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Resumo 

Estudos relacionados a arenização e a formação de areais entre outros impactos 

ambientais associados a degradação  dos solos arenosos na microrregião Sudoeste de 

Goiás, vem sendo realizados desde 2002 segundo Scopel; Peixinho e Sousa (2005). O 

processo de arenização para Suertegaray (1996) apud Sousa et al. (2012) acontece por 

conta do "retrabalhamento de depósitos areníticos com pouca consolidação ou solos 

arenosos não consolidados que, nessas áreas promove dificuldades para a fixação da 

vegetação associado à constante movimentação de sedimentos". Os areais são 

conceituados segundo Sousa et al. (2012) como sendo manchas de solos expostos 

resultantes do processo de rarefação da vegetação em áreas arenosas.Esses autores, 

mencionam que os fatores condicionantes da formação dos areais, estão associados as 

transformações recentes da paisagem, havendo forte ligação com elementos naturais. 

Entre esses, o material de origem, arenitos da Formação Botucatu. Ainda entre os 

condicionantes que potencializarão a arenização e formaram os areais, estão o uso e 

manejo dos solos arenosos. Esses processos por sua vez, são transformações recentes da 

paisagem, consequência do processo socioeconômico de ocupação de solos menos 

produtivos à agropecuária, dos quais foram observados a partir da década de 80. A 

metodologia utilizada nessa pesquisa, consistiu em identificar, mapear e quantificar as 

possíveis áreas em arenização e areais utilizando o sensoriamento remoto e técnicas de 

Geoprocessamento. A saber, utilizou-se imagens do sistema sensor Landasat8, dos quais 

foram feitas correções atmosféricas por meio de algoritmos de balanço de energia, 

método SEBAL segundo Allen et al. (2002). Para o processo de conversão dos valores 

de (ND) das imagens do sistema sensor Landsat8, utilizou-se os valores de coeficientes 

radiométricos que estão contidos nos metadados das imagens.Na tentativa de 

identificação e mapeamento desses alvos, utilizou-se os resultados dos cálculos de 

NDVI, Albedo no topo da atmosfera, Albedo de superfície e temperatura de brilho. Os 

melhores resultados, foram obtidos por meio do Albedo de superfície. Enquanto 

benefícios,  a utilização do sensoriamento remoto nessa pesquisa, possibilitou trabalhar 

com uma área de  56.111,526 km², com excelente custo benefício de se obter 

informações das possíveis áreas de arenização e areais na microrregião. Mesmo diante 

da confusão espectral  dos areais e possíveis áreas de arenização com outros alvos, foi 

possível determinar os valores de NDVI, Albedo no topo da atmosfera, Albedo de 

superfície e temperatura de brilho.  

Palavras-Chave:  Sensoriamento remoto. Arenização. Solos. Geoprocessamento.      

 
 
  



 
Abstract 

Studies related to arenization and the formation of sandbanks among other 

environmental impacts associated to the sandy soils degradation in the Southwest 

microregion of Goiás are being conducted since 2002 according to Scopel, Peixinho e 

Sousa (2005). To Suertegaray (1996) apud Sousa et al. (2012), the process of 

arenization happens due to the “reworking of sandstone deposits with lack of 

consolidation or unconsolidated sandy soils which cause complications regarding the 

fixing of vegetation in these areas, combined with the constant movement of 

sediments”. Sandbanks are defined by Sousa et al. (2012) as soil exposed spots resulting 

from the process of vegetation rarefaction in sandy areas. These authors mention that 

the conditioning elements of sandbanks formation are associated with the recent 

landscape transformation, strongly connected with natural elements. Among them, the 

source material, the sandstones from “Botucatu” formation. Still about the conditioning 

aspects that potentiated the arenization and formed the sandbanks, there are the usage 

and management of sandy soils. These two processes, in turn, are recent landscape 

transformation, consequence of the socioeconomic process of occupation of less 

productive soils to agricultural and livestock activities, which were observed ever since 

the 80’s. The methodology used in this research consisted in identifying, mapping and 

quantifying the possible arenization and sandbank areas through the usage of remote 

sensing and geo-processing techniques. Images provided by the Landsat8 sensor system 

were used, of which atmospheric corrections were made through energy balance 

algorithms, SEBAL method according to Allen et al. (2002). For the ND values 

conversion process of the Landsat8 images, radiometric coefficient values incorporated 

in the images metadata were used. In an attempt of identifying and mapping the 

mentioned targets, use was made of results of NDVI calculations, Albedo at the top of 

the atmosphere, surface and brightness temperature Albedo. The best results were 

obtained by surface Albedo. As benefit, using remote sensing in this research enabled 

the work of a 56.111,526 km² area, and with excellent cost-benefit when obtaining 

information on possible arenization and sandbank areas in the microregion. Even with 

spectral confusion issues in the sandbanks and possible arenization areas with other 

targets, it was possible to determine NDVI values, Albedo at the top of the atmosphere, 

surface and brightness temperature Albedo. 

 

Keywords: Remote sensing. Arenization. Soils. Geoprocessing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 No Brasil, o uso de técnicas de sensoriamento remoto para realização de mapeamentos 

tomaram impulso na década de 1960 com a elaboração de toda a cartografia de base do 

território nacional, principalmente, a partir de fotografias aéreas, feitas pela divisão de 

cartografia do exército brasileiro. O uso destas técnicas foi intensificado com o projeto 

RADAMBRASIL, sendo o primeiro programa que propiciou e ofereceu treinamento e 

especialização para técnicos no Brasil que, até então, só utilizavam fotografias aéreas (ROSA, 

2009). Dentro desse contexto, este último projeto tornou possível um levantamento dos 

recursos naturais existentes no país e que continua sendo, talvez, a mais importante fonte de 

referência para trabalhos do gênero. 

