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RESUMO
O acelerado processo de ocupação urbana que as cidades produzem para abrigar suas populações,
vem impactando no ambiente físico e natural. Reflexo deste desequilíbrio está no surgimento da
Ilha de Calor, promovida pelo excesso de áreas construídas, pouca permeabilidade no solo e de
áreas vegetadas, contribuindo com o aumento de temperatura e com a alteração do balanço
energético do lugar tornando os ambientes favoráveis para a proliferação de doenças vetoriais
como a dengue. A maioria das pesquisas sobre Ilha de Calor estão relacionadas com conforto
térmico e o equilíbrio ambiental nas áreas urbanas, sendo um desafio sobre as causas das alterações
ambientais sobre as condições de saúde. Segundo a Secretária de vigilância epidemiológica da
cidade de Taubaté-SP, na região do Vale do Paraíba, com população de 280.000 hab., notificou no
ano de 2014 mais de 9 mil casos de dengue, sendo a terceira maior cidade com registro da doença
no ano. A escassez de dados sobre o microclima que contribuam com a saúde pública e com as
propostas do plano diretor da cidade, justifica esta pesquisa em reconhecer os impactos sobre o
meio ambiente e associar a Ilha de Calor com os casos de dengue ocorridos na faixa etária de 0 a
9 anos. O objetivo do trabalho foi de identifica as mudanças de uso e ocupação do solo urbano
entre os anos de 2000 e 2010 e detectar as alterações de temperatura de superfície da área urbana
no verão de 2014 e associar com os casos de dengue ocorridos no mesmo período nos setores
censitários urbanos, produzindo mapas temáticos de densidade pelo modelo kernel. Para tanto,
foram adquirida imagens do sensor TM do Landsat 5 datadas de 21/08/2000 e 01/08/2010 e
imagem de verão datada de 01/02/2014 do satélite Landsat 8 sensores Orli/Tirs da orbita 118/76
que foram processadas e analisadas pelo sistema de informação geográfico (Arcgis). O resultado
obtido identificou que a ocupação urbana sobre áreas ambientais do município tem contribuído
com o surgimento da Ilha de Calor, destacando elevadas alterações de temperaturas de superfície
de solo em alguns setores censitários urbanos no ano de 2014, que correlacionados aos casos de
dengue ocorridos na faixa etária de 0 a 9 anos no mesmo período foi possível identificar pelo
método de densidade de Kernel uma associação entre os mesmos setores censitários urbanos.
PALAVRAS-CHAVE: Ilhas de Calor. Mudanças climáticas. Dengue
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ABSTRACT

The accelerated process of urban occupation that cities produce to shelter their populations, has
impacted the physical and natural environment. Reflection of this imbalance is in the emergence
of the "heat island", promoted by the excess of constructed areas, little permeability in the soil and
of vegetated areas, contributing with the increase of temperature and with the alteration of the
energy balance of the place making the environments favorable for the proliferation of vectorborne diseases such as dengue. Most research on 'heat islands' is related to thermal comfort and
the environmental balance of urban areas, and is a challenge on the causes of environmental
changes on health conditions. According to the Secretary of Epidemiological Surveillance of the
city of Taubaté-SP, in the Vale do Paraíba region, with a population of 280,000 inhabitants, in the
year 2014 reported more than 9 thousand cases of dengue fever, being the third largest city with
registered disease in the year. The scarcity of data on the microclimate that contribute to public
health and the proposals of the city master plan justifies this research in recognizing the impacts
on the environment and associating "heat islands" with dengue cases occurring in the range age
from 0 to 9 years. The objective of this work was to identify changes in urban land use and urban
occupation between 2000 and 2010 to detect changes in the surface temperature of the urban area
in the summer of 2014 and to associate with the dengue cases occurring in the same period in the
urban census sectors, producing thematic maps of density by the kernel model. For that, images of
the TM sensor of Landsat 5 dated August 21, 2000 and August 1, 2010 were acquired and summer
image dated 01/02/2014 of the satellite Landsat 8 Orli / Tirs sensors of the orbit 118/76 were
processed and analyzed by the geographic information system (Arcgis). The obtained result
identified that the urban occupation on environmental areas of the municipality has contributed to
the emergence of the "heat island", highlighting high changes of soil surface temperatures in some
urban census tracts of the year 2014, which correlated to dengue cases Occurring in the age group
0 to 9 years in the same period, it was possible to identify by the Kernel density method an
association between the same urban sencus tracts.

KEYWORDS: Heat island. Climate changes. Dengue fever
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1 INTRODUÇÃO

Fruto do acelerado processo de ocupação urbana, as cidades vêm apresentando grande
crescimento populacional transformando seu ambiente físico e natural, e contribuindo
significativamente com as mudanças climáticas e microclimáticas do lugar.
De acordo com Del Rio (1991) e Lombardo (1985), os diferentes modelos de morfologia
urbana e ocupação do solo urbano adotados pelos planos diretores para atender à população das
cidades têm exigido uma infraestrutura habitacional mais ampla e complexa, contribuíndo com
a alta concentração de atividades, densidade construtiva e demográfica, alterando o balanço de
energia e aumentando a concentração de poluentes, que tem afetado seriamente o conforto
térmico e a saúde dos habitantes.
A forma de ocupação das áreas urbanas geradas pela verticalização e pelo adensamento
são os responsáveis pelo surgimento das Ilhas de Calor. Segundo Oke (1982), o quantitativo de
áreas construídas, vegetadas e os agentes poluidores contribuem com balanço energético do
lugar, acarretando a elevação da temperatura e redução da umidade relativa do ar.
Os altos índices de temperatura de superfície no ambiente urbano podem ser detectados
pelos processos de transmissividade, emissividade, absortividade e reflectividade da superfície
urbana, obtidos por meio do sensoriamento remoto e identificados nas imagens captadas pelos
sensores dos satélites em órbita, permitindo obter informações estimadas da temperatura de
superfície (LIU, 2006). A utilização dos dados obtidos com o sensoriamento remoto possibilita
identificar as alterações da temperatura e as mudanças na superfície urbana que modificam o
balanço energético de um lugar, disponibilizando informações quando não se tem à disposição
estações metereológicas que contribuam nas pesquisas dos impactos ambientais no processo de
urbanização das cidades.
A Ilha de Calor está presente hoje em todas as cidades e é caracterizada por variações
temporais e espaciais do clima, pela topográfica e por variações do microclima do lugar,
promovida pela emissão de poluentes antropogênicos que contribuem com o aumento da
temperatura e da absorção solar (SANTAMOURIS, 2001), permitindo que as temperaturas em
ambientes urbanos sejam muito elevadas (acima de 35ºC) e tornando os ambientes favoráveis
para a proliferação de doenças promovidas pelos arbovirus como o Aedes Aegypti
(KJELLSTROM; WEAVER 2009), transmissor da dengue que tem afetado muitos países
tropicais como o Brasil.
A Dengue é uma doença febril aguda, de etiologia viral e de evolução benigna na forma
clássica, e grave quando se apresenta na forma hemorrágica. A dengue é hoje a mais importante
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arbovirose (doença transmitida por artrópodes) que tem afetado o homem e gerado sério
problema de saúde pública no mundo (FUNASA, 2002).
O trabalho aborda a cidade de Taubaté localizada na região do Vale do Paraíba Paulista–
SP, nas coordenadas 23º 01’ S e 45º 33’ O, com população de 280.000 habitantes,
que teve um rápido crescimento urbano com acelerado ritmo de conurbação com os municípios
vizinhos.
Historicamente o traçado urbano da cidade de Taubaté foi definido por setorização,
prevalecendo à mobilidade como um dos fatores para demonstrar a expansão da cidade. A via
Férrea e a rodovia Presidente Dutra foram determinantes na estrutura da cidade, moldando o
espaço urbano em três partes (Baixa, Central e Alta), permitindo o crescimento de moradia,
comércio e indústria, com concentrações de diversas classes sociais diferenciadas (CARLOS;
RICCI, 2015).
A forma de expansão urbana definida pelos planos diretores e leis complementares entre
os períodos de 1972 a 2010 caracterizaram a organização do Espaço-intraurbano de TaubatéSP (TAUBATÉ), delimitando a expansão urbana da cidade entre o eixo leste, oeste e sul do seu
espaço físico como forma de atender a demanda de novas áreas para abrigar sua população. Os
efeitos da expansão podem estar contribuindo com a mudança do comportamento climático de
precipitações pluviométricas nos últimos anos, em que a intensificação da mancha urbana tem
gerado maior impermeabilidade do solo promovendo um déficit de água no lençol freático onde
o escoamento ocorre de forma superficial, contribuindo com o alagamento das áreas mais baixas
(FERREIRA, 2009).

1.1

JUSTIFICATIVA

A escassez de dados sobre o microclima que contribuam com a saúde pública e com as
propostas do plano diretor da cidade, justifica esta pesquisa em reconhecer os processos de uso
e ocupação do solo e os impactos sobre o meio ambiente utilizando como ferramenta o
sensoriamento remoto para associar a Ilha de Calor com casos de dengue.

1.2

OBJETIVO

Identificar o uso e ocupação do solo urbano com imagens do landsat 5, no período de
inverno dos anos de 2000 e 2010 na cidade de Taubaté.
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Identificar a Ilha de Calor em superfície urbana utilizando imagens de verão 2014 do
Landsat 8 e associar com os casos de dengue ocorridos no mesmo período nos setores
censitários urbanos.
Gerar mapas temáticos de uso e ocupação do solo, temperatura de superfície terrestre
(Tst) e de densidade de Kernel da cidade de Taubaté-SP.

18

2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Os estudos da influência do processo de urbanização sobre o clima necessitam de uma

investigação mais aprofundada de conhecimento climático e físico, para se aplicar os métodos
e ferramentas pesquisados à realidade do clima no ambiente urbano.

