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Os efeitos das mudanças climáticas têm se tornado muito intensos, especialmente nas grandes cidades. O clima 

nas cidades é diretamente influenciado por impactos ambientais urbanos, como ilhas de calor, efeito estufa, 

desmatamento, chuvas ácidas, entre outros. Uma ilha de calor ocorre em áreas urbanas e é caracterizada por possuir 

temperatura significativamente mais alta do que nas regiões ao redor e recebem esta denominação porque o padrão 

espacial das isotermas (semelhantes às curvas de nível) formam “ilhas” caracterizadas pelas elevadas temperaturas. 

Estas são causadas por alterações no balanço natural dos fluxos de energia na atmosfera, como por exemplo, devido ao 

processo de urbanização e impermeabilização de superfícies que antes eram cobertas com vegetação e solo. 

Tradicionalmente, a temperatura do ar é obtida por estações meteorológicas, distribuídas de maneira esparsa ao longo 

das cidades, que apesar de realizar medições da temperatura do ar com grande acurácia e precisão, não são suficientes 

para permitir um estudo que possibilita visualizar as regiões mais afetadas pelas variações de temperatura. O 

sensoriamento remoto é um dos métodos que podem ser utilizados para a detecção de uma ilha de calor, uma vez que os 

sensores a bordo dos satélites registram a energia radiante visível e invisível das cidades e suas redondezas, com a 

vantagem de que por este método fornece uma visão geral da área de estudo. A temperatura em uma imagem é 

registrada pelo comprimento de onda correspondente ao infravermelho termal, relacionada com a emissão de radiação 

eletromagnética (REM) por alvos sob a forma de calor. Para quantificar o calor por meio de imagens de sensoriamento 

remoto tem-se como modelo a teoria do Corpo Negro, também chamado de emissor/absorvente ideal, que absorve toda 

energia incidente sobre ele e emite toda energia disponível. Com base nisso foram implementados algoritmos que 

permitem transformar os valores de radiância das imagens para reflectância e posteriormente temperatura. Neste 

trabalho foram utilizados os sensores Landsat-TM e MODIS, ambos com faixas na banda do infravermelho termal e 

diferentes resoluções espaciais, de modo a permitir a comparação da modelagem da ilha de calor na cidade de Curitiba 

com cada sensor. O sensor Landsat-TM opera com sete bandas espectrais possui resolução de 120 metros na banda 

utilizada, enquanto a imagem MOD11A2 do sensor MODIS possui resolução espacial de 1000 metros, e é um produto 

gerado a partir de oito bandas deste sensor. Para cada sensor foram utilizadas diferentes metodologias para a conversão 

da radiância para temperatura, de acordo com as especificações informadas pelos desenvolvedores dos sensores. Como 

resultados foram gerados os mapas e modelos digitais de temperatura na cidade de Curitiba, assim como “curvas de 

nível” para representar as isotermas, a partir dos valores de temperatura dos pixels. Analisando os produtos gerados é 

possível concluir que o fenômeno de ilhas de calor existe na região de estudo em questão, com acentuada aumento de 

temperatura em regiões industriais, altamente habitados e com pouca ou nenhuma arborização. Ambos os sensores 

mostraram-se eficientes para a construção de modelos espaciais de temperatura, porém, as particularidades de cada 

sensor faz com que cada um seja mais apropriado para um tipo de atividade. Os produtos gerados o sensor TM-Landsat, 

de mais alta resolução geométrica, apresenta uma maior gama de dados sobre a superfície, possibilitando uma análise 

mais detalhada do comportamento da temperatura na superfície terrestre, em especial para a identificação de variações 

de temperatura dentro de uma mesma região. Já o sensor MODIS foi mais eficiente para a visualização tridimensional 

do fenômeno das ilhas de calor na escala utilizada para visualizar toda cidade de Curitiba, pois este sofre menos 

perturbações causadas pela morfologia urbana, o que facilita a construção de isotermas.  

 

  