 Autores, como Novo (2014), apontam que o sensoriamento remoto nos últimos 20 

anos evoluiu bastante. O surgimento de novos sensores, a melhoria da resolução espacial e o 

surgimento e estudos com sensores hiperespectrais passaram a se tornar realidade no Brasil, 

contribuindo para a qualidade das pesquisas no país. Entre os aspectos e melhorias o uso de 

geotecnologias, GPS e também da internet, trouxeram as imagens de satélites para o cotidiano 

das pessoas, na maioria das vezes de forma gratuita. 

 Considerando isso, o sensoriamento remoto nessa pesquisa tem como objetivos gerais, 

identificar possíveis áreas de arenização na microrregião Sudoeste de Goiás. Para tanto, 

Utilizou-se técnicas de Geoprocessamento e sensoriamento remoto, entre outros, pois, isso 

viabilizaria trabalhar com grandes extensões territoriais. Como a área pesquisada engloba 

dezoito municípios, essas técnicas e tecnologias se mostraram eficazes para se identificar, 

mapear e quantificar as áreas de arenização e areais em solos arenosos. 

Foram testadas algumas técnicas específicas associadas ao sensoriamento remoto no intuito de 

identificar áreas de arenização e areais na microrregião. Entre essas técnicas e ações, optou-se 

pelo uso de escala média para análise das imagens, visando quantificar áreas, que contém 

esses alvos, mas que são subestimadas nos mapeamentos disponíveis. 

 Assim, pretendeu-se realizar o mapeamento do uso da terra e da cobertura vegetal para 

a microrregião Sudoeste de Goiás, em escala de 1:100.000, para o ano de 2014; b) identificar 

e mapear a probabilidade de ocorrência de solos arenosos na escala 1:250.000; c) mapear as 

áreas que apresentam solos com teor alto de areia (>80%), em processo de degradação, ou 

seja, com vegetação escassa e em processo de arenização, na escala de 1:100.000; d) 

identificar e mapear as áreas potenciais para expansão do processo de arenização, na escala 

1:100.000. 
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 Portanto, o foco principal do trabalho foi a arenização e a consequência final que são 

os areais. Para alguns estudiosos, os areais são manchas de solos expostos, resultante do 

processo de rarefação da vegetação em áreas arenosas, formando manchas de areia sem 

cobertura vegetal e 

apresentando consequências danosas provenientes desse fato, com causas, aparentemente, 

bem determinadas (SCOPEL et al.,2013). Esses processos localizados nessa região, segundo 

os autores, são transformações recentes da paisagem, consequência do processo 

socioeconômico de ocupação e incorporação de solos menos produtivos à agropecuária 

moderna, implantada desde a década de 1980. Observa-se que são solos descobertos, com 

vegetação rara e pobre em diversidade de espécies. Por consequência, os autores consideram 

que, se não contidos, os avanços desse processo faz com que haja formação de ravinas e/ou 

voçorocas e possíveis depósitos arenosos, a jusante. 

 Essa pesquisa buscou evoluir em relação aos problemas associados ao refinamento dos 

mapas que identificam áreas de arenização e também areais na microrregião sudoeste de 

Goiás. As imagens do satélite da série Landsat 8, associadas às técnicas de sensoriamento 

remoto e algoritmos de balanceamento de energia foram importantes em todo o processo de 

manipulação e obtenção dos dados referentes às imagens. Também, foram utilizadas imagens 

termais do Landsat-8, em um primeiro estágio, e técnicas associadas à extração de 

informações das bandas multi-espectrais. 

 O interesse em se trabalhar com a microrregião e os areais é proveniente da forte 

relação que existe entre os solos e as atividades agrícolas, fundamentadas na monocultura 

intensiva, também com a cana-de-açúcar, e na implantação de pastagens, sem o cuidado com 

o uso de tecnologias adequadas. 

 A microrregião Sudoeste de Goiás apresenta áreas de afloramento da Formação 

Botucatu, base geológica do Aquífero Guarani, sistema de grande importância ambiental, 

sendo zona de recarga dessas águas subterrâneas. Os solos, associados a essas formações, 

apresentam-se com elevados teores de areia e em processo acelerado de degradação. 

 Os mapeamentos, em escala maior, possibilitarão quantificar, com mais precisão, as 

proporções do impacto e da formação das manchas de arenização, auxiliando na indicação das 

medidas que possibilitem a mitigação dos impactos. Para isso, considera-se importante a 

análise e a caracterização do meio físico relativo à formação dos areais. 

 A definição da metodologia foi adaptada para o mapeamento das áreas de arenização e 

de solos arenosos, sendo aplicadas diversas técnicas e processos para extração das 

informações. Na literatura, as metodologias utilizadas parecem, ainda, com algumas lacunas 
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para o mapeamento dos processos de arenização, como, por exemplo, algumas que foram 

utilizadas na microrregião Sudoeste de Goiás. Assim, a pesquisa procura acrescentar algumas 

técnicas e ferramentas no sentido de contribuir com futuras pesquisas que otimizem a 

identificação e o mapeamento de alvos como utilizar o NDVI, o Albedo de superfície, a 

temperatura de superfície e o recorte espectral. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivos gerais 

 

 Identificar possíveis áreas de arenização e areais na microrregião Sudoeste de Goiás 

por meio de sensoriamento remoto e análises de imagens em escala média (1:100.000 e 

1:250.000). 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

 Investigar algumas possibilidades de técnicas de mapeamento dos solos arenosos e 

areais no Sudoeste de Goiás; 

 Analisar imagens do sistema sensor Landsat8 que podem servir no processo de 

mapeamento de solos arenosos e da arenização no Sudoeste de Goiás; 

 Experimentar técnicas associativas na busca de identificação desses alvos como, 

NDVI, o Albedo de superfície, as temperaturas de superfície, o uso da terra e 

também, o recorte espectral das imagens termais para as áreas de RQ do Sudoeste de 

Goiás; 

  Identificar e mapear em escala de 1:100.000 e 1:250.000 as possíveis áreas de 

arenização e areais no Sudoeste de Goiás; 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1 Solos arenosos do Sudoeste de Goiás  

 

 De acordo com os parâmetros do “SoilTaxonomy”, -segundo Embrapa (2013)-, 

contido no projeto Radambrasil, os solos arenosos pertencem aos grandes grupos chamados 

de Quartzipsamments e tropaquents. Em sua descrição, os solos dessa classe podem ser 

Hidromórficos minerais ou arenoquartzosos, sendo ainda pouco desenvolvidos,  pois os 

arenoquartzosos são bem drenados, apresentando até de 95% de sua composição na fração 

areia. Na textura, apresentam areia e areia franca, horizonte superficial, sendo o mais 

freqüente do tipo moderado. 