2.1

O CLIMA URBANO

O estudo do clima é uma resultante de diferentes elementos e fatores que atuam em
conjunto para definirem e condicionarem o clima do lugar. Como elementos das variáveis
globais apresentam-se: a latitude, a altitude, a radiação solar, os ventos, as massas de água, a
topografia, a vegetação, o solo; e como fatores climáticos locais: a temperatura, a umidade do
ar, os movimentos das massas de ar e as precipitações. (ROMERO, 2000)
No clima urbano as alterações da temperatura estão diretamente relacionadas com as
leis da termodinâmica, pois a energia adquirida por um material em uma superfície urbana pode
ser transferida através das interações de calor absorvido e transmitido para outros materiais.
Desta forma, a energia proveniente do Sol através da radiação solar é que comanda todo o
balanço energético da Terra fazendo com que o clima urbano produza fluxos de calor sensível,
latente e antropogênico (RABELO, 2013).
Para Oke (1982), a radiação solar é uma energia transmitida por meio da oscilação do
campo eletromagnético que atinge a Terra por ondas curtas. A radiação solar pode ser refletida
e liberada para a atmosfera através das ondas longas emergentes da superfície por meio das
construções urbanas (dependendo do material utilizado nas edificações) e pela morfologia
urbana. Porém, as trocas térmicas no meio urbano ocorrem pelas diferenças de temperatura
entre áreas e essas trocas podem ser por condução, convecção e radiação (BERGMAN et
al.,2014).
Para Romero (2007) essas trocas térmicas devem ser observadas tanto em relação aos
seus aspectos quantitativos como em relação à sua forma de transmissão, conforme Figura 1;

19

Figura 1- As siglas na figura, representam as diferentes trocas de calor geradas pela radiação
entre o meio rural e o meio urbano

Fonte: (Romero,2007)

A orografia e a topografia exercem influência na temperatura, umidade relativa e
pressão atmosférica de um lugar. A temperatura do ar atua no processo de evapotranspiração,
devido ao fato de que a radiação solar absorvida pela atmosfera e o calor emitido pela superfície
urbana elevam a temperatura do ar. Quando a temperatura do ar atinge a faixa de tolerância
(temperatura máxima e temperatura mínima) as atividades fisiológicas dos seres vivos se
comprometem podendo levá-los à morte (VAREJÃO SILVA 2006).
Na superfície do solo ocorre também variação de temperatura. As trocas de energia entre
a superfície do solo e a atmosfera são efetuadas tanto por condução quanto por irradiação,
podendo ocorrer oscilações de temperatura em ciclos diários ou anuais. Essas oscilações
dependem da cobertura vegetal presente à superfície do solo, contribuindo sensivelmente na
amplitude térmica diária do solo (OKE, 1982).
Outra variável importante é a umidade atmosférica que atua no clima urbano quando a
água é cedida à atmosfera em forma de vapor d’água. Esse processo é causado pela evaporação
da água dos solos e das superfícies líquidas (lagos, cursos d’água, reservatórios e rios) e se faz
presente também através da transpiração vegetal. Ao ingressar na atmosfera, o vapor d’água
leva consigo o calor latente consumido na transição de fase (estado líquido para estado gasoso)
e transfere ao ambiente calor latente também quando retorna à superfície na forma líquida. A
quantidade de umidade do ar influencia significativamente a energia da atmosfera do lugar
podendo se apresentar como específica, absoluta e relativa (VAREJÃO SILVA 2006). A
umidade específica é a razão entre a massa de vapor d’água e a massa total de ar que o contém
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(g/kg) e que não muda com a pressão. A umidade absoluta muda com a pressão, pois relaciona
a razão entre massa de vapor d’água e o volume total de ar que o contém (g/m3). A umidade
relativa por sua vez é a razão entre vapor e a pressão saturação, sendo medida em porcentagem,
aumentando com a redução da temperatura, pois nas temperaturas elevadas a umidade do ar é
mais seca e menos úmida (SOARES 2000).
Na análise do clima é necessário conhecer a pressão atmosférica, ou seja, o peso que o
ar exerce sobre a superfície terrestre. As temperaturas são fatores que interferem sobre os níveis
de intensidade da pressão atmosférica, pois em regiões mais frias as moléculas de ar unem-se
aumentando a pressão e em regiões mais quentes as moléculas de ar afastam-se deixando o ar
menos denso e diminuindo a pressão. Outro fator que também influencia a pressão atmosférica
é a altitude, pois quanto maior a altitude menor será a pressão atmosférica e vice-versa em locais
de menor altitude (NEDEL, 2010).
O clima urbano é definido também pela latitude e longitude do lugar, ou seja, é um
sistema de coordenadas que possibilita determinar a posição de qualquer ponto geográfico
situado na superfície da Terra. A latitude de um lugar pode receber influência ou não do Trópico
do Equador que é a linha mais central do planeta, determinando as variáveis climáticas e a
trajetória solar sobre o lugar (VAREJÃO SILVA, 2006).

2.2

ILHAS DE CALOR

Segundo Solomon et al. (2003), em seu trabalho no relatório do Intergovernmental Panel
on Climate Changes (IPCC), as emissões de gás do efeito estufa vem promovendo alerta global
para as mudanças climáticas que terão como prioridade a adaptação da sociedade para as
mudanças de novos climas, exacerbando o problema da Ilha de Calor em todas as grandes
cidades, uma vez que prédios e asfaltos retêm muito mais radiação térmica do que as áreas nãourbanizadas (MARENGO, 2007).
Neste mesmo contexto, as cidades contribuem para a alteração do balanço de energia,
intensificando a Ilha de Calor sobre as áreas urbanas e promovendo uma interferência na
dinâmica dos sistemas ambientais e na variação de temperatura, conforme Figura 2 (OKE,
1982).
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Figura 2- A linha em vermelho demonstra maior temperatura retida pela Ilha de Calor no
ambiente urbano e menor temperatura retida no ambiente rural.

Fonte: (OKE, 1982).

De acordo com ROMERO (2007), a Ilha de Calor se caracteriza em densas áreas urbanas,
promovendo um aumento médio da temperatura do ar, sendo que durante dia a diferença de
temperatura entre o centro e os arredores é cerca de 1ºC a 2ºC. Os fatores que contribuem para
o desenvolvimento da Ilha de Calor são:
•

Diferenças na média da radiação entre a área urbana e as imediações,

principalmente a baixa taxa de esfriamento radiante durante as noites;
•

A estocagem de energia solar na massa dos edifícios da cidade durante o dia,

cedidas a atmosfera durante a noite;
•

Concentração de calor gerado pelas atividades urbanas;

•

Baixa evaporação pelo solo e pela vegetação comparando-se com a área rural;

•

Fontes de calor adicional que são cedidas ao ar urbano como calefação e

condicionadores de ar;
O aumento de temperatura associado à Ilha de Calor pode ser indesejável para a saúde,
ao interferir no conforto térmico humano e sobre os efeitos econômicos atribuídos ao aumento
do consumo de energia para resfriamento das edificações (ANJOS, 2014), principalmente
quando áreas vegetadas são substituídas por áreas edificadas com pouca vegetação
(MARCHESI; SAJANI; LAURIOLA, 2014).
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Quando as ondas de calor ocorrem no ambiente urbano, há também um aumento das
concentrações de poluentes transportados pelo ar que ficam retidos na Ilha de Calor. Ilhas de
calor estão presentes hoje em todas as cidades e são caracterizadas por variações temporais e
espaciais do clima, pelas topográficas e por variações do microclima do lugar, que para
Santamouris (2001) podem ser promovidas pela emissão de poluentes antropogênicos que
contribuem com o aumento da temperatura e da absorção solar, intensificando os problemas de
doenças do aparelho respiratórios e doenças do coração que afeta principalmente crianças e
idosos (ARAÚJO et al., 2015).

2.3

IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA SAÚDE

Segundo Kjellstrom & Weaver (2009), as mudanças climáticas observadas hoje serão
impactantes na saúde de muitos países, em que a exposição direta a radiação, condições
climáticas extremas, doenças entomológicas serão condicionantes para os altos índices de
mortalidade.
O maior impacto da mudança climática em ambiente urbano está associado à forma de
apropriação do espaço físico, onde áreas perífericas e distantes do centro urbano com pouca
opção de atendimento médico acomodam a população mais pobre que se apropria de áreas
vulneráveis e de proteção ambiental, contribuindo com a degradação ambiental e
consequentemente afetando o microclima do lugar (RAZZOLINI; RISSO GÜTHER, 2008).
As áreas suscetíveis a inundações podem gerar grandes impactos na saúde pública de
uma população. As doenças associadas à água estão vinculadas a falta de higiene pessoal e
doméstica, causadas por contato com a água, transmitida por vetores (insetos e roedores), que
são disseminadas e transmitidas pela água (FEACHEM; COL, 1983, apud RAZZOLINI;
RISSO GÜTHER, 2008)
As doenças entomológicas mais agravantes da atualidade são oriundas de vetores de
origem arbovirus, como o Aedes Aegypti, encontrados entre as latitudes 45º N e 35º S e menos
frequentes em altitudes acima de 1.000 metros, devido às baixas temperaturas. (FORATTINI,
1965).
O mecanismo de agravos e óbitos das doenças infecciosas são indiretos e mediados por
inúmeros fatores sociais e ambientais, com destaque para as áreas de transmissão de doenças
relacionadas a vetores e o possível aumento de risco de incidência de doenças de veiculação
hídrica. O ciclo de vida dos vetores, assim como dos reservatórios e hospedeiros que participam
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da cadeia de transmissão de doenças, está fortemente relacionado à dinâmica ambiental dos
ecossistemas onde estes vivem (BARCELLOS et al., 2009).
Para Augusto; Moises (2009) “[...] as doenças mediadas pela presença de vetores; pela
deficiência ou falta de saneamento; pela ocupação do solo sem a infraestrutura adequada; pela
exposição a radiações ionizantes; pela exposição humana a substâncias químicas utilizadas nos
alimentos, na agricultura, no controle de vetores pela saúde pública; decorrentes da poluição
industrial; dos desastres naturais e das tecnologias são testemunhas (indicadores) de uma crise
civilizatória em que está inserida também a crise ambiental [...].”
Nos casos de doenças promovidas por insetos vetores, como o Aedes Aegypti, a
incidência dos casos está associada ao aumento de temperatura, pluviosidade e umidade do ar,
condições que favorecem o aumento do número de criadouros disponíveis e também o
desenvolvimento do vetor (RIBEIRO et al., 2006)
De acordo com Beserra et al. (2006), o desenvolvimento e hábitos alimentares do vetor
estão diretamente associados a temperatura, viabilizando a sobrevivência do mosquito entre as
temperaturas de 15ºC a 30ºC e 28ºC a 32ºC, que são ideais para o estágio larval do mosquito
(ARAÚJO et al., 2015).
Estudos recentes indicam que as flutuações diárias da temperatura média contribuem na
disseminação e propagação dentro do vetor, facilitando à infecção de um mosquito e
subsequente a transmissão do vírus após a ingestão de sangue refeição quando submetidos a
temperaturas de 37ºC (CARRINGTON et al., 2013).
Embora a relação entre a produtividade do vetor e a doença não seja direta, já que não
tem em conta outros fatores relacionados à doença, como a circulação do vírus ou o sistema
imunológico do hospedeiro, a quantidade de vetores e sua capacidade de adaptação
desempenham um papel importante na transmissão dinâmica potencial da doença (LOPES et
al., 2014).
Segundo Ferreira (2009), os elevados índices pluviométricos registrados em cidades com
acentuado índice de expansão urbana em áreas ambientais, podem ser impactantes no
escoamento do volume hídrico do lugar, promovendo um cenário favorável para proliferação
de doenças vetoriais, já que a larva e ovos de vetores como o Aedes Aegypti são mais frequentes
em períodos de temperatura e índices pluviométricos elevados (VIANNA; IGNOTTI, 2013).

