram que essas variáveis são inversamente proporcionais: onde há baixa atividade 

fotossintética a temperatura superficial é menor. Dessa forma, corrobora-se com os resultados 

da presente pesquisa. Analisando o NDVI, nota-se que ele manteve uma crescente queda até 

2011. 

 

Figura 6 – BoxPlot comparativo entre Temperatura de Superfície (TS) e Índice de Vegetação por 

Diferença Normalizada (NDVI) para os diferentes anos. Painel A - Temperatura de Superfície. Painel B 

- NDVI. 
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Analisando os resultados de maneira geral, as áreas que apresentaram maiores 

temperaturas foram os locais sem vegetação primária, ou seja, pastagens e áreas antropizadas. 

Dentre o período estudado, os valores médios de temperatura subiram de 35,03 °C [34,85 °C; 

35,22 °C] em 1990 para 47,04 °C [46,82 °C; 47,26 °C] em 2020, dessa forma expressando um 

aumento de 10,12 °C na média dos 30 anos estudados. Observando os mapas de TS e NDVI 

(figura 4), nota-se que a temperatura de superfície aumentou gradativamente ao longo dos anos 

por toda a área urbana. A região oeste do município estudado não apresenta um grande 

aglomerado de edificações, em sua maioria é formada por pastagens. No entanto, de 1990 para 

2020, a vegetação nativa retirada influenciou no aumento da temperatura superficial por todo 

seu entorno. Na região central, a área mais urbanizada também apresentou aumentos nas 

temperaturas de superfície devido à utilização de materiais com maior capacidade de 

armazenamento de energia térmica e maior absorção de radiação solar. Vianna (2018) verificou 

que o tipo de vegetação existente e os materiais empregados nas construções civis influenciam 

diretamente a temperatura da superfície. 

A figura 7 traz a correlação entre a temperatura de superfície e NDVI. O coeficiente 

de correlação de Spearman apresentou uma correlação negativa moderada, variando entre -

0,555 e -0,465. De acordo com Akoglu (2018), o coeficiente de correlação negativa de 

Spearman é considerado moderado quando os valores variam entre -0,4 e -0,6, faixa na qual 

estão dispostos os dados. 
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Figura 7 – Correlação entre Temperatura de Superfície (TS) em °C e Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada NDVI, mostrando os coeficientes de correlação de Spearman para os diferentes anos. 

Painel – A: 1990. Painel – B: 2000. Painel – C: 2011. Painel – D: 2020. 

Esses resultados mostrados pela figura 7 certamente não apresentaram valores maiores 

devido ao rio que divide a cidade. Observa-se que em todos os painéis há pontos aglomerados 

na faixa negativa para NDVI e que esses pontos apresentam as menores temperaturas de 

superfície. O que explica isso são os valores de água, pois apresentam um comportamento 

diferente: o rio tende a ter temperaturas mais baixas e não produz atividade fotossintética, 

diferente dos demais tipos de cobertura do solo, onde menor o NDVI, maior a TS. 

 

3.3 TS E NDVI POR CLASSES 
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A tabela 4 traz dados estatísticos de TS e NDVI para cada classe em cada ano. Ao 

analisar a variável “água”, percebe-se que sua média apresentou as menores temperaturas em 

relação a outras classes: 1990 exibiu 28,6 °C [28,34 °C; 28,90 °C] e passou para 36,02 °C [35,50 

°C; 36,60 °C] em 2020, com uma amplitude de 7,42 °C. As taxas de NDVI foram negativas em 

todos os anos. A área antropizada apontou as maiores temperaturas, indo de 38,11 °C [37,50 

°C; 38,72] em 1990 para 49,03 °C [48,47 °C; 49,51 °C] em 2020, chegando a máximas de 43,90 

°C e 54,30 °C respectivamente, e menores taxas de NDVI, saindo de 1990 com 0,136 [0,130; 

0,152] e obtendo 0,134 [0,130; 0,145] em 2020, Lima (2020) também registrou baixos valores 

de NDVI e altos valores de temperatura na área antropizada de Petrolina. Essas informações 

evidenciam que quando correlacionados os dados de NDVI e TS da água, ela apresenta o 

inverso das outras classes. Ortiz e Amorim (2013) já haviam constatado isso. 