 Em sua constituição, na maioria das vezes, os solos arenosos apresentam grãos simples 

e consistência friável quando úmido. Em alguns períodos do ano, apresentam mosqueados na 

superfície, junto à presença de hidromorfismo e indícios de gleização. Esses solos apresentam 

alta saturação de base, a qual, de acordo com Radambrasil (1982), consiste em alta saturação 

com alumínio e concomitante teor de alumínio trocável igual ou superior a 0,3 mE/100g de 

solo. Entre suas características, podem ser nocivos para a maioria das culturas 

 Na classificação do segundo nível e/ou subordem, esse tipo de solo pode ser dividido 

em: Neossolos Litólicos, Neossolos Flúvicos, Neossolos Rególicos  e, ainda, Neossolos 

Quartzarênicos.  

 Os Neossolos Litólicos, segundo Embrapa (2013), são solos em que o horizonte A ou 

hístico assente de forma direta sobre a rocha. Podem ocorrer, também, sobre o horizonte C, 

Cr, em que 90% ou mais de seu material constituinte seja de rocha com fragmentos com 

diâmetro maior que 2mm. Podem apresentar, ainda, contato lítico com a matriz, em 

profundidade de 50 cm, ou material fragmentário. Entre esses, podem ser destacados 

cascalhos, calhaus e matacões.  

 Os Neossolos Flúvicos, que derivam de sedimentos fluviais, apresentam horizonte A 

Assente sobre camadas e também sobre o horizonte C. Como características, seu caráter 

flúvico pode ser diagnosticado com cerca de 150 cm de profundidade e  apresentam ausência 

do processo de gleização de forma expressiva, em cerca de 50 cm da superfície do solo, de 

acordo com os autores supracitados.     

  Na classificação dos Neossolos, é possível encontrar, na classe das subordens, os 

Neossolos Rególicos. Esses solos apresentam contato com material lítico a uma profundidade 

superior a 50cm. O seu horizonte A apresenta-se assentado sobre horizonte C e ainda, Cr. 
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Pode-se admitir, também, horizontes do tipo Bi, com espessuras inferiores a 10cm. Ainda 

segundo Embrapa (2013), esse tipo de solo pode apresentar os seguintes requisitos:  

 

a) 4% ou mais de minerais primários alteráveis (menos resistentes ao intemperismo), 

na fração areia total e/ou no cascalho, porém referidos a 100g de TFSA, em algum 

horizonte dentro de 150 cm da superfície do solo; b) 5% ou mais do volume da 

massa do horizonte C ou Cr, dentro de 150 cm de profundidade, apresentando 

fragmentos de rocha semi-intemperizada, saprólito ou fragmentos formados por 

restos da estrutura orientada da rocha (pseudomorfos) que originou o solo.  

  

 Os solos arenosos, de forma geral, são minerais, profundos,  drenados e pouco 

desenvolvidos. Apresentam horizontes A, AC e C, sendo o horizonte superficial do tipo 

moderado (RADAMBRASIL, 1983). Com relação ao tipo de coloração, apresentam pouca 

diferenciação diante dos horizontes, a não ser se estiverem relacionados ao aumento de argila 

de forma gradativa e moderada junto à profundidade dos perfis. Em alguns casos, apresentam 

diferenciação entre os horizontes A e C, em consequência de, na maioria das vezes, o 

horizonte superficial apresentar maior quantidade de material orgânico. A coloração varia de 

brumo-avermelhado-escuro a brumo-avermelhado no horizonte A, vermelho-escuro e 

vermelho-amarelado no horizonte C. 

 Com relação à origem dos Neossolos, são advindos do processo de meteorização dos 

arenitos das formações Aquidauana, Botucatu e também do grupo Bauru. Estes solos 

encontram-se associados a coberturas vegetais do tipo Savana, podendo estar associados aos 

Latossolos e também Podzólicos, tendo textura média, de acordo com Sousa et al. (2012).  

 Esse solo tem restrições quanto ao uso, apresentando limitação agrícola, pois 

apresentam baixa capacidade de retenção de nutrientes, classe de textura arenosa à bastante 

arenosa, apresentando, em alguns casos, cerca de 95% ou até mesmo 98 % da fração areia, 

sendo tóxico à maioria das culturas por conta do alumínio trocável, e de elevada dificuldade 

quanto a mecanização e manejo. Na maioria das vezes, esse solo vem sendo utilizado para a 

prática pecuária extensiva, aproveitando as espécies de gramíneas nativas ou a inserção de 

culturas exógenas (SCOPEL, 2012). Com relação ao uso desses solos, Sousa et al. (2012) 

destacam que as culturas exógenas, normalmente inseridas,  são a de Brachiaria spp. 

 A declividade do relevo onde se encontram os Neossolos é de 0 a 2% em declive, com 

altitudes médias de 460m, sendo os constituintes de sua formação os arenitos eólicos 

originários da Formação Botucatu. Dentro da microrregião, esses solos encontram-se na 

categoria suave ondulado, com erosão laminar ligeira, sendo excessivamente drenados e não 

havendo, na maioria das vezes, pedregosidade e/ou rochosidade (RADAMBRASIL, 1982).  O 
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uso está associado a pastagens para a criação de gado, de forma extensiva ou pecuária leiteira; 

porém, nas três últimas décadas, houve a inserção da monocultura de cana-de-açúcar.  