2.4

AS DOENÇAS INFECCIOSAS
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A dengue é uma doença infecto contagiosa, causada pelo vírus da dengue (DENV)
possuindo quatro sorotipos distintos, DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4, que são transmitidos
ao homem através da picada de mosquito do gênero Aedes. A infecção com um sorotipo pode
produzir um espectro de enfermidades, variando desde uma síndrome viral não específica a uma
severa doença hemorrágica fatal. Fatores de riscos, importantes para a febre hemorrágica,
incluem a linhagem e o sorotipo do vírus envolvido, a idade, a condição imune e a predisposição
genética do paciente (GUBLER; CLARK, 1995).
A dengue se apresenta clinicamente de quatro formas diferentes: Infecção Inaparente,
Dengue Clássica, Febre Hemorrágica da Dengue e Síndrome de Choque da Dengue, conforme
Quadro 1 (CARVALHO; NASCIMENTO, 2011).

Quadro 1- Apresentação das formas de DengueFORMA DA DOENÇA
ASPÉCTOS CLÍNICOS
Infecção Inaparente
Dengue Clássica

Febre Hemorrágica

Síndrome de Choque

A pessoa infectada não apresenta sintomas da
doença.
É uma doença leve e apresenta; febre alta (39º
a 40ºC), dores de cabeça e cansaço, dores
musculares e abdominais, náusea, vômito,
vermelhidão na pele, entre outros sintomas.
Podendo durar 7 dias.
É uma doença grave e apresenta; alterações
da coagulação sanguínea, hemorragias
nasais, gengivais, urinárias, gastrointestinais
ou uterinas.
Baixa pressão arterial que pode gerar tontura
e choque.
É uma doença gravíssima, apresentando
queda e ausência da pressão arterial,
inquietação, palidez e perda da consciência.
Alterações
neurológicas,
problemas
cardiorrespiratórios, insuficiência hepática,
hemorragia digestiva e derrame pleural.

Fonte: (CARVALHO & NASCIMENTO, 2011)

Os mosquitos são insetos dípteros, pertencentes à família culicidae, conhecidos também
como pernilongos, muriçocas ou carapanãs. Os adultos são alados, possuem pernas e antenas
longas e na grande maioria são hematófagos, enquanto as fases imaturas são aquáticas. Seu
ciclo biológico compreende as seguintes fases: ovos, quatro estágios larvais, pupa, conforme
figura 3 (CONSOLI; OLIVEIRA, 1994).
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Figura 3- Imagem do mosquito Aedes Aegypti e seu Ciclo de vida.

Fonte: SUCEN

De acordo com Consoli e Oliveira (1994), a fase de desenvolvimento do mosquito passa
por quatro fases:
- Fase ovo: Apesar de serem insetos fitófagos, ou seja, sobrevivem alimentando-se de
seiva de plantas, as fêmeas necessitam de sangue para a maturação dos ovos. Devido a seu
hábito de colocar seus ovos em recipientes artificiais, adaptaram-se facilmente ao ambiente
domiciliar e convívio com o homem.
- Fase Larva: Apresenta 4 estádios larvais (L1, L2, L3 e L4), conforme apresentado na
figura 6. Desenvolvem-se em 5 a 10 dias, com temperatura favorável de 25 a 29°C, findos os
quais se inicia a fase de pupa.
- Fase Pupa: Transformação da fase aquática para a terrestre. O desenvolvimento pode
atingir valores altos ou baixos. Sua sobrevivência é de 1 a 3 dias e depende de uma temperatura
de 27 a 38°C. As temperaturas de sobrevivência são iguais àquelas que as larvas necessitam.
- Fase Adulta: É a fase reprodutiva do inseto. O macho se distingue essencialmente da
fêmea por possuir antenas mais plumosas e palpos mais longos. O Aedes Aegypti é um
mosquito de coloração geralmente escura e com aspecto vistoso de escamas ornamentais que
formam manchas prateadas.
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Após a picada infectante do Aedes Aegypti, o tempo de incubação e o aparecimento dos
sintomas pode variar de 3 a 15 dias, sendo em média de 5 a 6 dias. O período em que o vírus
está presente no sangue é o período de transmissividade, também chamado período de Viremia.
Este período começa um dia antes do aparecimento dos sintomas e vai até o 6º dia da doença
(CARVALHO; NASCIMENTO, 2014).
De acordo com Gibson et al. (2013), a dengue apresenta diferença de prevalência dos
sinais clínicos em crianças, a liberação precoce de paciente com quadro febril é potencialmente
grave, sugerindo que o atendimento médico prestado nas unidades primárias é responsável pelo
agravo da doença devido a erros de classificação e triagem da doença.
Hammond et al. (2005), indica que os fatores de risco da doença em crianças entre 0 a 9
anos de idade é maior devido a fragilidade vascular, ocasionando o choque por vazamento
plasmático e por redução de plaquetas.
Segundo dados epidemiológicos do Sistema Único de Saúde (SUS), foram informados
589.107 casos de dengue no Brasil no ano de 2014. A região Sudeste se destacou com maior
índice de ocorrência da doença (311.639 casos), identificando uma taxa de incidência de
438,9/100.000 hab., seguida pela região Centro-Oeste com 116,2 casos da doença e uma taxa
de incidência 1,03/100.000 hab., região Nordeste com 311,6 casos e uma taxa de incidência de
191,4/100.000 hab., região Sul em quarto lugar registrou 22,9 casos com uma taxa de incidência
de 94,0/100.000 hab. e a região Norte em último lugar com 48,4 casos e uma taxa de incidência
de 392/100.000 hab.
Para Guollo et al. (2015), as variáveis demográficas contribuem para investigar a
tendência do coeficiente de incidência de dengue (número de casos por 100 mil habitantes),
identificando a distribuição temporal da doença.
De acordo com o Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), a distribuição
dos casos confirmados de dengue autóctones no Estado de São Paulo em 2014, destacaram a
cidade de São Paulo com 31.101 casos registrados da doença com uma Taxa de incidência de
261,45.

A cidade de Campinas foi à segunda com maior registro de casos (42.122)

identificando uma taxa de incidência de 3,65. A terceira maior foi à cidade de Taubaté com
9.402 casos da doença e uma taxa de incidência de 3,36, seguida da cidade de Americana com
9.021 casos registrados, identificando uma taxa de incidência de 4,28.
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2.5

O SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEORREFERENCIADO (SIG)

A análise espacial é hoje uma das ferramentas que permite compreender melhor o mundo
e seus conflitos, mas também a situação pontual de um lugar. Permite combinar variáveis de
informações georreferenciadas e a partir delas criar e analisar novas variáveis. Para Câmara et
al. (1996), o geoprocessamento é uma das áreas do conhecimento que reúne sistema de
informações computacionais de informações Geográfica que permite realizar análise espaciais
envolvendo diferentes dados como: cartografia, hidrografia, topografia e climatologia. A
qualidade dos dados coletados direta ou indiretamente vai determinar a qualidade do resultado
final podendo ser avaliada pela sua precisão e pela sua exatidão. A precisão corresponde ao
nível de detalhes dos dados, e a exatidão do grau de aproximação dos valores com a realidade.
Os dados devem acompanhar metadados, que são marcos ou pontos de referência que permitem
circunscrever a informação sob todas as formas de uma fonte (INPE).
Os dados nunca são cem por cento precisos e exatos, mas os níveis de exatidão devem
ser os maiores possíveis, para que o erro seja o menor. As operações elaboradas pelos softwares
de geoprocessamento permitem pesquisar dados procurando identificar elementos padrões e
tendências em que as simples visualizações não evidenciam, criando e compartilhando mapas,
cenas e análise dos dados, por meio de vetores (formas geométricas construídas por cálculos
matemáticos) e raster (formados por uma matriz de pixels de diferentes cores e tonalidades).
Os dados podem ter três dimensões; temporal (que representa fenômenos no espaço como no
tempo), temática (representados por linhas, curvas de nível, termais e poligonais), e espacial
(dados como; condição de renda, e crescimento urbano) (ROSA, 2011).

2.6

O SENSORIAMENTO REMOTO NO APOIO A PESQUISA.

As características e magnitudes das energias refletidas e emitidas pelos objetos e
captadas pelos sensores remotos são fontes essenciais de informações para saber identificar os
objetos de estudo, sendo necessário conhecer a energia eletromagnética, suas propriedades de
propagação e interações com os objetos na superfície. A energia eletromagnética possui três
propriedades: (a) comprimento da onda, que é a distância de um pico a outro, (b) a frequência
que é mesurada pelo número das ondas que passam em um ponto fixo em um segundo, (c) e a
amplitude que é a altura de cada pico (LIU, 2006). As principais faixas do espectro
eletromagnético estão representadas na Figura 4.
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Figura 4-Representação gráfica das principais faixas do espectro eletromagnético

Fonte: INPE

Os sensores são equipamentos capazes de converter em sinal a energia proveniente dos
objetos observados, extraindo de forma adequada a informação. Os sensores remotos possuem
sistemas fotográficos eletrônicos capazes de detectar e registrar, sob a forma de imagem ou não
o fluxo de energia radiante refletida ou emitida por objetos distantes. Qualquer fonte de energia
eletromagnética é caracterizada por espectro de emissão, o qual pode ser contínuo ou distribuído
em faixas discretas a velocidade de propagação de onda eletromagnética no vácuo, sendo a
velocidade da luz (3 x 108m/s) e o número de ondas que passam por um ponto do espaço num
determinado tempo que definem a frequência (f) da radiação (LIU, 2006).
A lei de Planck define que o controle de temperatura do satélite depende da
radioatividade transferida e o equilíbrio de temperatura depende do balanço absorvido da
energia solar, emitida e refletida da Terra e captada pelo sensor do satélite em órbita. (SIEGEL
et al., 2001)
A energia refletida de uma área pode ser analisada através dos pixels das imagens termais
captadas pelos sensores remotos, que traduzem em lei física a radiação térmica emitida por uma
superfície que inclui uma faixa de comprimentos de ondas. A radiação varia com o
comprimento da onda e o termo espectral é usado para se referir a natureza dessa dependência
(ROSA,2015).

