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Resumo: O sensoriamento remoto possibilita identificar em tempo real alterações que ocorrem no 

planeta Terra resultante de diversos fenômenos naturais, mas também decorrentes de vários 

processos antrópicos. A quantificação de parâmetros biofísicos é de grande importância nos estudos 

em bacias hidrográficas, ajudando a estabelecer uso e ocupações sustentáveis. Neste sentido o 

presente trabalho tem por objetivo avaliar o albedo e a temperatura da superfície (Ts) por meio de 

imagens de satélite geradas pelo sensor ThematicMapper (TM) do satélite Landsat5 na Bacia 

Hidrográfica do Rio Tapacurá, PE. Para o estudo foram utilizadas duas imagens nas seguintes datas: 

10/7/1989 e 29/8/2007. Os valores de albedo se mostram maiores em áreas urbanas, com valores 

entre 14 e 23% (para o ano de 1989) e 23 e 28% (para o ano de 2007), já para área com grande 

predominância de vegetação os valores se situaram entre 14 e 18%. A Ts obteve grande diferença 

entre os anos estudados, para a área urbana os valores ficaram entre 18 e 23 °C (ano de 1989) e 23 – 

28 °C (para o ano de 2007). Foram analisa das duas diferentes áreas (área urbana e área com maior 

presença de vegetação situada nas proximidades do reservatório de Tapacurá), para melhor analisar 

as alterações no diferentes anos estudados, onde pode-se perceber maiores médias para o ano de 

2007 (tanto do albedo quanto da Ts). Com o aumento da área urbana constata-se, assim, a influencia 

e importância de vegetação no clima local. 
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ALBEDO AND SURFACE TEMPERATURE OBTAINING THROUGH 

SATELLITE IMAGES IN BASIN 
Abstract. Remote sensing enables real time to identify changes that occur on Earth, resulting from 

various natural phenomena, but also due to various anthropic processes. The quantification of 

biophysical parameters is of great importance in studies of watersheds, helping to establish 

sustainable use and occupations. In this sense, the present work aims to evaluate the albedo and 

surface temperature (Ts) using satellite images generated by the sensor Thematic Mapper (TM) 

Landsat 5 in River Basin Tapacurá, PE. For the study we used two images on the following dates: 

10/07/1989 and 29/08/2007. The albedo values are shown in larger urban areas, with values 

between 14 and 23% (for 1989) and 23 and 28% (for 2007), while for area with high prevalence of 

vegetation values stood between 14 and 18%. The Ts obtained great difference between the years 

studied, to the urban area the values were between 18 and 23 ° C (1989) and 23-28 ° C (for year 

2007). We analyzed two different areas (urban area and the area with the greatest presence of 

vegetation located nearby reservoir Tapacurá), to better analyze the changes in the different years 

studied, which can realize higher averages for the year 2007. With the increase of urban area it 

appears therefore the influence and significance of vegetation in the local weather. 
 

Palavras-chave: Remote sensing, TM images, biophysical parameters. 
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1. INTRODUÇÃO 

O sensoriamento remoto muito tem ajudado no monitoramento ambiental possibilitando assim 

realizações de diagnósticos de alterações ambientais com base no monitoramento de diferentes 

parâmetros biofísicos, sendo uma ferramenta economicamente mais viável em grandes áreas. A 

utilização deste meio para estudos em bacias hidrográficas é de suma importância tendo em vista 

que ajuda a estabelecer uso e ocupações sustentáveis. Com o monitoramento, é possível 

diagnosticar alterações antrópicas e naturais na paisagem, e orientar o estabelecimento de políticas 

de reversão de um quadro de degradação ambiental (Cunha et al., 2012).  

A quantificação dos parâmetros biofísicos – albedo e temperatura da superfície vêm sendo 

estudados em grande escala (Oliveira, et al., 2012; Oliveira. et al., 2011 Giongo et al., 2010; Silva et 

al., 2005; Silva et al., 2010; Shuai et al., 2010, dentre outros) 