 Considerando a profundidade desses solos, o uso e manejo dos mesmos tornam-se, na 

maioria das vezes, inviáveis, pois, tal característica é um impedimento físico em virtude  da 

susceptibilidade à erosão e baixa concentração natural de matéria orgânica. Além disso, caso 

sejam desconsideradas as orientações técnicas quanto ao uso, podem ocorrer impactos 

ambientais, como ravinamentos, voçoroca, assoreamento de rios e também arenização, objeto 

de estudos dessa pesquisa. Quanto ao potencial agrícola, por sua vez, os Neossolos 

apresentam baixo potencial natural, alta lixiviação, baixíssima retenção de umidade e são 

excessivamente bem drenados, fazendo com que, no período de seca, tornem-se a última 

opção para uso, caso haja, na mesma área, a ocorrência de outros tipos de solos. As áreas de 

solos arenosos, segundo o projeto RADAMBRASIL (1982), recobrem cerca de 41.408 km
2
 

do território goiano, representando um total de 15% desse total.  

O estudo dos tipos de solos no Estado de Goiás apresenta como principal referência (e 

para algumas regiões como única referência) o levantamento exploratório de solos do projeto 

RADAMBRASIL, lançado em 1983. O objetivo central desse projeto era localizar, delimitar  

e também classificar os solos ocorrentes em nível de área, na escala de 1: 1.000.000. No 

Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG), é possível encontrar aproximações desse 

material do RADAMBRASIL em escala de 1:250.000, em material elaborado pela 

UFV/Rural Minas para a Bacia do Rio Paranaíba.  

 No levantamento de base do projeto RADAMBRASIL, foram encontradas dezenove 

classes de solos, as quais,  sendo julgadas mapeáveis, foram agrupadas em números de duas a 

três, constituindo as unidades de mapeamento, de acordo com RADAMBRASIL (1982). Nos 

relatórios apresentados nesse projeto, a caracterização dos diferentes tipos de solos seguiu os 

conceitos e parâmetros estabelecidos pela EMBRAPA- Serviço Nacional de Levantamento e 

Conservação de Solos, de onde se segue também a “soilTaxonomy”, de 1975. Foi necessário, 

ainda, atualizar a nomenclatura dos solos apresentados para a nova classificação, conforme 

EMBRAPA (2006). 

 Entre os solos que mais se destacaram pela sua maior ocorrência ao término do 

levantamento estão os Latossolos, Areias Quartzosos, atualmente chamados de Neossolos 

Quartzarênicos, Podzólicos e, também, os Cambissolos (RADAMBRASIL,  1982). Porém, os 

solos associados ao impacto ambiental, estudados nessa pesquisa, tratam-se dos Neossolos 

Quartzarênicos, que, por conta do uso inadequado dos mesmo, originou a arenização na 

microrregião Sudoeste de Goiás. 
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3.2. O processo de arenização no Sudoeste de Goiás  

 

Como os areais não se tratam de um modelo fechado,sem ligações externas, o conceito 

que melhor se encaixou para sua análise foi o de paisagem de formação por ação de um 

sistema aberto. A saber, a formação dessa paisagem, como discutido por Christofolletti 

(1979),  configura-se com inúmeras ligações externas, não somente em si, como podem ser 

entendido na microrregião. 

 Outra possibilidade de abordagem metodológica com relação aos areias dentro da 

categoria de análise e objeto de estudos é o de geossistemas. Nessa perspectiva de 

entendimento, os areais podem ser compreendidos como sendo uma paisagem 

(NASCIMENTO; SAMPAIO, 2005). Para chegar a essa conclusão, essa abordagem  engloba 

a Geomorfologia, Geologia, Biologia, Pedologia, Meteorologia, Botânica, entre outras 

ciências, para explicar o processo de formação da arenização na microrregião do Sudoeste de 

Goiás. Seguindo o contexto, é observada a organização, que se expressa pela estrutura e 

também pelo arranjo espacial dos elementos componentes do universo, como sistemas 

interligados, sendo sequências antrópicas, somadas às naturais, que em um determinado 

espaço de tempo relacionado ao uso de solos arenosos, teve como desfeche a arenização. 

Assim, tanto o funcionamento  dos solos arenosos, como o surgimento dos areais, associados 

ao bioma Cerrado, seriam parecidos com o de engrenagens de uma máquina. O resultado de 

todo esse círculo de pensamento, a dinâmica dos processos atuantes e das relações entre os 

elementos, interligados ao homem/natureza, tem como resposta, na maioria das vezes, 

impactos ambientais. Mesmo assim, sendo ações de transformação. 

   Entendidos o conceito de paisagem em geossistemas e a relação/interação antrópicas 

no contexto, é preciso compreender  as seguintes proposições: o desenvolvimento das 

fisionomias do relevo (paisagem) terrestre, que se caracterizam por uma dinâmica, a 

manifestação e interações entre os diferentes componentes bióticos (onde há atuação de 

organismos vivos, clima e demais) e, ainda, a interação de todos estes na sua interligação, têm 

um papel dentro do sistema em cadeia, qual seja, a formação da paisagem dos areais. 