29

A radiação solar que chega à Terra é irradiada diferentemente sobre sua superfície. Desta
forma, a cobertura vegetal e os diferentes usos do solo apresentam valores de temperatura
nitidamente desiguais devido à absorção, emissividade e irradiação característicos do uso do
solo e da cobertura vegetal existente em cada região (LOMBARDO, 1985). A presença de
nuvens interfere na reflectância dos objetos da superfície terrestre, que é registrada pelos
sensores dos satélites, pois a temperatura no topo das nuvens é sempre mais baixa do que a da
superfície terrestre (LIU, 2006).
O estudo do sensoriamento remoto é uma ferramenta que muito tem ajudado a
compreender como a temperatura difere em um mesmo local. Pode ser entendido como um
conjunto de atividades que permitem a obtenção de informações dos objetos que compõem a
superfície terrestre sem a necessidade de contato direto com os mesmos. Essas atividades
envolvem a detecção, aquisição e análise (interpretação e extração de informações) da energia
eletromagnética emitida ou refletida pelos objetos terrestres e registrada no sensor remoto
(MOREIRA, 2001).
Cada sensor possui um sistema de calibração que configura as imagens em valores
digitais (Pixels). Para Chander (2007), esses valores podem ser convertidos em unidades físicas
capazes de caracterizar a radiação radiometrica em unidade de medida.
A principal característica do satélite Landsat 5 TM desenvolvido pela NASA está na
resolução espectral magnética das sete bandas captadas pelo satélite, possibilitando obter
imagens sistemática de média resolução. A resolução geométrica das imagens captadas pelo
sensor do Landsat 5 é de 30m (onde cada pixel da imagem representa no terreno uma área de
0,09ha) United States Geological (USGS).
Operando em órbita desde 2013, os registros do Landsat 8 captam sistematicamente e
constroem periodicamente um arquivo global de imagens solares, substancialmente sem
nuvens, da massa terrestre da Terra. O landsat 8 vem operando em uma altitude de 705km,
numa órbita heliosincronica com inclinação 98,2º, captando imagens da Terra numa faixa de
180 a 190km por dia e revisitando a mesma superfície a cada 16 dias por meio do sensor OLI
(Operational Land Imager) com 9 bandas espectrais, e o sensor TIRS (Thermal Infrared
Sensor) com duas bandas termais (Banda 10 e Banda 11) que possuem uma resolução espacial
de 100m, sendo atualmente o melhor registro para estudos termais de superfície (USGS).
Segundo Schott et al. (2014) apud Pires; Junior Ferreira (2015), as imagens termais
apresentam anomalias que incluem diferenças radiométricas, apresentando variações nos
índices de calibração cruzada entre detectores que se sobrepõem em matrizes adjacentes e erros
de polarização na calibração absoluta. A partir de fevereiro de 2014 foi definida uma correção
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inicial das imagens, porém as imagens termais da banda 11 ainda apresentam anomalias. A
banda termal 10, no entanto pode ser utilizada desde que efetue a calibração apresentada no
modelo de correção para transferência radioativa de emissividade e parâmetros para
recuperação da temperatura de superfície (USGS).
O Landsat 5 e Landsat 8 podem ser observados na figura 5.

Figura 5-Imagens do satélite Landsat 5 (a) e do Landsat 8 (b)

(a)

(b)

Fonte: USGS

O sensor TM possibilita que suas bandas tenham um melhor estudo das áreas observadas
como:
•Banda 1: permite identifica a presença de água na superfície viabilizando estudos
batimétricos, bem como estudos das plumas oriundas de fumaças de queimadas e
indústrias;
•Banda 2: permite identificar sedimentos suspensos no ar e sobre os corpos d’água;
•Banda 3: permite identificar as manchas urbanas e de cobertura vegetal;
•Banda 4: permite identificar a rugosidade morfológica do terreno e das áreas verdes;
•Banda 5: permite identificar o teor de umidade das áreas verdes;
•Banda 6: permite detectar as propriedades termais das rochas, solos, vegetação e água,
•Banda 7: permite identificar minerais com íons hidroxila (sais inorgânicos) na
geomorfologia do terreno;
Os satélites da série landsat representam a única fonte de medições globais, calibradas,
e de resolução espacial moderada da superfície da Terra que são preservadas em um arquivo
nacional e livremente disponível ao público. Os dados registrados constituem a maior base de
dados das superfícies continentais da Terra visto do espaço.
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O landsat 8 apresenta uma resolução espacial de 30m em suas 9 bandas espectrais. A
grande diferença está nas bandas 5 (infravermelho próximo) e banda 4 multiespectral que
substituem as bandas 3 e 4 do Landsat 5 na fase de composição de cores para se detectar os
níveis de cobertura vegetal e rugosidade do terreno (USGS).

2.7

DETECÇÃO DA RADIÂNCIA E REFLECTÂNCIA

As imagens Landsat 5 TM são comumente utilizadas para classificar estatisticamente
tipos de cobertura, criar mosaicos digitais de várias imagens e detectar mudanças em imagens
sucessivas de uma mesma área. Os NDs (Digital numbers de uma imagem) são usados apenas
por conveniência no processamento dos dados, pois eles não representam quantitativamente
valores físicos reais de refletância e radiância (LIU, 2006).
Os valores físicos comumente derivados dos números digitais são: a radiância e a
refletância. A radiância representa a energia solar refletida por cada pixel, por unidade de área,
de tempo, de ângulo sólido e de comprimento de onda, medidas pelo satélite. Já a refletância é
a razão da quantidade de radiação refletida por objeto pela quantidade de radiação que incide
nele (BASTIAANSSEN et al., 2000).
A radiação vinda da vizinhança pode ser constituída por múltiplas superfícies em várias
temperaturas que incidem sobre as superfícies. A irradiação é definida em (W/m2) na qual a
radiação incide sobre uma superfície por uma unidade de área superficial, considerando
comprimentos de ondas vindas de todas as direções (BERGMAN et al., 2014).
Para o cálculo da radiância é fundamental utilizar dados de imagens de vários sensores
TM de diferentes períodos em plataforma de comum escala de radiância espectral (CHANDER
et al., 2003).
O processo de análise dos valores numéricos contidos nos pixels das imagens tem como
finalidade extrair e identificar informações que podem ser utilizadas na classificação
supervisionada, permitindo ao analista reconhecer as áreas amostrais dos objetos e classificalas por classes (FIGUEIREDO,2005 apud LEITE; SENA; NETO, 2012).
As previsões de temperatura da superfície terrestre (Tst) e as mudanças climáticas em
grande escala são obtidas através de modelagens que requerem dados de parâmetros biofísicos
da superfície terrestre. A Tst é um dos parâmetros mais importantes nas estimativas dos fluxos
de balanço de energia da superfície terrestre (GRIEND; OWE,1993).
A refletância é o passo inicial para a determinação de outros índices. Os índices de
vegetação em uma área são captados pelo sensor através da relação de diferentes valores termais
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gerando assim o NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), que é um indicador sensível
da quantidade e condições da vegetação (BRANDÃO, 2007).
A correção atmosférica é necessária para converter os valores das temperaturas dos
sensores para o real valor da temperatura de superfície (BARSI et al., 2015).

2.8

AS TÉCNICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS MUDANÇAS

Os métodos para análise de alterações de uso da cobertura da terra podem ser visuais ou
digitais. Nos métodos visuais as imagens são comparadas em passagens de períodos distintos
possibilitando interpretar e mapear a área aonde ocorreu às alterações, no método digital são
aplicadas diversas técnicas apoiadas em diferença multitemporais, razão e regressão das
imagens de dados vegetativos urbanos (MEDEIROS, 1987).
Podem se encontrar mudanças de uso da terra caracterizadas pela ação do homem como;
cultivo agrícola, pastagem etc., ou aquelas caracterizadas pelo estado físico do lugar como;
matas, corpos d’água e rochas (ESCADA 2003).
As mudanças de uso e cobertura da terra estão estritamente relacionadas ao contexto
político, social, econômico e ecológico em que elas ocorrem. Para identificação das mudanças,
utiliza-se como critério a classificação supervisionada que identifica sobre a área observada as
classes e grupos que exibem características comuns. O processo utiliza o enquadramento dos
pixels em Máxima Verossimilhança (MAXVER), este método pondera a distância média dos
níveis digitais das imagens, utilizando parâmetros estatísticos e expressa a porcentagem de
pixels pertencerem a uma determinada classe (LEITE; SENA; NETO, 2012).
Os sensores a bordo dos satélites presentes na órbita da Terra, são capazes de medir e
identificar as mudanças na cobertura da terra através de imagens captadas pelo sensor
possibilitando quantificar valores da reflectância em diferentes alvos (LIU,2006)
Os estudos de radiância observados nas Bandas termais dos satélites das séries Landsat
possibilitaram diversas pesquisas de identificação de aumento do valor de temperatura termal
de diferentes pontos observado.
Para mapear a Ilha de Calor, Lombardo (1985) identificou as alterações de temperatura
na cidade de São Paulo utilizando informações de imagens termais do sensor do satélite landsat
5, para mapear as áreas de uso e ocupação do solo da cidade utilizando as informações de
temperatura representadas por linhas.
As bandas termais dos sensores dos satélites Aqua e Terra da NASA foram utilizadas
para caracterizar a Ilha de Calor diurna e noturna das superfícies urbanas do planeta e identificar
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se as variáveis ambientais (altitude, latitude, etc.) contribuíam ou não na formação da Ilha de
Calor (CLINTON; PENG, 2013).
Para Salleh et al. (2013), o fenômeno da Ilha de Calor foi identificado com a banda termal
6 do Landsat 7etm+, na avaliação das mudanças do uso do solo com dados históricos
meteorológicos dos anos de 1996, 2001 e 2005 da cidade de Putrajaya na Malasia, permitindo
comparar os valores históricos de temperatura com o uso e a cobertura da terra entre os períodos
estudados. O resultado constatou que não era somente o impacto do crescimento urbano que
promovia o surgimento de Ilha de Calor, mas as alterações dos efeitos climáticos.
Na pesquisa de Ogashawara e Bastos (2012), a banda termal do Landsat 5 permitiu
estudar as alterações de temperatura e cobertura do solo da cidade de São José dos Campos nos
anos de 1986, 2001 e 2010, para identificar valores de massa vegetativa e sua relação com a
Ilha de Calor da cidade.
Verifica-se que diversas pesquisas referentes a Ilha de Calor estão voltadas para a relação
entre ambiente construído e cobertura vegetal como ferramenta para o planejamento urbano e
controle de disertificação das grandes cidades, porém estudos recentes puderam associar a Ilha
de Calor com o processo de desenvolvimento larval do mosquito Aedes Aegypti na cidade de
São Paulo no período 2010 e 2011 (ARAUJO et al., 2015).
Como procedimento para reconhecer às mudanças ocorridas em análise de resultados
georreferenciado, a aplicação estatística da densidade de Kernel permite identificar por meio
de interpolação exploratória a superfície de densidade de um dado e suas áreas quentes
(SANTOS; SOUZA, 2007).
Outras formas de detecção de informações podem ser geradas com a análise espacial de
dados com o apoio do sistema de informação geográfica (SIG), para promover estudos
ecológicos de identificação no processo de comparação de grupos de informação, muito
utilizado nas pesquisas epidemiológicas (CARVALHO; SANTOS, 2005).
A análise espacial pode ser dada de uma forma simples, apenas com base na análise
visual do padrão de distribuição de um evento em um mapa. Os eventos podem ser
representados em um mapa temático e que em muitos casos podem ser substituídos por uma
tabela (SOUZA; SANTOS, 2005).
Com a análise espacial foi possível identificar o padrão de distribuição espacial de
crianças de baixo peso entre o período de 2006 a 2010 no município de Taubaté-SP, elaborando
um mapa temático de ocorrência dos casos e procurando identificar os postos de saúde dos
setores censitários do município, para facilitar o controle de atendimento (NASCIMENTO;
COSTA; ZÖLLNER, 2013).
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Mondini et al. (2005), detectaram os casos de dengue com apoio na análise espacial por
área, no município de São José do Rio Preto, geocodificando os casos por logradouros e
agrupando-os por setores censitários para elaboração de mapas temáticos no controle da doença.
O georreferenciamento de registro de casos de dengue por setor censitário identificado
na análise espacial permitiu reconhecer a ocorrência espacial e temporal da doença associando
com a heterogeneidade de características do ambiente urbano (FLAUZINO et al, 2009).
O processo de identificação dos imóveis chave para criação larval do Aedes Aegypti no
município de Aracajú-SE, foi elaborado com mapas temáticos de gradientes de cores quentes,
com apoio da análise espacial e com dados de um Global Positioning System (GPS) para
demarcar os locais de maior risco, contribuindo no processo de controle do arbovirus (MATEIS
et al., 2013).
Carvalho e Nascimento (2014) utilizaram os estudos ecológicos e exploratórios da
análise espacial para detectar os casos de dengue por setor censitário ocorridos na cidade de
Cruzeiro-SP, e avaliaram a espacialização da doença com estimadores estatístico como o Moran
e Kernel.