Estimativas de albedo da superfície, segundo Shuai et al. (2011), fornecem meios 

quantitativos para investigar a transferência de energia entre a superfície terrestre e a atmosfera, 

auxiliando assim na modelagem climática regional e global. O albedo varia de acordo com as 

características físico-químicas das superfícies, sendo assim quanto maior a urbanização, 

desmatamento, solo exposto maior será o valor do albedo. Por ser o albedo um parâmetro biofísico 

em que a sua variação ocorre de acordo com o tipo de alvo sobre o qual incide a radiação 

eletromagnética, variações desse parâmetro são excelentes indicadores de mudanças no cenário de 

uma região (Silva et al., 2005). Giongo et al. (2010) por meio do satélite Landsat 5 obtiveram 

resultados concordantes com as duas torres micrometeorológicas localizadas em Santa Rita do 

Passa Quatro, SP. Silva et al. (2010) através do sensoriamento remoto identificaram alterações 

climáticas decorrentes de mudanças no uso da terra, nas bacia do Mogi-Guaçu (SP) e do Baixo 

Jaguaribe (CE). 

A temperatura da superfície (Ts) está envolvida no balanço de energia, evaporação e 

transpiração da vegetação, bem como em processos de desertificação; o que a torna adequada para 

uso como indicador de degradação terrestre e mudança climática (Oliveira et al., 2012), sendo esta 

diretamente ligada a temperatura do ar e consequentemente o clima local. Araújo e Di Pace (2010) 

obtiveram a Ts em alagoas com imagens do TM-Landsat5 constatando assim maiores temperaturas 

em áreas urbanas. Gomes et al. (2009) encontraram para a Lagoa do Cortado, SP valores de Ts 

semelhante ao encontrado no Cerrado, para esta mesma área. Silva et al. (2011) pesquisaram vários 

tipos de cobertura do solo e concluíram que a presença de áreas irrigadas fez com que houvesse 

uma redução da Ts. 

O estudo do albedo e da Ts para a bacia do rio Tapacurá é muito relevante tendo em vista que 

a referida bacia apresenta uma grande importância para a região metropolitana do Recife na qual 

abastece cerca de 25% da sua água consumida, mediante o reservatório da barragem Tapacurá. A 

avaliação do albedo da superfície e a Ts visa auxiliar o monitoramento do uso e ocupação na bacia e 

quantificar os seus respectivos aumentos ao longo dos anos estudados. O presente estudo objetivou 

avaliar o albedo e a Ts em períodos distintos focando em duas áreas: Urbana (município de Vitória 

de Santo Antão) e com presença de vegetação (próxima ao reservatório de Tapacurá). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo do presente trabalho está localizada na bacia hidrográfica do rio Tapacurá 

(Figura 1), integrante da Rede de Hidrologia do Semiárido (REHISA), com área de drenagem 

aproximada de 470,50 km
2
. 
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Figura 1. Localização da bacia hidrográfica do rio Tapacurá - Pernambuco 
 

O relevo da bacia está em sua maior parte constituído por colinas e cristas. Apresenta 

remanescentes da Mata Atlântica e alguns remanescentes de Caatinga na parte sudoeste da bacia. O 

período chuvoso posiciona-se entre os meses de março a julho, com precipitação pluviométrica 

anual de 1.017 mm. A temperatura média mensal oscila entre 23,7 e 27,0 ºC(Braga, 2001). 

Foram adquiridas junto ao INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) duas imagens do 

Mapeador Temático (TM) do satélite Landsat5, órbita 214, ponto 66, compostas por sete bandas 

espectrais, dos dias de 10 de julho de 1989 e 29 de agosto de 2007. 

Para obtenção do albedo e da Ts, foi realizado o cálculo da calibração radiométrica que 

corresponde à obtenção da radiação espectral de cada banda (Lλi), de acordo com a seguinte 

equação proposta por Markham e Baker (1987): 

255

i i
i i

b a
L a ND


   

(1) 

em que: “a” e “b” são radiâncias espectrais mínima e máxima (Wm
-2

 sr
-1

 µm
-1

) obtidas em Chander 

e Markham (2007); ND é a intensidade do pixel (número inteiro entre 0 e 255) e; “i” cada banda do 

satélite Landsat 5. 