 Destarte, os areais podem ser caracterizados  como sistemas abióticos (em que os 

fatores atuantes são físico-químicos, como luz, temperatura, vento, entre outros), como 

descrito por Silva e Castro (2006). Nessa lógica, alguns agentes podem atuar mais ou menos 

nas modificações do relevo, sendo o homem um dos principais atores (agentes modificadores) 

do meio ambiente. Assim, mesmo onde o homem submete a natureza a processos de 

depredação ambiental, não se pode descartar que há modificações intensas pela natureza. 
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 O homem encaixa-se como sendo consumidor, visto assim na Biologia, como 

principal ser atuante na modificação do meio, enquanto ser vivo, principalmente de recursos 

naturais. Ao longo dos tempos, na história do homem sobre a Terra, verifica-se que ele vem 

transformando o espaço ao seu redor em benefício próprio. No início do surgimento de sua 

espécie, por falta de conhecimento científico; na atualidade, por desvalorização da riqueza 

natural em relação ao enriquecimento capitalizado,  tornando cada vez mais potente os 

impactos impostos por ele ao meio natural (DREW, 1998).  É preciso estabelecer iniciativas 

para utilizar os recursos disponibilizados pela natureza necessários  aos seres vivos, de forma 

menos perversa. O ser humano deve estabelecer uma prática de uso sem que se potencialize e 

cause desequilíbrios ambientais. Nessa lógica, a compreensão global do nosso meio depende 

desse entendimento e só avaliando correta e precisamente sua capacidade e limite de suporte, 

sobretudo no que se refere às intervenções, é que se pode  tomar as decisões para garantir um 

aproveitamento sem que ocorram problemas ambientais, sobretudo os que resultam de 

práticas de uso e manejo inadequados (SILVA e CASTRO, 2006). 

 Diante de tal propósito, Neto (1995) destaca que, com a substituição da agricultura 

primitiva pelos processos ditos “modernos”, segundo a visão capital [...], estamos diante de 

um processo no mínimo perigoso. As conseqüências, a médio e longo prazo, poderão ser 

funestas. Nessa perspectiva, enquadram-se os atuais acontecimentos, tanto em escala 

microrregional, que é a área estudada, quanto nacional e global, com relação à quantidade 

quantificada dos impactos ambientais e também espaciais. 

 Observando a conceituação espacial desses sitemas, Suertegaray (2012) identifica os 

areais como sendo manchas de areias, enquanto sistemas que advêm em partes por conta da 

fragilidade dos sistemas nos quais estes estão contidos (geologia e geomorfologia), substrato 

geológico, condições propiciadas e/ou associadas ao uso intensificado por ações antrópicas. 

Observando a formação dos areais na microrregião Sudoeste de Goiás, verifica-se que é 

diferente do que é encontrado na região sul do Brasil e também dos processos que acontecem 

na região nordeste.  

 A utilização inadequada desses solos arenosos, como os estudados na microrregião 

Sudoeste de Goiás,  tanto para a pecuária e agronegócio, com atividades agropastoris, atuam 

potencializando o problema da arenização, como evidenciado em outras pesquisas, porém 

com foco diferente. Para detalhar esse fenômeno, observa-se que pesquisas vêm sendo feitas, 

principalmente na região Sul do Brasil, desde 1980, e no Sudoeste de Goiás,  desde 2002. 

Porém, segue uma dualidade questionadora: onde os areais são de origem natural e 

onde são de origem antrópicas? Essa resposta foi dada por Suertegaray (2012), que entende os 
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areais como sendo de origem e decorrência natural da paisagem. Porém, essas respostas estão 

associadas às áreas pesquisadas no Sul do país, sendo válidas até então, para aquela região, 

mas que auxiliam a compreensão de alguns determinantes na microrregião Sudoeste de Goiás.  

Diferentemente, mesmo estando associado aos arenitos Botucatu, as áreas onde se 

encontram os areais no Sudoeste de Goiás apontam que há uma ligação do sistema areais com 

o substrato já mencionado, porém, sua formação acontece de forma diferenciada da descrita 

em outras regiões do país. Inclusive, ainda em processo de pesquisa, as formações dos areais - 

e por consequência dos processos de desertificação - na região pesquisada acontecem por 

práticas inadequadas de manejo de solos frágeis, inseridos ao processo tanto pecuária quanto 

da produção (SCOPEL et al., 2005). 

 Nos últimos 30 anos, por conta de planos políticos, a arenização no Sudoeste de Goiás 

esteve ligada diretamente a planos governamentais de inserção dessas áreas no processo de 

produção/agronegócio de forma desmedida, levando-se em consideração apenas a quantidade 

produzida e a reprodução capital por associação. Essa estratégia de desenvolvimento, voltada 

para o agronegócio exportador, propiciou desmatamento intensivo e indiscriminado,  ainda é 

praticado na atualidade, denominado pelo senso comum como abertura de áreas. A falta de 

controle dessas iniciativas e de conhecimento técnico e científico sobre os solos, clima, relevo 

entre outros, associados ao Cerrado, e suas particularidades enquanto sistema, ocasionaram o 

aumento de áreas de arenização junto aos solos arenosos da área de estudos. 

Seguindo uma abordagem física de explicação, os areais então acontecem associados à 

dinâmica hídrica do local, clima, entre outros elementos. Esses sistemas agem desde a 

formação de ravinas - resultado dos processos de precipitação - até a desagregação e 

transporte de partículas  por ação eólica, o que, associado  às características do relevo, 

substrato geológico e demais fatores, inclusive por conta da retirada de vegetação natural para 

o plantio de espécies utilizadas em pastagens e agricultura de monocultura, resultam na 

arenização da área. 

Essas ações potencializam a movimentação de massas, principalmente em períodos 

com maiores índices de precipitação, e se esses bancos de areia estiverem próximos a rios, 

ocasionam o assoreamento, gerando uma reação em cadeia de impactos que avassalam o meio 

natural, principalmente os sistemas hídricos. Ainda na tentativa de desenvolver 

metodologicamente o conhecimento geográfico atual sobre o processo de arenização, na 

maioria das vezes, segue-se a seguinte lógica: aborda e analisa as relações físicas, geológicas, 

pluviais, fragilidade dos solos, as quais , se relacionadas ao uso indiscriminado dos solos,  
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políticas mal planejadas, associações mercadológicas e técnicas de uso inadequado de solos 

com baixa aptidão agrícola, culminam na  formação dos areais. 