2.9

OS ESTIMADORES ESTATÍSTICOS

A aplicação de novas tecnologias para análise espacial de dados tem possibilitado um
melhor conhecimento na área da saúde e ambiental, ofertando informações que propiciam uma
compreensão dos fatores socioeconômicos e ambientais, que traduzem as condições de vida da
população (JUNIOR RISI, 2007).
Neste contexto a aplicação estatística sobre os dados obtidos na análise espacial, tem
contribuído com os estudos ecológicos no controle e identificação dos padrões das doenças
epidemiológicas, que por meio de modelos estatísticos tem identificado uma dependência
espacial quantificada pela função de autocorreção espacial, em que os valores atribuídos aos
objetos analisados, indicam existência ou não de autocorrelação dos valores dos objetos
observados e seus vizinhos (CARVALHO et al., 2007).
Para Barcellos; Silva; Andrade (2007), a análise espacial por pontos oferece uma grande
flexibilidade para delinear a distribuição espacial dos eventos comparando com as abordagens
tradicionais da epidemiologia. A localização pontual de eventos possibilita a avaliação de seu
padrão espacial sem a necessidade de unidade de agregação pré-determinada.
A técnica de estimativa de Kernel possibilita criar uma interpolação exploratória que
gera uma superfície de densidade para identificação visual de pontos aglomerados (áreas
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quentes). É uma técnica estatística de interpolação em que a ocorrência dos pontos é
transformada em uma área contínua de risco para sua ocorrência. Esta técnica tem como
vantagem, a rápida visualização das áreas que merecem atenção (BARCELLOS; SILVA;
ANDRADE, 2007).
Barbosa e Lourenço (2010), utilizaram a técnica de kernel para avaliar a distribuição
espaço temporal de casos de dengue e da positividade larvária em recipientes encontrados casa
a casa no município de Tupã-SP, buscando estabelecer a relação entre a ocorrência de dengue
e positividade de recipientes.
Araújo et al. (2015), utilizaram o estimador de Kernel para avaliar a relação da Ilha de
Calor e casos de dengue na cidade de São Paulo-SP e correlacionar a temperatura favorável
para o desenvolvimento larval do mosquito transmissor da doença.
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3

MÉTODOS E MATERIAIS

3.1 CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO

3.1.1 Localização

A cidade de Taubaté-SP, localizada na região leste do Vale do Paraíba Paulista, nas
coordenadas 23º 01’ S e 45º 33’ O, tem população de 280.000 hab., distribuída em uma área de
625,9 km2. De acordo com o Instituto Brasileiro de Estatística (IBGE), a maior parte da
população vive em área urbana, com taxa de urbanização de 97,4%. A área urbana com 91,0
km2 apresenta-se dividida sobre o relevo da cidade em três partes: parte central com topografia
plana inserida entre a linha ferroviária e a rodovia Presidente Dutra; parte baixa com topografia
plana inserida na parte norte limitada pelo Rio Paraíba do Sul; parte alta localizada na parte sul
da cidade fazendo divisa com a Serra do Quebra Cangalha. A localização da cidade de Taubaté
está representada na figura 6.

Figura 6-Mapa de Localização da cidade de Taubaté e seu perímetro urbano com a parte
Central, Alta e Baixa da área urbana representada.

Fonte: próprio autor
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3.1.1 Características Físico-Ambientais

O município de Taubaté está inserido em área de morros e serras com predominância de
rochas cristalinas da idade pré-cambriana, estendendo-se da Serra da Piloa ao sul e mais a norte
junto à Serra da Mantiqueira. A parte norte e arredores da área urbana é cortada pelo o Rio
Paraíba do Sul, onde se situa a bacia sedimentar de Taubaté com sedimentos terciários e
quaternários (aluviões).
O relevo de Taubaté é relativamente plano nas direções norte e noroeste da bacia
sedimentar de Taubaté onde se encontra seu centro urbano e acidentado nas direções sul e
sudeste ao se aproximar da Serra do Mar, primeiramente em forma de colinas ainda em sua
zona urbana e posteriormente na forma de mares de morros e serras em sua zona rural. O relevo
é também acidentado no extremo nordeste da cidade após a bacia sedimentar de Taubaté já em
proximidade da Serra da Mantiqueira.
A altitude de Taubaté na zona rural ultrapassa os 700m, chegando a 1500m entre os
municípios de Roseira e Lagoinha, e 1200m na Serra do Quebra Cangalha.

3.1.2 Características Climáticas e Hidrográficas

O clima é marcado como tropical de altitude, classificado como subtropical úmido, com
verões quentes e úmidos, invernos amenos e secos e com temperatura anual média de 21,7 °C,
sendo o mês mais frio em julho com temperatura média de 15,6°C e o mais quente em fevereiro,
com temperatura média de 27,8 °C.
A média do índice pluviométrico é de 116,7 mm com uma precipitação mensal de 1.400
mm de média pluviométrica anual.
Os ventos predominantes atuam no quadrante leste da cidade.
A bacia hidrográfica do município é constituída pelo Rio Paraíba do Sul que cruza a
parte norte o munícipio, pelo rio UNA que abastece a cidade de Taubaté e pelos rios Itaim e
Convento Velho (TAUBATÉ).

3.1.3 Indicadores Socioeconômicos

De acordo com IBGE, o índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Taubaté
apontado em 2000 em Taubaté era de 0,734%, passando para 0,800% em 2010, apresentando
uma taxa de crescimento de 8,99%. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em
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termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,246), seguida por Renda e por
Longevidade.
De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,600%, em 1991, para 0,800%, em
2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,493 para 0,727. Isso implica
em uma taxa de crescimento de 33,33% para o município e 47% para a UF e em uma taxa de
redução do hiato de desenvolvimento humano de 50,00% para o município e 53,85% para a
UF. O município se encontra acima do IDH do Estado que é de 0,814.
.

3.1.3.1 Demografia e Saúde

Entre 2000 e 2010, a população de Taubaté cresceu a uma taxa média anual de 1,33%,
enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta década, a taxa de urbanização do
município passou de 94,14% para 97,84%. Em 2010 viviam, no município, 278.686 pessoas.
Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média anual de 1,85%.
Na UF, esta taxa foi de 1,78%, enquanto no Brasil foi de 1,63%, no mesmo período. Na década,
a taxa de urbanização do município passou de 95,57% para 94,14%.
A saúde do município é constituída por uma estrutura que tem como meta desenvolver
políticas públicas com o propósito de promover a saúde, priorizando ações preventivas. Sua
missão é colocar em prática todos os projetos desenvolvidos pelo Ministério da Saúde e que
fazem parte da Agenda da Saúde, atendendo a todos que necessitam de serviços e de programas
assistenciais
Taubaté possui atualmente 08 unidades básicas de saúde (USF) e 1 unidade de vigilância
sanitária (UVS), 13 Postos de atendimento médico e odontológico (PAMO) na parte Baixa, 10
(PAMO) na parte Central e 11 (PAMO) na parte Alta da área urbana da cidade, contribuíndo
com o plano de saúde do município.

3.1.3.2 Mortalidade Infantil

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de idade) no
município passou de 16,5 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 10,1 óbitos por mil
nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 18,3, já na UF, a taxa era de 13,9, em 2010,
de 19,4, em 2000 e 27,3, em 1991. Entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil no país
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caiu de 30,6 óbitos por mil nascidos vivos para 16,7 óbitos por mil nascidos vivos. Em 1991,
essa taxa era de 44,7 óbitos por mil nascidos vivos.
Com a taxa observada em 2010, o Brasil cumpre uma das metas dos objetivos de
desenvolvimento do milênio das Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade infantil no país
deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015.

3.1.3.3 Educação

As proporções de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados
ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar do estado e compõe o
IDHM Educação. No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola era de 98,00%,
em 2010, no mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais
do ensino fundamental era de 88,87%, a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino
fundamental completo era de 69,56% e a proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino
médio completo era de 56,04%.
Em 2010, 89,05% da população de 6 a 17 anos do município estavam cursando o ensino
básico regular com até dois anos de defasagem idade-série. Em 2000 eram 88,69% e, em 1991,
78,66% (IBGE).
Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 19,20% estavam cursando o ensino superior em
2010. Em 2000 eram 11,87% e, em 1991, 8,60%.
Segundo os dados do Programa Nacional das Nações Unidas (PNUD), também compõe
o IDHM Educação um indicador de escolaridade da população adulta com um percentual da
população de 18 anos ou mais com o ensino fundamental completo. Esse indicador carrega uma
grande inércia, em função do peso das gerações mais antigas, de menor escolaridade. Entre
2000 e 2010, esse percentual passou de 55,01% para 68,23%, no município e de 39,76% para
54,92%, na UF. Em 1991 os percentuais eram de 40,09% no município e 30,09%, na UF, em
2010 considerando-se a população municipal de 25 anos ou mais de idade, 3,54% eram
analfabetos, 64,88% tinham o ensino fundamental completo, 50,06% possuíam o ensino médio
completo e 16,76%, o superior completo. No Brasil, esses percentuais são, respectivamente,
11,82%, 50,75%, 35,83% e 11,27%.
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3.1.3.4 Renda

A renda per capita média de Taubaté cresceu 61,15% nas últimas duas décadas, passando
de R$ 627,94, em 1991, para R$ 912,43, em 2000, e para R$ 1.011,95, em 2010. Isso equivale
a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 2,54%. A taxa média anual de
crescimento foi de 4,24%, entre 1991 e 2000, e 1,04%, entre 2000 e 2010. A proporção de
pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (valores de agosto
de 2010), passou de 14,49%, em 1991, para 9,16%, em 2000 e para 3,75%, em 2010. A evolução
da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de Gini
(medidor do grau de concentração de renda), que passou de 0,54, em 1991, para 0,57, em 2000,
e para 0,51, em 2010.
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4 METODOLOGIA UTILIZADA

Procurando avaliar as mudanças de uso e ocupação do solo e identificar a Ilha de Calor
e sua relação com os casos de dengue foi adotada a metodologia, conforme Figura 1.