 



37 

 

Tabela 4 – Dados estatísticos comparativos entre Temperatura de Superfície (TS) em °C e Índice de Vegetação por Diferença Normalizada NDVI para as 

diferentes classes nos diferentes anos, com intervalo de confiança calculado por Bootstrap e teste de normalidade de Shapiro-Wilk (α = 0,05). 

  

1990 2000 2011 2020 

TS 

ÁGUA 

TS 

ANTRO1 

TS 

PASTAGEM 

TS VEG2 

NATIVA 

TS 

ÁGUA 

TS 

ANTRO 

TS 

PASTAGEM 

TS VEG 

NATIVA 

TS 

ÁGUA 

TS 

ANTRO 

TS 

PASTAGEM 

TS VEG 

NATIVA 

TS 

ÁGUA 

TS 

ANTRO 

TS 

PASTAGEM 

TS VEG 

NATIVA 

Média 28,60 38,11 34,79 31,97 30,50 40,51 38,67 35,30 30,14 42,87 41,31 36,66 36,02 49,03 49,56 43,15 

Mínimo 26,70 32,80 30,90 28,00 28,70 34,00 33,80 30,90 27,80 35,90 34,10 31,30 33,50 38,40 36,30 37,50 

Máximo 33,70 43,90 43,70 39,60 36,50 44,90 46,40 41,30 40,10 47,80 53,70 42,80 43,30 54,30 55,50 47,50 

Bootstrap – 

inferior 
28,34 37,50 34,34 31,42 30,03 39,96 38,24 34,61 29,70 42,27 40,73 35,85 35,50 48,47 48,89 42,45 

Bootstrap - 

superior 
28,90 38,72 35,25 32,49 31,02 41,06 39,14 35,96 30,58 43,42 41,95 37,44 36,60 49,51 50,25 43,82 

Viés -0,006 -0,011 0,002 -0,001 0,009 0,004 0,005 -0,009 -0,004 -0,003 0,012 -0,002 -0,007 -0,011 0,021 -0,003 

Shapiro-Wilk 

W 
0,90 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 

Shapiro-Wilk 

p 
< 0,001 0,261 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,04 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,06 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,149 

  
NDVI 

ÁGUA 

NDVI 

ANTRO 

NDVI 

PASTAGEM 

NDVI 

VEG 

NATIVA 

NDVI 

ÁGUA 

NDVI 

ANTRO 

NDVI 

PASTAGEM 

NDVI 

VEG 

NATIVA 

NDVI 

ÁGUA 

NDVI 

ANTRO 

NDVI 

PASTAGEM 

NDVI 

VEG 

NATIVA 

NDVI 

ÁGUA 

NDVI 

ANTRO 

NDVI 

PASTAGEM 

NDVI 

VEG 

NATIVA 

Média -0,010 0,140 0,215 0,297 -0,001 0,121 0,210 0,270 -0,004 0,109 0,174 0,293 -0,021 0,137 0,200 0,348 

Mínimo -0,061 0,0588 0,0651 0,144 -0,0677 -0,0081 0,0394 0,117 -0,0544 0,0182 -0,0721 0,175 -0,071 -0,0745 0,0171 0,277 

Máximo 0,133 0,321 0,39 0,425 0,255 0,245 0,343 0,386 0,171 0,202 0,36 0,398 0,126 0,25 0,339 0,419 

Bootstrap – 

inferior 
-0,020 0,130 0,206 0,288 -0,020 0,107 0,202 0,257 -0,018 0,100 0,166 0,283 -0,027 0,130 0,191 0,338 

Bootstrap - 

superior 
0,002 0,152 0,224 0,306 0,022 0,136 0,221 0,282 0,012 0,119 0,182 0,303 -0,011 0,145 0,209 0,358 