 Com relação à fragilidade e formação dos areais, é preciso fazer uma interface com 

outras ciências, tais como a hidrologia, climatologia, geologia, pedologia, entre outras, que se 

fazem importantes para compreensão dos processos de formação e avanço/aumento potencial 

dos areais. Estabelecida essa interface, eleva-se o entendimento para um processo de 

interdisciplinaridade na análise da formação e dimensão dos areais do Sudoeste de Goiás, 

como descrito por Verdum (1997), em estudos semelhantes aos feitos junto aos areais do Sul 

do País. 

 Em seqüência à compreensão da formação e evolução dos areais, é preciso entender e 

compreender, inclusive, sua constituição mineralógica, pedológica, rocha matriz e outros 

aspectos  dos quais os areais naturalmente se originam enquanto sistemas naturais. Porém, 

estes areais podem sofrer potencial elevação em seu caráter se somados e derivados da 

Formação Botucatu, dos quais os areais, por falta de práticas agrícolas conservacionistas 

adequadas vem sendo submetidos. Neste caso,  devem, na grande maioria das vezes, serem 

preservados e inseridos projetos em que a vegetação nativa seja preservada (SCOPEL et al.,  

2005).  

 

3.3 Aplicações dos conhecimentos cartográficos em mapeamento de solos no Brasil 

 

 Desde a Primeira Guerra Mundial, Revolução Técnico-Científica, Guerra Fria, 

observa-se a evolução dos conhecimentos técnicos relacionados à Cartografia, possibilitando 

novas abordagens para compreensão espacial de forma rápida, com relação custo-benefício 

bastante significativa. Conseqüentemente, a Geografia estreita seus laços junto à cartografia, 

agindo como meio, possibilidade, estratégia de informação e organização do espaço, ainda 

servindo como ferramenta de análise dos processos de fixação de capital no espaço pelo 

homem, bem como ser utilizada para estudar os impactos ambientais e suas transformações no 

espaço.  

A cartografia torna-se essencial para os estudos geográficos, juntando técnicas de 

Geoprocessamento e ferramentas associadas indispensáveis, como discutidos por Fitz  (2008). 

Entre suas especificidades, destaca-se a de dar sentido de representação, ordem e organização 

espacial. O mapa, então, é o suporte técnico de pesquisas do geógrafo, tendo em si uma das 

necessidades principais, qual seja, representar espacialmente o objeto que pretende  estudar. 
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 Em prosseguimento à utilização da cartografia e sua historicidade, segundo Menezes e 

Fernandes (2013), a cartografia nos últimos anos, tem sofrido bastantes transformações. Para 

contextualizar as transformações ocorridas, é possível dizer que hoje inúmeros processos 

cartográficos e demais atividades elencadas são produzidos em computadores.  Desde o 

armazenamento dos dados que podem ser salvos em dispositivos virtuais via internet e mídias 

magnéticas.  

 Os conceitos básicos da cartografia vêm sendo adaptados a essa nova realidade, sendo  

remodelados para serem utilizados na atualidade - dita globalizada-, em uma linguagem de 

acesso computacional, que cada vez mais está ao alcance de todos. 

 Junto ao surgimento do termo globalização, que é uma nova configuração de 

movimento técnico-científico e suas conseqüências, surge também o novo formato 

cartográfico de produção em plataformas de manipulação de dados espacializados. Os SIG´s, 

meios computacionais e softwares de finalização de mapas, confecção e obtenção de 

informações/extração por meio dos produtos associados ao sensoriamento remoto ensejam 

que as informações e conhecimentos tenham constante  renovação. 

 Por consequência, esse tipo de manipulação e representação espacial, associada à 

pesquisa, em específico aos mapas, tem como objetivo envolver o sujeito, permitindo a 

proximidade da paisagem a ser analisada, que é essencial para dar representatividade espacial 

ao objeto que se pretende estudar (ALMEIDA; PASSINI, 2001).  A representação visa 

sustentar espacialmente a pesquisa junto à discutição, elucidando o sujeito e aqueles que por 

ventura venham utilizar o conhecimento, seja em campo ou em laboratório, dando 

representatividade ao recorte espacial que se estuda.  

 Contextualizando a importância do espaço dentro da pesquisa, segundo 

Castrogiovanni e Costela (2012), desde os tempos mais remotos, o mapa era a ferramenta 

mais importante na representação do espaço, para inúmeros fins: colheita, caça, pesca, entre 

outros. Desde o princípio de seu uso, nas primeiras sociedades, como os babilônios, eram 

feitas análises e observações sobre precipitação, cheias dos rios, melhores solos para plantio, 

etc. É importante observar as primeiras representações espaciais dos babilônios e egípcios 

com relação às cheias dos rios, e também as representações do período ágrafo, pois mesmo 

antes da escrita, os primeiros hominídeos buscavam representar o espaço ao seu redor em 

formato de desenho. Nesses desenhos, representavam, de alguma forma, o espaço de sua 

familiaridade, o seu lugar, dando significância ao seu sítio. 

 Segundo Câmara e Medeiros (1998), ao longo do tempo, a cartografia tem sido 

importante no processo de organização das sociedades, visto que, desde a mais remota 



27 

 

antiguidade até tempos atuais, as informações espaciais têm sido utilizadas, sendo descritas de 

forma gráfica pelos antigos cartógrafos e para os mais variados fins. Sendo assim, podem ser 

observados, por exemplo, os levantamentos feitos pelo projeto RADAMBRASIL, em 1983, 

que mesmo sendo realizados há quase três décadas, ainda hoje são bastante usados como 

material  de apoio e referência nos trabalhos e pesquisas tanto em Geografia como em outras 

áreas.  