Figura 7-Metodologia do Trabalho

Fonte: Próprio autor
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4.1 AQUISIÇÃO DO MATERIAL
O tipo de estudo é ecológico e exploratório e foi desenvolvido com o Sistema de
Informação Georreferenciado (SIG) por meio do software Arcgis do fabricante Environmental
Systems Research Institute (ESRI) adquirido pelo sistema free trial disponível ao público na
versão 10.3, onde foram processados os dados das imagens adquiridas por meio do banco de
dados no United States Geological Survey (USGS).
As imagens adquiridas dos satélites Landsat 5 sensores TM orbita 118/76, dos períodos
de inverno do hemisfério sul, foram das datas de 21/08/2000 e 01/08/2010 que foram
processadas e analisadas visando detectar mudanças de uso e ocupação do solo na área
estudada. Adquiriu-se também a imagem de verão datada de 01/02/2014 do satélite Landsat 8
sensores Orli/Tirs da orbita 118/76 para detecção dos valores de temperatura de superfície
(anexo a).
No processo de análise do uso e ocupação do solo, as bandas escolhidas para
desenvolvimento do trabalho foram selecionadas pela melhor qualidade de registro em
composição colorida quanto individualmente com relação aos diferentes alvos de análise. As
bandas 2,3,4 TM do landsat 5 foram selecionadas por melhor definirem os limites entre o solo
e a água e por mostrarem também as diferenças na vegetação.
Para detecção da temperatura de superfície foi utilizada a banda 10 termal do Landsat
8, bem como a banda 5 da faixa espectral infravermelho próximo e a banda 4 da faixa espectral
vermelho da imagem para obter o índice de áreas úmidas e vegetadas (NDVI) no processo de
identificação (anexo b e c).
A pesquisa também contou com mapas cartográficos do município adquiridos pelo
IBGE, mapa hidrográfico adquirido pelo Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE),
mapeamento florestal do município adquirido pelo Instituto Florestal de São Paulo e imagens
de períodos históricos de 2004 e 2010 do google Earth (anexo d, e, f).
Para identificar a espacialização urbana foi obtido o mapa da malha urbana de Taubaté
dos anos de 2000 e 2010 pelo banco de dados do IBGE.
Os dados dos casos de dengue pesquisados no trabalho foram fornecidos pelo Setor de
Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Taubaté, que registraram no período de
2014 cerca de 9.661 casos da doença no município. Os dados obtidos da faixa etária de 0 a 9
anos foram registrados por endereço.
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4.2 PROCESSAMENTO PRELIMINAR

O processamento preliminar do trabalho foi determinado com o Datum em Wideband
Global Satcom system south américa (WGS), sirglas 2000 para manipulação dos dados das
imagens adquiridas com a malha urbana de cada período.
O trabalho iniciou com a identificação das informações de (altimetria, hidrografia)
dentro da espacialização urbana, criando um mapa temático por setor censitário de cada período
para reconhecer os aspectos geográficos identificados nos mapas de referência.
Para identificar as mudanças ocorridas no período de 2000 e 2010 que justificassem o
crescimento urbano apresentado nos dois últimos censos demográficos do município, foi
utilizado como processamento preliminar as imagens otorretificadas do banco de dados (USGS)
para identificar a emissividade captada pelo sensor.
A ortorretificação foi o processo de correção das distorções, de ajuste das coordenadas e
da eliminação da influência do relevo e efeitos de perspectiva da imagem, estes procedimentos
foram necessários para comparar as imagens com diferentes sensores na realização do estudo
multitemporal da área estudada.

4.3 CLASSIFICAÇÃO DAS IMAGENS

A classificação é o processo de extração de informação de imagens para reconhecer
padrões e objetos homogêneos. A classificação supervisionada associa-se o pixel à classe à qual
ele tem maior probabilidade de pertencer, considerando suas características e atributos.
O desenvolvimento desta etapa contou com a interpretação visual das imagens de
21/08/2000 e 01/08/2010 que foram classificadas comparando com as imagens históricas de
2004 e 2010 (Google Earth) e com os mapas: cartográfico 1/500 (IBGE), hidrográficos (DAEE)
e florestais (Instituto Florestal de São Paulo), para identificação dos alvos estudados sobre a
área urbana de Taubaté.
O processo de interpretação das imagens orbitais analisou os elementos da área estudada
como: tonalidade/cor, textura, forma, tamanho, sombra, padrão e localização para identificar
padrões e semelhanças dos próprios elementos. As bandas 2,3 e 4 do TM foram interpretadas
individualmente como em composição colorida utilizando as cores primárias vermelho, verde
e azul. O canal da banda 3 e 4 do sensor TM foram utilizados para observar o uso urbano e solo
exposto, sendo que com a banda 4 foi possível diferenciar a vegetação nos demais alvos. Os
corpos d’água e as áreas úmidas foram identificados com a banda 2.
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4.4 ESPACIALIZAÇÃO MÉDIA DO SETOR CENSITÁRIO

Com a malha digital do limite do setor censitário do ano de 2000 e 2010 fornecidos pelo
banco de dados do IBGE recortada, foi possível identificar os setores censitários e a dimensão,
possibilitando reconhecer a expansão urbana entre os períodos estudados.
A espacialização urbana de Taubaté-SP em 2000 era de 314 setores e em 2010 a
espacialização era de 474 setores censitários.

4.5 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

As imagens recortadas na malha digital dos setores censitários possibilitaram definir as
classes temáticas a serem adotadas na pesquisa: corpos d’água/áreas úmidas, solo exposto,
vegetação, uso urbano, culturas, silvicultura e pastagens. A classificação utilizada foi a
supervisionada, comparando com as imagens históricas adquiridas dos períodos de 2004 e
2010, com apoio do mapa florestal, mapa cartográfico e hidrográfico do município. Após a
classificação foi realizada uma edição da imagem supervisionada, a fim de corrigir os erros
resultantes de interpretações errôneas durante a classificação, devido à semelhança de respostas
espectrais de determinados alvos. O processo eliminou os pixels isolados, procurando deixar as
classes mais homogêneas e sem aparência de ruídos na imagem.

4.6 ESTIMATIVA DE TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE.

As estimativas de temperatura foram realizadas utilizando imagens datadas de
01/02/2014, utilizando o infravermelho termal da banda 10 com resolução espectral de 10.6µm11.19µm do sensor TIRS e resolução espacial de 100m, e imagens da banda espectral do
infravermelho próximo da banda 4 e do vermelho espectral da banda 5.
Para corrigir os efeitos de absorção e espalhamento causados pela interferência na
atmosfera, captados pelo sensor, aplicou-se a fórmula para correção atmosférica em cada banda
para detectar o valor da radiância espectral. As constantes térmicas foram obtidas no arquivo
de dados ao fazer o dowload da imagem no site USGS equação (1).
Lλ = MLQcal+AL

(1)
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Onde:
Lλ = Radiância espectral (W/ m2· sr· µm);
ML = Fator multiplicativo de redimensionamento da banda (3.3420E-04);
Qcal = Valor quantizado e calibrado do pixel em nível de cinza (DN);
AL = Fator aditivo de redimensionamento da banda (0.1000);

Os coeficientes de calibração foram aplicados na fórmula para identificar a radiância das
imagens. Para identificação dos índices vegetativos e de desertificação (NDVI) existentes na
área urbana da cidade foi trabalhada as bandas 4 e 5, sendo que a banda 4 permitiu calcular os
valores de refletância na faixa do vermelho, e na banda 5 o infravermelho, conforme equação
(2):
𝑁𝑖𝑟−𝑉𝑖𝑠

𝐵4−𝐵5

NDVI = (𝑁𝑖𝑟+𝑉𝑖𝑠 ) = (𝐵4+𝐵5)

(2)

Para a detecção dos índices de emissividade, com base nos dados extraídos da banda 10
termal dos sensores das imagens, foram utilizados os valores de calor emitido pelo alvo através
da classificação entre o vermelho e o infravermelho, através da equação (3).
ε (8 −14) = 1,009 + 0.047In (NDVI)

(3)

Onde, ε representa a emissividade da superfície na amplitude de 8 a 14 μm para cultivos
esparsos dos objetos analisados.
Posteriormente, foram processados os cálculos estimados da refletância de superfície
corrigidos a partir da refletância no topo da atmosfera, equação (4):
LTOA = TεLτ + LLu + (1-ε) Ld

(4)

Onde;
T é a Radiância transmitida;
ε é o valor da emissividade da superfície;
Lt é a radiância do corpo negro a uma dada temperatura;
Lu é a radiância ascendente;
Ld é a radiância descendente;
TOA é a radiância no topo da atmosfera, obtida através da fórmula de calibração radio
métrica.
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A partir da radiância obtida, pode-se estimar a temperatura de superfície em Kelvin
representando com um mapa temático de temperatura por setor censitário, conforme equação
(5):

(5)

Onde, o valor de BTM6 (b,T) é a radiância não corrigida na banda termal 10 em
mW/cm2/sr/μm.

4.7 ESPACIALIZAÇÃO DOS CASOS DE DENGUE

Com os dados registrados de dengue no período de 2014, elaborou-se um mapa temático
por pontos identificando os setores censitários urbanos mais atingidos na faixa etária de 0 a 9
anos em Taubaté. Os registros dos casos eliminaram informações que estivessem fora do
perímetro urbano e dados não encontrados durante a demarcação possibilitando confeccionar
um mapa temático por coordenadas, registrando os casos ocorridos no período de 01 de janeiro
à 20 de junho de 2014, nos 474 setores censitários urbanos de Taubaté.
Os resultados registrados de dengue e de Tst, possibilitou elaborar um mapa de densidade
de Kernel gerado no Arcgis pela função Kernel Density, para identificar a autocorrelação com
os casos registrados da doença e de temperatura por setor censitário. A autocorrelação avaliou
a distância do ponto a uma posição de referência, em que a densidade por caso (número de
casos por área), identificou as probabilidades de maior intensidade de riscos, tendo como
denominador para a taxa a densidade de número de casos por habitante em m2.
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5 RESULTADO E DISCUSSÃO
A limitação desta pesquisa para exequibilidade do trabalho no processo de identificação
dos resultados foi pautada na distância das imagens adquiridas e no processo de demarcação
das áreas urbanas (pontuadas manualmente), para classificar os diferentes usos de ocupação do
solo, estimar a Tst, identificar por análise de densidade os casos de dengue e associar os casos
da doença com a Ilha de Calor.
Os resultados da elaboração dos mapas temáticos dos aspectos hidrológicos e
topográficos permitiram identificar de que forma a área urbana se moldou entre os períodos
estudados, servindo de base para correlacionar com os dados obtidos no processo de
classificação, conforme figura 8.
O trabalho teve como pré-processamento a correção atmosférica das imagens, registro e
seu recorte com a malha urbana de cada período. A pré-classificação gerou preliminarmente
uma composição colorida das imagens em tons de red, green e blue (RGB) para poder melhor
detectar as classes selecionadas no processo de identificação, conforme figura 9.
O processo de classificação supervisionada foi realizado associando automaticamente os
pixels de cada classe pelo método de máxima verossimilhança. Neste processo adotou-se o
acompanhamento de imagens históricas Google Earth e cartas topográficas, hidrográficas
(IBGE e DAEE) para pontuar as áreas que pertenceriam as classes selecionadas no estudo,
produzindo os mapas de classificação do Uso e Ocupação do solo urbano de Taubaté-SP entre
os períodos estudados de 2000 e 2010. Os mapas produzidos de cada período permitiram
compreender que possivelmente a expansão urbana ocorrida nos últimos 10 anos determinada
pelos planos diretores da cidade, ampliaram seu perímetro urbano sobre áreas ambientais
ocupando áreas de várzeas e de topografia diferenciada, justificando os dados obtidos pelo
IBGE com relação ao perímetro urbano de 2010 adotado pelo plano diretor do município. Os
mapas foram elaborados por classes temáticas, conforme figura 10.
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Figura 8-Mapas de Hidrografia de Taubaté-SP 2000(a) e 2010 (b) e de Topografia área urbana
de Taubaté- SP-2000 (c) e 2010 (d)

(a)

(b)
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(c)

(d)
Fonte: Próprio autor
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Figura 9-Imagens da composição colorida da área urbana para classificação supervisionada
setores urbanos Taubaté-SP para os anos 2000 (a) e 2010 (b).