Viés 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Shapiro-Wilk 

W 
0,833 0,919 0,993 0,993 0,723 0,957 0,993 0,987 0,781 0,997 0,951 0,986 0,513 0,952 0,972 0,971 

Shapiro-Wilk 

p 
< 0,001 < 0,001 0,008 0,114 < 0,001 < 0,001 0,007 0,01 < 0,001 0,869 < 0,001 0,143 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,002 

 

Nota: 1Antropização; 2Vegetação.
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As temperaturas expressas pelas pastagens foram menores que as temperaturas de 

antropização, tendo o seu menor valor em 1990, sendo 34,79 [34,34 °C; 35,25 °C] e seu maior 

valor em 2020 49,56 °C [48,89 °C; 50,25 °C], Pavão et al. (2017) afirmam que pastagens e 

áreas antropizadas resultam em maiores temperaturas, pois a radiação solar é convertida 

prioritariamente para o aquecimento da superfície e onde há florestas a radiação é utilizada para 

atividades fotossintéticas. A vegetação nativa, como esperado, foi a classe que apresentou as 

menores temperaturas (tratando-se de cobertura do solo), exibindo uma temperatura média de 

31,97 °C [31,42 °C; 32,49 °C] em 1900 e em 2020 de 43,15 °C [42,54 °C; 43,82], trazendo 

máximas de 39,06 °C e 47,50 °C respectivamente e foi a classe que registou o menor aumento 

de temperatura máxima (7,90 °C). Em razão disso, ela trouxe os maiores NDVI, tendo uma 

média de 0,297 [0,288; 0,306] em 1990 e 0,348 [0,338; 0,358] em 2020. Damasceno e Amorim 

(2018) e Pinheiro e Silva (2019) também detectaram temperaturas amenas em locais com 

maiores índices de vegetação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com os resultados desta pesquisa, foi possível observar que o processo de urbanização 

causou aumento na temperatura de superfície do município de Ji-Paraná. Os resultados 

expressaram uma variação de 12,01 °C na média entre 1990 e 2020. Ainda é possível notar que 

há uma correlação negativa entre NDVI e temperatura na área urbana de Ji-Paraná, uma vez 

que onde os valores de NDVI são maiores, indicando vegetação mais densa e saudável, os 

valores de TS são mais amenos. Isso reforça a importância de áreas verdes para o conforto 

térmico da população residente na área de estudo.  

A variação de temperatura ocorreu principalmente nas classes de pastagem e 

antropização, entretanto, as causas são diferentes: a área antropizada teve como principal causa 

a sua expansão e as diversas edificações nela construídas, como prédios, casas, ruas e diversas 

construções em prol da infraestrutura, escolas e hospitais por exemplo. Os materiais usados na 

construção armazenam energia térmica e a transferem para o ar por meio da convecção, 

contribuindo para o aumento da temperatura do ar e consequente o desconforto térmico. As 

áreas de pastagem tiveram como principal motivo de aumento da temperatura de superfície a 

supressão da vegetação nativa, que atuava atenuando a temperatura de superfície. 

A vegetação nativa em 2020 perdeu 51,49% de sua área anterior (1990). Fica evidente 

como a supressão da vegetação nativa interfere diretamente na temperatura superficial. Para 

melhorar o conforto térmico da população, recomenda-se pintar telhados de cores claras, 

preservar as APPs dos rios, dos buritizais, das nascentes e preservar áreas verdes e criar novas 

em locais estratégicos. Para isso, um fator indispensável é a criação de planos diretores 

adequados e eficazes, melhorando a saúde e a qualidade de vida da população residente. 

Para mais detalhes da influência da antropização no conforto térmico de Ji-Paraná, 

recomenda-se estudos quali e quantitativo. Há, nos estudos citados, mais detalhes 

correlacionando a temperatura do ar com temperatura de superfície e precipitação, uma vez que 
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levam em conta a opinião da população pioneira residente no município por meio de aplicação 

de questionários. 
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