 Ainda no que tange à importância da cartografia e sua linguagem, para se representar o 

espaço, seja qual for, é necessário encontrar uma linguagem cartográfica que dê subsídio à 

iniciativa. Acima de tudo, é possível observar  essa linguagem, inclusive, nos espaços 

urbanos, em que a relação das cores das placas de trânsito, setas e demais sinalização dão um 

sentido de organização espacial, generalidade e fluxo da movimentação das massas 

populacionais, organização.  

 Representar o real (objeto de estudos, como os areias do Sudoeste de Goiás), nessa 

pesquisa, elencado à linha de pensamento dos autores mencionados anteriormente, traduz esse 

espaço geográfico em forma de síntese, diante da sua linguagem semiológica que está 

presente nos dados espaciais que serão produzidos. Permite, ainda, que seja compreendida  a 

dimensão dos impactos ambientais, como a arenização dentro dessa microrregião e os solos 

nos quais esses sistemas se fixam e/ou surgem, como consequência de pressão relacionada ao 

uso inadequado de tais sistemas. 

 Entre esses processos, o mapeamento correto de determinados tipos de solos, como 

indicativos de aptidão agrícola e procedimentos técnicos adequados, auxilia em um uso menos 

impactante com relação a recursos naturais. Segundo Lopez (2009), a utilização da resposta 

espectral dos solos mostra-se como meio interessante para pesquisa e mapeamento de solos, 

inclusive de características que, se feitos de maneira convencional, por amostragem, elevam 

muito o custo das pesquisas, justificando as pesquisas que vêm sendo feitas a partir de 

técnicas de detecção remota. 

 

3.4 Sensoriamento remoto: bases conceituais, princípios e aplicações em pedologia. 

 

 As formas de produção e reprodução espacial têm envolvido um conjunto de processos 

ainda mais articulados na perspectiva de entender o espaço. Buscando melhorar a 

compreensão do espaço geográfico e das relações da sociedade com o ambiente onde se vive, 

diversos estudos têm sido desenvolvidos com o  intuito de procurar por novas formas para 

representar, registrar e sintetizar o espaço. Tornam-se essenciais e constantes a realização de 
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pesquisas associadas às novas tecnologias, como o sensoriamento remoto,  para conhecer e 

diagnosticar o espaço em que se vive (FITIZ, 2008). 

 Associado ao conhecimento do planeta Terra, que se encontra  sob observação 

categórico-sistemática por meio de sistemas de sensores transportados por satélites artificiais, 

lançados desde a década de 1960, vem a corrida espacial, ocasião em que foram criados 

inúmeros programas espaciais para observação de informação sistemática do planeta. Entre 

essas aplicações, destaca-se o estudo da litosfera, com aplicações no âmbito de avaliação dos 

solos, como teor de umidade, erosão, entre outros e, principalmente, ao potencial de uso dos 

recursos terrestres (FONSECA e FERNANDES, 2004). 

 Diante da necessidade de se conhecer e mapear o espaço, o sensoriamento remoto 

conceitua-se, junto à fotografia, como sendo um dos primeiros processos  nessa linha,  como 

ferramenta técnica de detecção remota, a  fotogrametria, estabelecida historicamente como um 

dos sistemas pioneiros de análise remota da paisagem, configurada como uma das categorias 

de análise da Geografia. 

 A fotografia  utilizada nos processos de detecção remota é diferente daquelas 

normalmente conhecidas, como discutido por Fitz (2008). Entre as especificidades e 

diferenciações da aerofotogrametria,  que são fotografias utilizadas no sensoriamento remoto, 

em relação às demais, estão associadas ao formato do negativo fotográfico, registro de altura 

de voo e escala de registro da data da foto, registro das marcas fiduciais e faixas espectrais. 

 A saber, um dos aspectos importantes a se exemplificar diante das técnicas de 

detecção remota, como discutido nas mais clássicas literaturas sobre o gênero, enfatiza a 

positividade do uso como a relação à distância do alvo em que se pode trabalhar as 

informações obtidas, e a relação da não necessidade de contato físico,  na maioria das vezes, 

sobre o objeto pesquisado. Porém, há controvérsias no sentido de não excluir a análise em 

campo para diagnóstico das respostas obtidas em laboratórios, por intermédio apenas de 

técnicas computacionais e suas respectivas respostas, mas fazendo essas checagens em 

campo, com menor freqüência, reduzindo os custos de pesquisas e levantamentos técnicos que 

necessitem desses procedimentos (PONZONI, SHIMABUKURO e KUPLICH 2012). 

 Como ferramenta de diagnóstico ambiental, o sensoriamento remoto vem  mostrando-

se de grande valia em inúmeras áreas. Entre a vasta gama de aplicações, pode ser utilizado em 

estudos relacionados à vegetação, levantamento e caracterização dos solos, hidrologia, 

climatologia, entre outros (PONZONI, SHIMABUKURO e KUPLICH, 2012). Pode, também, 

diante da aplicação de algoritmos como do método de SEBAL (ALLEN et. al. 2002), estender 

as possibilidades de uso e aplicação para análise ambiental junto aos balanceamentos de 
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energia de  reflectância, radiância, extração de albedo e também valores de temperatura de 

brilho de superfície. É possível ser utilizado, ainda, no monitoramento da vegetação, 

auxiliando na fiscalização de retirada de madeira de forma ilegal, agindo como  estratégica 

ferramenta que proporciona uma cobertura de área maior.   

 Junto ao recorte temporal relacionado ao uso das técnicas de detecção remota pra fins 

científicos, destacam-se as décadas de 1994 e 2004, em que é possível contabilizar cerca de 

cinco missões destinadas a observação da Terra, sendo a maior frequência de programas 

espaciais relacionados ao conhecimento terrestre nesse período, como por exemplo, os 

sensores da série Landsat, conforme Fonseca e Fernandes (2004). 