(a)

(b)
Fonte: Próprio autor

51

Figura 10-Mapas temáticos de Uso e Ocupação do Solo Urbano de Taubaté-SP., segundo os
anos 2000 (a) e 2010 (b).

(a)

(b)
Fonte: Próprio autor

Legenda:

EF= Estrada férrea

RDV= Rodovia

corpos d’água

vegetação

setor urbano

solo exposto

culturas

pastagem

silvicultura

setor urbano
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As classes temáticas envolvidas no processo identificaram uma expansão urbana tanto
no eixo leste e oeste quanto ao sul do município, conforme tabela 1.
Tabela 1-Classes temáticas estudadas na área urbana de Taubaté 2000 e 2010.
CLASSES TEMÁTICAS
Área 2000 km2 Área 2010 km2
Área
Corpos d’Água
Solo Exposto
Vegetação
Urbano
Cultura
Silvicultura
Pastagem

87.061,9
899,1
1.758,6
4.222,8
31520,7
19759,5
1124,1
27941,4

137.706,3
5661
5652,9
21.705,3
35801,1
22482,9
3024
43373,7

[%]
58,17
529,6
221,4
414,0
13,6
13,8
169,0
55,2

Fonte: próprio autor

A forma da expansão urbana identificada entre os períodos estudados parece demonstrar
que o novo perímetro avançou em áreas anteriormente rurais, ocupando áreas pré-definidas pelo
decreto Lei de 2010 do Plano diretor do município.
A classe Corpos d’água /Áreas úmidas sofreram incremento de 529,6% do período de
2010, possivelmente a expansão do perímetro urbano além de envolver bordas alagadas ao
longo dos rios e pequenas represas que anteriormente eram de área rural, possivelmente
sofreram canalização de córregos e rios para adequar a nova expansão urbana, conforme
identificado pelo Mapa hidrológico da área urbana (figura 8), que sem critério de preservação
ambiental podem gerar problemas no ecossistema do lugar, concordando com a pesquisa de
Ferreira (2009).
A Classe Vegetação considerou todas as áreas com espécies vegetativas nativas
agrupadas da área urbana do município. A classificação identificou um acréscimo de 414,0%
em 2010, observou-se que os setores censitários que apresentaram menor concentração de
vegetação foram os localizados na região central e na região da parte baixa entre os dois
períodos, possivelmente justificado pelo processo da expansão urbana.
A Classe Urbana classificou todas as áreas construídas como: edificações e
pavimentações dentro da área urbana do município. Os resultados das imagens classificadas
apontam um crescimento em 2010 de 13,6%. O adensamento urbano já marcante entre a parte
baixa e central identificado em 2000 provavelmente justifica a expansão no eixo leste/ oeste e
sul da área urbana em 2010, adotada pelo Plano Diretor do Município, em que possivelmente
podem contribuir com alteração do microclima concordando com a literatura de Oke (1982) e
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Romero (2000) e com pesquisa de Marchesi; Lauriolla (2014), em que o quantitativo de área
adensadas, vegetadas e permeáveis podem contribuir no balanço energético do lugar.
A Classe Cultura considerou as áreas de plantio em várzeas e na parte alta do perímetro
urbano, procurando na classificação padronizar as formas características de área de plantio. O
aumento identificado em 2010, de 13,8%, possivelmente se justifica pelo novo perímetro ter
avançando por topografia diferenciada conforme mapa topográfico identificado na Figura 8. O
processo de classificação utilizado com o landsat, com uma resolução de 30m, não avaliou com
precisão as áreas de cultura dentro de área urbana devido a semelhança de terrenos sombreados
e solos sendo preparados para cultura, sendo necessária uma nova investigação com resultados
de dados melhores para poder contribuir com a pesquisa.
Classe Silvicultura classificou as áreas cultivadas, que pela morfologia e características
das áreas plantadas entre os períodos estudados constatou um acréscimo de 169,0% em 2010,
possivelmente justificado pela expansão do próprio perímetro em áreas rurais.
Classe Pastagem considerou na classificação às áreas com cobertura vegetal rasteira,
caracterizada por gramíneas, sem cobertura vegetal de maior porte. Os dados mostrados nesta
classificação possivelmente se justificam pela expansão do perímetro e também nos estudos de
Carlos e Ricci (2015), pelo êxodo rural identificado em Taubaté no último século.
O acréscimo de 529,6% em 2010 com relação a classe áreas úmidas, possivelmente
apropriou-se das áreas de várzeas sujeitas a alagamento que hoje se encontram dentro do
perímetro urbano de Taubaté-SP e que outrora serviam de área de lavoura de arroz, favorecendo
o adensamento sobre o cinturão da várzea do Paraíba do Sul concordando com pesquisa de
Carlos e Ricci (2015).
A Classe Solo Exposto classificou todas as áreas cujo solo se encontravam desprovidos
de cobertura vegetal. O acréscimo identificado de 221,4% no novo perímetro, possivelmente se
justifica pela expansão urbana que incrementou seu crescimento no eixo leste, oeste e sul
ocupando áreas anteriormente rurais com pastagem e de produção agrícola conforme as normas
e leis do perímetro urbano (TAUBATE).
Os dados obtidos com os mapas de uso e ocupação do solo parecem demonstrar que o
novo perímetro urbano adotado pelo plano diretor da cidade pode produz uma mudança no
microclima do lugar, concordando com as pesquisas identificas por Ferreira (2009) e Araújo
(2014), em que o adensamento urbano sobre áreas ambientais impactam na permeabilidade solo
e consequentemente com o desequilíbrio ecossistêmico do lugar.
No processo de identificação da temperatura de superfície foram levantados os dados de
temperatura, pressão, elevação, umidade relativa, latitude, longitude, e dados pluviométricos
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ocorridos no período de 2014 da cidade de Taubaté, obtido pelo banco de dados do Instituto
Nacional de Meteorologia (INMET) conforme Tabela 2.
Tabela 2-Dados climáticos – Taubaté pelo INMET
Imagens
Elevação Temperatura Pressão/ Umidade
(Km)
ºc
Mb
%
01/02/2014
0.6
27.4
950.6
56

Hora
GMT
13:30

Lat.

Long.

23.03

23.03

Fonte: INMET

Foram adquiridos os valores dos coeficientes de calibração e da radiância espectral no
topo da atmosfera do sensor Landsat 8 das bandas envolvidas no estudo, para corrigir os efeitos
de absorção e espalhamento causados pela interferência na atmosfera e para cálculo da radiância
de cada banda conforme Tabela 3:

Tabela 3-Radiância Multiplicativa e Aditiva das bandas
Bandas
Radiance multiplicativ

Radiance additive

4

0.010266

-51.44241

5

0.0062826

-31.48019

10

0.0003342

0,1

Fonte: USGS

Os valores para o processo de identificação da correção da emissividade do sensor do
satélite na data de 01/02/2014, identificaram a transmissão média atmosférica o valor de 0.76 k
com uma radiância ascendente de 2,10 W/m^2/sr/µm, e descendente de 3.38 W/m^2/sr/µm, que
foram obtidos por meio do banco de dados do Atmospheric Correction Parameter Calculater
(ATCORR) da National Aeronautics and Space Administration (NASA). Estes valores foram
utilizados na equação (3).
O processamento dos dados projetou um mapa de estimativa de Tst para o período de
verão 2014 com uma temperatura mínima de 35ºC e a máxima de 49ºC para a área urbana dos
setores censitários de Taubaté, sendo que a temperatura média de superfície identificada no
processo foi de 41,7ºC (desvio padrão =3,34ºC). Observou-se que as temperaturas mais
elevadas se destacaram na região baixa e central limitada acima da estrada férrea (EF) e a
rodovia Presidente Dutra (RDV) e abaixo, sentido a macro zona rural sul, e a variação de
temperatura mais baixa (35ºC) nas áreas periféricas do limite urbano, conforme figura 11.
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Figura 11-Mapa Temático de Temperatura de Superfície (ºC) segundo setor censitário –
Taubaté, SP, 2014