A reflectância ( )i  corresponde à razão entre o fluxo de radiação refletida por cada banda e o 

fluxo de radiação incidente, conforme apresentado na equação (Allen et al., 2002): 

 

    
    

         
 

 

(2) 

em que: Li é a radiância espectral de cada banda; Ki irradiância solar espectral de cada banda no 
topo da atmosfera (Wm

-2
 µm

-1
); Z ângulo zenital solar e dr o quadrado da razão entre a distância 

média Terra-Sol (ro) e a distância Terra-Sol (r) em dado dia do ano (DSA). 
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 O albedo planetário (αtoa) para cada banda, ou seja, o albedo não ajustado às interferências 

atmosféricas, foi obtido por meio de combinação linear entre as reflectâncias monocromáticas, por:  

                                                       (3) 

 

em que:   ,   ,   ,  ,   e    foram os albedos planetários associados às bandas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 

respectivamente; e cada fator (0,293, ..., 0,012) correspondeu à razão entre a irradiância solar, no 

domínio de cada banda, pela somatória de todas essas irradiâncias (Silva et al., 2005) 

 A transmissividade atmosférica (   ) foi obtida conforme Allen et al. (2002) em função da 
pressão atmosférica e da água precipitável por meio da equação 

                  
         

      
       

 

    
 
   

  (4) 

em que: Kt é o coeficiente de turbidez da atmosfera (Kt= 1; para céu claro e limpo); P é a pressão 

atmosférica (kPa); e W é a água precipitável (mm) sendo obtidas pelas seguintes expressões: 

 - Pressão (P): 

  
                 

  
 (5) 

 - Água precipitável (W): 

               (6) 

em que: Ta é a temperatura do ar (Kelvin); h é a altitude (m) em estudo, pelo modelo digital de 

elevação (MDE); e   é a pressão real de vapor d’água (kPa). 

 O albedo da superfície representa o albedo com as correções da atmosfera sendo obtido 

conforme Bastiaanssen et al. (1998): 

   
       

   
 

  
(7) 

onde:    é a reflectância atmosférica, considerada neste trabalho igual a 0,03, conforme 

Bastiaanssen (2000). 

Determinou-se a temperatura da superfície (Ts) em Kelvin mediante a seguinte expressão: 

   
  

   
     

   
   

 
(8) 

onde: K1 e K2 são constantes de radiação específicas para o TM – Landsat 5, respectivamente iguais 

a 607,76 Wm
-2

 sr
-1

 μm
-1

 e 1260,56 K. O     é a emissividade de cada pixel no domínio espectral da 

banda termal (Norrow Band), sendo obtido pela seguinte expressão: 

 

                    (9) 

em que: IAF é o índice de área foliar, esta equação tem validade para IAF<3 considera    = 0,98 e, 
no caso em que IAF≥3 (corpos d’água) considera iguala 0,99. 

 O parâmetro estatístico utilizado para comparar as médias do albedo e da Ts nas áreas 

selecionadas na área urbana (município de Vitória de Santo Antão) e área com vegetação nativa 

(próximo ao reservatório de Tapacurá) entre os anos analisados foi o teste de comparação de médias 

– Test t de Student, que está expresso na seguinte equação: 
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(10) 

Em que:          é a diferença entre as médias das áreas analisadas, S é o desvio padrão e   é o 

número de amostras. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A variação do albedo da superfície da Bacia do Rio Tapacurá entre as imagens estudadas 

(Figura 2) indica pequenas áreas com albedo maior que 34%, isto se deve pela presença de nuvens, 

seguida de albedo menor que 10%, sendo este valor correspondente a sombra. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Figura 2. Albedo da superfície obtido através do sensor TM, em 10/07/1989 e 29/08/2007. 

 

Houve aumento do albedo da superfície em toda a área de estudo onde os valores em áreas 

urbanas foram extrapolados de, em sua maioria, 14 – 23% (1989) para 23 – 28% (2009). Este 

aumento está relacionado com a expansão territorial urbana dos municípios que estão dentro dos 

limites da bacia (Vitória de Santo Antão e Pombos). Pode-se observar em ambas imagens valores 
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menores do albedo próximo ao reservatório de Tapacurá (14 – 18%) se comparado com os valores 

obtidos em área urbana, já citado anteriormente. 

Estas alterações estão associadas às mudanças no uso e ocupação do solo, podendo assim, ter 

contribuído para afetar o clima local. Para o Cerrado, Gomes et al. (2009) encontrou valores entre 

11 – 12%, já para a área de cerradão (constituído de vegetação de maior porte) os valores foram 

entre 9 – 13%. Rodrigues et al. (2009) encontraram para áreas desprotegidas no semiárido valores 

entre 26 – 36%, enquanto Silva et al. (2011) encontram para o perímetro irrigado de São Gonçalo 

na Paraíba uma variação entre 25 e 45% para áreas com solo exposto.  

