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Diante do rápido crescimento populacional na área urbana, tomar conhecimento das alterações naturais 
torna-se um trabalho oneroso. Assim, o uso das geotecnologias e suas aplicações têm sido muito utilizados 
nos últimos anos e contribuem para o avanço no conhecimento da dinâmica da paisagem, sendo uma 
ótima ferramenta devido a aspectos de fácil visualização e rapidez para auxiliar na tomada de 
decisões. Para estimar a qualidade ambiental sentida pela população são vários os indicadores que podem 
ser considerados e vários são os algoritmos que podem ser utilizados diante da complexidade espacial 
urbana. No entanto, a relação entre a vegetação e os diversos tipos de usos de solo no ambiente urbano 
são elementos indispensáveis nessa avaliação da paisagem. Dessa forma, este trabalho propôs utilizar 
indicadores ambientais derivados de imagens de satélite para estimar a qualidade ambiental no ambiente 
urbano utilizando o sistema de informação geográfica ILWIS versão 3.4 (software livre - Disponível em: 
http://ilwis.itc.utwente.nl/downloads/). A metodologia utilizou de quatro indicadores: TS (Temperatura 
superficial), NDVI (Índice de vegetação da diferença normalizada), SAVI (Índice de vegetação ajustado para 
o solo) e NSI (Índice de diferença normalizada de solos). Para a obtenção da camada de temperatura da 
superfície (TS), utilizou-se a imagem do canal do infravermelho termal, faixa espectral de 10,6 a 11,19 µm, 
banda 10 do sensor do satélite Landsat-8 adquirida através do site USGS, com resolução espacial de 100 
metros. Para calcular a TS, o sensor de nível de radiância espectral, banda térmica, foi convertido ao 
satélite temperatura de brilho. Como a temperatura de brilho refere-se a um corpo negro, para calcular a 
temperatura de superfície foi necessário acrescentar a emissividade da superfície terrestre. Encontrada a 
temperatura em graus Kelvin, esta foi transformada em graus Celsius. Para a obtenção dos índices NDVI, 
SAVI e NSI utilizaram-se as imagens do canal vermelho e infravermelho próximo do sensor do satélite 
Sentinel-2A obtida no site Copernicus com resolução espacial de 10 metros. Foi considerado para esta 
pesquisa que os valores mais elevados dos índices NDVI e SAVI indicam uma elevada presença de 
vegetação e corresponde a uma melhor qualidade ambiental, visto os efeitos benéficos na purificação do ar 
e proporção de conforto térmico provocando uma diminuição da temperatura e ao contrário, os valores de 
TS e NSI como são mais elevados em locais com maior porcentagem de área construída ou asfalto, 
configuram uma menor qualidade ambiental. Assim, para obtenção do índice de qualidade ambiental foi 
considerado a inversão dos valores das camadas TS e NSI. Posteriormente, realizou-se uma normalização 
dos valores, colocando-os em uma faixa entre 0 e 1, para isso foi utilizado o método do valor máximo, o 
qual se fundamenta em dividir os valores da cada mapa por seu máximo valor; este método é usado por 
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Roa (2007). Com o intuito de aperfeiçoar a estimação do índice de qualidade ambiental decidiu-se 
considerar a proximidade a parques existentes na cidade. Foram gerados buffers de distância aos parques, 
relacionando a melhor qualidade ambiental com a proximidade aos parques. Calculados todos os 
indicadores, para a estimação do índice de qualidade ambiental as camadas NDVI, SAVI, NSI, TS e distância 
dos parques foram submetidas ao método de sobreposição usando uma somatória linear ponderada onde 
todos os critérios têm a mesma importância, esta é uma técnica compensatória aditiva dentro das técnicas 
de avaliação multicritério. Para atestar a metodologia, foram selecionadas algumas áreas da cidade de 
Uberlândia em imagens de alta resolução adquiridas no Google Earth e realizadas visitas em campo em 
alguns setores da cidade, considerando as classes atribuídas à qualidade ambiental. Percebe-se a 
compatibilidade do índice de qualidade ambiental urbano estimado com a realidade. Os resultados 
mostraram que esta metodologia é importante para delimitar as áreas das cidades que possuem ótimo 
índice de qualidade ambiental, as quais estão intimamente relacionadas com a presença de vegetação do 
local e evidenciar as áreas que concentram um ruim estado de qualidade ambiental, as quais estão 
relacionadas com a alta temperatura, baixa presença de cobertura vegetal e precisam ser alvo primário do 
poder público. Além disso, pode-se destacar que as imagens Sentinel-2A foram importantes devido a 
qualidade de sua resolução temporal e espacial, e a Landsat-8 devido eficiência na estimativa da 
temperatura da superfície, com sua banda termal. Considerou-se que o uso dessas informações em 
conjunto enriquecem os resultados e o uso destes para a análise de qualidade ambiental tornou-se viável e 
um importante instrumento. Embora a qualidade ambiental seja determinada por um grande número de 
variáveis, os dados obtidos nas imagens de satélite Landsat-8 e Sentinel-2A mostraram-se eficaz na 
estimativa da qualidade ambiental urbana, sendo uma importante ferramenta de rápido acesso para obter 
informações espaço-temporal dos fatores ambientais urbanos e contribuem para o planejamento e 
aplicação das políticas públicas nas cidades. 
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