Fonte: Próprio autor

No resultado do mapa de Tst, as áreas periféricas apresentaram temperaturas mais baixas
e as altas temperaturas foram observadas na parte baixa e central, que podem estar associadas
ao processo adensamento histórico determinantes pelos planos diretores do município, que
possivelmente permitiu adensamento em áreas de várzea reduzindo a cobertura vegetal da área,
ocasionando um maior adensamento de setores urbanos próximo à via férrea e rodovia
Presidente Dutra e pelas delimitações naturais como o Rio Paraíba do Sul conforme pesquisa
levantada por Carlos e Ricci (2015) no processo do êxodo rural da cidade.
Os dados obtidos dos mapas temático de uso e ocupação do solo e de temperatura,
possivelmente podem associar com as pesquisas de Araújo (2015) e Marchesi; Lauriolla,
(2014), em que a redução de áreas verdes ocasionada pela adensamento urbano podem alterar
o micro clima do lugar, já que as áreas com pouca vegetação e pouca permeabilidade são
possíveis de encontrar temperatura acima de 37ºC, estimulando o surgimento da Ilha de Calor,
além de aumentar o processo de pouca reflectância das construções, conforme pesquisa
realizada por Santamouris (2001).
As temperaturas elevadas encontradas nos setores censitários podem estar associadas
também a pouca permeabilidade do solo e ao quantitativo de solo exposto conforme pesquisa
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de Ogashawara e Bastos (2012), realizada em São José dos Campos-SP, em que a identificação
da Ilha de Calor teve uma associação com o quantitativo de solos expostos e redução de áreas
verdes contribuído com a alteração do microclima do lugar nos períodos estudados, interferindo
seriamente no Tst, que de acordo com a pesquisa de Araújo (2015) abordando Ilha de Calor e
dengue, temperaturas elevadas pode favorecer a proliferação de vetores.
Dos 648 casos notificados de dengue na faixa etária de 0 a 9 anos na área urbana de
Taubaté, foram pontuados 596 casos por endereço na espacialização do setor censitário urbano,
não especificando se os casos foram autóctones ou importados. Por outro lado, os casos
notificados fornecidos pelo setor de vigilância epidemiológica apresentaram limitações como;
dados inexistentes ou inadequados, erros de digitação dos dados, incapacidade de localização
de logradouro numérico em alguns setores e até mesmo por não estarem dentro do perímetro
urbano da cidade contribuíram com a perda de 52 registros.
A forma de registro pontuada por logradouro dos casos de dengue realizada no período,
possibilitou identificar um coeficiente numérico de casos mensais por idade (0 a 9 anos) em
cada setor censitário, diferenciando da pesquisa realizada em São José do Rio Preto por
Mondini (2005), que por meio do banco de dados dos casos autóctones notificados sem
descriminar a faixa etária, calculou o coeficiente de incidências mensais pela divisão do total
de casos de cada mês pela estimativa anual de população e multiplicou por 100 mil hab.,
obtendo uma série anual de coeficientes mensais por taxa da doença/hab. de cada período
estudado. A forma analisada por pontuação dos casos de dengue segundo Barcelos; Silva;
Andrade (2007), permitiu reconhecer a distribuição espacial do evento.
De acordo com os dados registrados, os 596 casos de dengue entre a faixa etária de 0 a
9 ano, identificou em janeiro 05 casos, em fevereiro 23 casos e em março 127 casos, sendo
registrados no período de outono 244 casos em abril, 151 casos em maio e em junho 46 casos.
O registro dos casos destacou os meses de março e abril com maior ocorrência da doença. O
resultado obtido com o registro demonstra que os casos identificados estão em centroides, não
confirmando o nível da doença, bem como o local da contaminação, que possivelmente possa
estar relacionada ao grau de mobilidade exercida pela criança entre a escola e a moradia,
limitada a um raio de 500m a 2 km de percurso.
O mapa temático dos casos de dengue entre 0 a 9 anos registrados por setor censitário,
demonstra que os casos se apresentam em centroides, indicando uma maior concentração dos
pontos na parte baixa e alta, conforme figura 12.
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Figura 12-Mapa temático dos casos de Dengue na faixa etária de 0 a 9 anos Taubaté, SP,2014.

Fonte: Próprio autor

O índice pluviométrico do período estudado de 2014 obtidos pelo INMET registrou em
janeiro 7,4mm, fevereiro 42,4 mm, março 98,4 mm, abril 54,8 mm, maio 13,2 mm, junho 17,6
mm. Os meses mais chuvosos foram os de março a maio.
Segundo o índice pluviométrico mensal registrado no período de estudo, o mês de março
registrou o maior índice pluviométrico e os casos de maior registro da doença ocorreram no
mês de abril, possivelmente justificados pelos meses mais quentes e úmidos que são favoráveis
a proliferação do mosquito transmissor da dengue, concordando com a pesquisa de Vianna;
Ignotti (2013) em que a variação mereológicas e a dengue no Brasil ocorrem nos meses de
maior índice de preciptação pluviométrica e de temperatura elevada, identificando que a
produção da larva e pupa ocorrem nas estações de verão-outono, sendo o pico máximo
alcançado entre março à abril na região do Vale do Paraíba-SP.
Outra associação pode ser feita em relação à pesquisa de Ferreira (2009), sobre a
variabilidade de precipitação identificada em Taubaté-SP, em que o processo de urbanização
vem promovendo desequilíbrio no balanço hidrológico da cidade, que conforme pesquisa de
Barcelos et al. (2009), o incremento de áreas alagadas, principalmente em áreas com topografias
baixas podem favorecer a proliferação de vetores e intensificar as doenças vetoriais,
interferindo na qualidade e quantidade da água, concordando com a pesquisa realizada por
Kjellstrom e Weaver (2009), em que o aumento do índice pluviométrico pode comprometer o
controle de qualidade dos reservatórios.
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A maioria dos casos ocorreram entre os meses de março a maio podendo, no entanto,
haver uma associação com características heterogênicas dos setores urbanos que poderão
contribuir com a proliferação do vetor, concordando com a pesquisa realizada por setor
censitário na cidade de São José do Rio Preto-SP de Mondini (2005), que identificou que o
padrão de incidência encontrado pode estar relacionado com as características sócio-economica
da população e com a qualidade de infra-estrutura e atendimento público identificada por
Carvalho e Nascimento (2014).
A associação pode ser justificada pelas características urbanas como as encontradas na
pesquisa realizada em Niteroi por Flauzino (2009), que identificou um maior número de casos
da doença em setores com características de ocupação urbana adensada, típica de comunidades
de baixa renda (favelas), ou pela característica da topografia plana com pouca permeabilidade
ao solo, podendo relacionar com as características topográfica plana encontradas em Aracajú
por Mateis et al (2013), que identificaram a incidência de criadouros em mesma localidade visto
que a pouca permeabilidade ao solo associados aos hábitos dos moradores manterem o
armazenamento de água constantes ofertam um habitat sistêmico para proliferação do vetor.
O mapa de densidade de Kernel demonstrou forte correlação espacial de casos de dengue
de 0 a 9 anos de idade no período de 1º de janeiro a 30º de junho de 2014, identificando na faixa
etária < 1 anos 48 casos em 3.900hab., com uma taxa de 1240 casos para 100.000 hab., já a
faixa etária de 1 a 4 anos que tiveram 183 casos em 14.420 hab., obteve uma taxa de 1270 casos
para 100.000 hab., e a faixa etária de 5 a 9 anos que registrou 365 casos em 19.300 hab., a taxa
foi de 1820 para 100.000hab.
De acordo com pesquisa realizada em Cuiabá-MT por Guollo (2015), a taxa de
incidência pode ser classificada alta quando acima de 300 casos para 100.000 habitantes, os
valores obtidos nesta pesquisa podem demonstrar um alerta para uma cidade de médio porte
como Taubaté-SP., em que a maioria dos casos diagnosticados se concentram em região
urbanizada.
Os resultados dos mapas de densidade de Kernel de Tst e de casos de dengue entre 0 a 9
anos, demonstraram uma concordância de densidade nas mesmas áreas, conforme figura 13.
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Figura 13-Mapas de densidade Kernel de casos de dengue (a) e de temperatura de superfície
(b) segundo setor censitário– Taubaté, SP, 2014.

(a)

(b)
Fonte: Próprio autor
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O estudo apresentou elevadas taxas para a faixa etária de 5 a 9 anos que possivelmente
pode ser a mais vulnerável pelo fato do deslocamento maior que esta faixa etária exerce da
escola a residência, que em casos graves da doença pode apresentar complicações conforme
pesquisa levantada por Hammond et al (2005), como a permeabilidade vascular. Já a faixa etária
de < 1 ano e de 1 a 4 anos que também apresentaram taxas elevadas (1240 e 1340 casos por
100.000 habitantes), podem ser um alerta quando a manifestação clínica da doença não é
diagnosticada a tempo e possivelmente haver uma relação com controle primário de prevalência
de sinais clínicos da doença, concordando com as pesquisas de Gibson et al., (2013).
O estimador de densidade encontrado de Kernel concorda também com a pesquisa
realizada na cidade de Cruzeiro-SP por Carvalho e Nascimento (2014), que localizaram os
centroides marcados por spots de maior ocorrência de casos por setor censitário e sua evolução.
Apesar da cidade possuir um índice considerável de IDHM, as altas taxas observadas da doença
podem estar relacionadas com a eficácia dos programas de controle da dengue oferecidos pela
Unidade de Saúde Familiar (USF) da cidade, que se bem preparados por profissionais de
relevância podem contribuir no controle da doença, conforme pesquisa de Nascimento, Costa
e Zölner (2013).
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6 CONCLUSÃO
• Foi possível identificar a evolução e o aumento do uso e ocupação do solo entre os
períodos estudado.
• Foi possível identificar a Ilha de Calor em superfície urbana e os casos de dengue
encontrados por setores censitários.
• O trabalho identificou uma forte correlação entre os mapas de estimativa de Ilha de
Calor das temperaturas de superfície urbana e os casos de dengue na faixa etária de 0 a 9 anos
com o estimador de Kernel.
Conclui-se que os objetivos apresentados nesta pesquisa foram alcançados e os
resultados obtidos poderão servir aos gestores municipais para supervisionar com maior atenção
as regiões mais comprometidas pela dengue.
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ANEXOS

ANEXO A: IMAGENS UTILIZADAS NO ESTUDO

Imagem (a) Landsat 5 TM de 21/08/2000, Imagem (b) Landsat 5 TM de 01/08/2010 imagem
(c) Landsat 8 Orli/Tir

(a)
Fonte: USGS

(b)

(c)
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ANEXO B: CARACTERÍSTICA ESPECTRAL E ESPACIAL DAS BANDAS DOS
SENSORES TM E ORLI/TIRS.
Característica espectrais das bandas dos Sensores Landsat5 e Landsat8
Sensor
Banda
Resolução
Região do
espectral (µm)
TM

Resolução

Espectro

espacial

2

0,50 a 0,60 µm

Verde

30m

3

0,63 a 0,69 µm

Vermelho

30m

4

0,76 a 0,90 µm

Infravermelho

30m

próximo
OLI/TIRS

4

0,636 a 0,673 µm

Vermelho

30m

5

0,851a 0,879µm

Infravermelho

30m

próximo
10
Fonte: Inpe

10,6 a 11,19 µm

Infravermelho

100m
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ANEXO C: IMAGENS DAS BANDAS 2,3,4 DO SENSOR TM (21/08/2000 E
01/08/2010) E BANDAS 4,5,10 ORLI/TIRS (01/02/2014)
Imagens das bandas dos sensores Landsat 5 e Landsat 8 utilizadas no estudo

Banda 2 TM(21/08/2000)

Banda 3 TM (21/08/2000)

Banda 4 TM (21/08/2000)

Banda 2 TM (01/08/2010)

Banda 3 TM (01/08/2010)

Banda 4 TM (01/08/2010)

B4 Orli/Tirs (01/02/2014)

B5 Orli/Tirs (01/02/2014)

B 10 Orli/Tirs 01/02/2014)

Fonte: USGS

73

ANEXO D: MAPAS E CARTAS UTILIZADAS NA PESQUISA:
Imagem da cartas e mapas utilizados no estudo: (a) Mapa florestal de Taubaté, (b) Malha do setor
censitário de Taubaté 2000 IBGE, (c) Malha setor censitário 2010 IBGE, (d) Mapa topográfico Taubaté –IBGE.

(a)

(c)

(b)

(d)
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ANEXO E: MAPA HIDROGRÁFICO
Mapa da Hidrografia do Vale do Paraíba-SP

Fonte: DAEE
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ANEXO F: Imagens histórica do Google Earth
Imagens históricas da área urbana de Taubaté-SP, (a) junho de 2010, (b) junho de 2004.

(a)
Fonte: Google Earth

(b)