A Ts houve uma brusca mudança entre os anos estudados (Figura 3), para o ano de 1989 

valores entre 18 – 23°C já para 2007 os valores foram de 23 – 30°C nos centros urbanos.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Figura 3. Albedo da superfície obtido através do sensor TM, em 10/07/1989 e 29/08/2007. 

 

Esta alteração na temperatura está em consonância com os valores obtidos do albedo da 

superfície, analisada anteriormente. Os valores mais altos da Ts para ambas as imagens se 

concentraram em áreas urbanas.Araújo e Di Pace (2010), em estudo realizado na cidade de Maceió, 

AL também encontrou maiores valores Ts dentro da malha urbana. Moreira e Galvíncio (2007), 

também constataram que áreas com maior adensamento (construções verticais, horizontais, 

concentração de veículos) associada à baixa presença arbórea, contribuíram para o aumento da 
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temperatura local. Silva et al. (2011) encontram para o perímetro irrigado de São Gonçalo na 

Paraíba valores em torno de 20 – 26°C para áreas com solo exposto. 

Para melhor avaliação dos valores do albedo e da Ts, foram escolhidas duas áreas para fazer o 

recorte em uma superfície mais homogênea possível, de modo que as médias obtidas através destes 

recortes representassem bem os valores medidos em superfície. A área 1, que representa a área 

urbana de Vitória de Santo Antão e a área 2 que representa a área de vegetação nativa ao redor do 

reservatório de Tapacurá, conforme representação da Figura 4, com imagens d alta resolução para 

uma identificação mais precisa da área analisada. 

 

  

Figura 4. Imagens de alta resolução para as áreas analisadas. A área 1 (A) e a área 2 (B). Fonte: 

Google Earth. 

 

Para avaliar se há diferença significativa entre as médias obtidas através de cada recorte, 

utilizou-se o Test t de Student, com nível de significância de 1% (α = 0,01). O valor do t tabelado 

encontrado para este nível de significância, com graus de liberdade tendendo ao infinito, foi de 

2,33. Estes graus de liberdade foram utilizados em virtude de cada recorte possuir 30 X 30 pixels, 

ou seja, constituindo amostras com 900 dados. 

Analisando os valores obtidos de todas as médias através do Teste t de Student, observa-se 

que o t calculado (tcalc) foi muito superior ao t tabelado (2,33), o que significa dizer que as médias 

diferem significativamente entre si, para o nível de significância adotado. Em todos os casos de 

comparação de médias os valores obtidos através do tcal foram muito superior, o que significa que 

houve uma grande diferença entre as médias das áreas analisadas em diferentes anos, ou seja, os 

valores médios aumentaram do ano de 1989 para 2007. 

Na Tabela 1 estão representados os valores médios do albedo e da Ts, onde, comparando a 
área 1 com a área 2 pode-se afirmar que nos dois anos onde há presença de vegetação o albedo e a 

Ts são menores do que em áreas urbanas e os desvios padrão são menores, significando dizer que a 

o albedo e a Ts nestas áreas são mais homogêneas. Diante disto pode-se afirmar que o crescimento 

da área urbana interfere localmente no clima. 
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Tabela 1. Média, desvio padrão e t,calc. do albedo e a temperatura da superfície para os dias 

10/7/1989 e 29/8/2007. 

Albedo da superfície 

Data 
Área 1 Área 2 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

10/7/1989 0,149 0,025 0,120 0,018 

29/8/2007 0,193 0,027 0,133 0,013 

t,calc. 40,053 17,555 

Temperatura da Superfície 

Data 
Área 1 Área 2 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

10/7/1989 21,364 2,762 19,792 0,377 

29/8/2007 27,832 1,440 22,348 0,520 

t,calc. 69,55532 119,3201 

 

 
 

4. CONCLUSÕES 

O presente trabalho mostrou, a partir de imagens do Landsat 5 – TM, a eficiência dos 

resultados do albedo e a temperatura da superfície (Ts) na avaliação ambiental, evidenciando assim 

as diferentes respostas da superfície terrestre nos diferentes anos estudados.  

A presença humana na área de estudo altera os fluxos radiativos e impacta a temperatura da 

superfície, com consequências diretas na temperatura do ar. 

Nas duas áreas selecionadas para a comparação entre os anos estudados, constatou-se haver 

diferenças significativas entre as médias das variáveis estudadas, ao nível de 1% de probabilidade, 

segundo o Teste t de Student. 
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