 No entanto, é preciso ter cautela com a utilização do sensoriamento remoto e 

geoprocessamento em pesquisas de análise ambiental e outras que utilizam esses meios. Por 

melhores que sejam os benefícios e ganhos com tempo, automação, custos,  a utilização das 

geotecnologias devem ser apoiadas por campos e análises laboratoriais, unindo os 

conhecimentos prático e teórico que se têm dos objetos a serem estudados. As práticas de 

campo não devem ser excluídas, pois são etapas importantes da pesquisa, assim como o 

profissional com capacitação técnica e experiência na interpretação das informações a serem 

extraídas junto dos produtos/imagens trabalhadas, valorizando assim, inclusive, o trabalho do 

geógrafo como profissional capacitado para tais fins. 

Sobre a aplicação do sensoriamento remoto
1
 e do Geoprocessamento com a finalidade 

de caracterizar e gerar produtos (mapas, cartas), servindo para o  diagnóstico do processo de 

arenização e também desertificação, verifica-se que a aquisição e manipulação dos produtos 

iniciais (respostas espectrais), posteriormente transformadas em imagens classificadas, 

possibilitam, por meio dos geógrafos, compreender e fazer estudos ambientais.  

 essas imagens são capazes de auxiliar no processo de desenvolvimento e compreensão 

de estudos ambientais; na presente pesquisa, especificamente,  áreas de areais contidas no 

Bioma Cerrado (NOBRE et al. 1992). Os autores mencionam, ainda, que esses recursos são 

muito úteis para delimitação de áreas degradas e diferenciação de bancos de areia depositados 

nas margens de rios por transporte hídricos e deposição, diferente do que seriam os areais em 

si, podendo ser mapeadas áreas de assoreamento resultantes de processo de erosão. Nesse 

último caso, principalmente, as pesquisas mostram que, nesse sentido faz-se necessário um 

                                                           
1
   Pode-se conceituar sensoriamento remoto como sendo um conjunto de atividades cujo 

objetivo consiste na caracterização das propriedades físico-químicas de alvos naturais, através da 

detecção, registro e análise do fluxo de energia radiante por eles refletido e/ou emitido. (ROSA, 2009).  
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mapeamento específico em que seja elencada a perda de solos em razão da erosão dos 

mesmos. 

 No processo de detalhamento, Rosa (2009) define o Sensoriamento Remoto como uma 

forma, um processo, um meio de se obter informações de um objeto podendo ser também 

chamado de alvo, sem que seja preciso, necessariamente,  ter contato físico com o mesmo, 

visto que  as informações são obtidas por meio da interação da radiação eletromagnética
2
. 

Podem ainda,  ser geradas por fontes naturais como a Terra e o Sol. Há também outras formas 

de se obter energia eletromagnética e interação entre esses meios, obtendo então, diante dos 

alvos, possibilidades de informações químicas, físicas e mineralógicas e, em alguns caso,s até 

mesmo a datação do material. 

 Exemplificando o uso de fontes de energia eletromagnética para obtenção de 

informações, e especificadamente sensores ativos, os radares encaixam-se nesse perfil. Esses 

produzem ativamente a energia na qual haverá interação com os alvos e serão obtidas as 

informações, respostas, diante da interação e diferenciação de comprimento de ondas do 

espectro eletromagnético, por conta das propriedades físicas e químicas de cada alvo.  

 Na atualidade, na grande maioria das vezes, os produtos utilizados, derivados do 

processo de sensoriamento remoto, como imagens entre outros, são de origem de sensores 

orbitais, instalados em satélites. Boa parte desses dados utilizados no Brasil estão elencado 

aos sensores da série LANDSAT, como observado nas últimas duas décadas de produção 

científica do segmento, principalmente tratando-se de Brasil. 

Para fins de diagnóstico ambiental e comportamento espectral dos alvos, é possível, 

por meio do sensoriamento remoto e práticas de geoprocessamento, compreender um pouco 

sobre algumas leis da Física, referentes à radiação e sua utilização. Para detalhar tal discussão, 

pode ser relacionado o comportamento físico das ondas eletromagnéticas, que se propagam à 

velocidade da luz no vácuo, em que esta tem o valor de 300.000 km/s. Sendo assim, o 

comportamento da matéria essencial na identificação dos alvos, em específico aqueles que 

constituem os solos arenosos, estão associados a fenômenos que perturbarão a propagação 

dessas ondas em velocidade, interação e defecção, em diferentes estações do ano, de acordo 

com a angulação solar.  

                                                           
2
  Radiação eletromagnética (REM) é definida como sendo a forma de energia que se move à 

velocidade da luz, seja em forma de ondas e/ou partículas eletromagnéticas, que não necessita de um 

meio material para se propagar, (ROSA, 2009). 
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Diante do funcionamento do Sensoriamento Remoto,  segundo Rosa (2009),  um dos 

fatores essenciais seria conceituar frequência eletromagnética para entender melhor como se 

dá a aquisição de dados tão utilizados no sensoriamento remoto. Essa, por si, é definida como 

um número, ou seja, uma sequência de ondas por segundo que passa por um ponto específico 

da trajetória de uma radiação eletromagnética, que, diferentemente, torna-se proporcional ao 

comprimento de onda, diferenciando uma matéria da outra, no processo de deflexão após 

contato/interação com o alvo. 

 Um dos fatores importantes a serem compreendidos em uma pesquisa que trabalhe 

com Sensoriamento Remoto está relacionado ao conhecimento do comprimento das ondas, ou 

seja, a faixa de comprimento dessas e os alvos que são mais bem identificados nessa 

interação. De acordo com Rosa (2009), a faixa de comprimentos de onda, frequência ou 

energia em que se encontra a radiação é praticamente ilimitada. A forma mais clara de 

representar tais proporcionalidades de comprimento de onda, entre outros, é chamada de 

espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é um sistema organizado em que há 

uma subdivisão das faixas, representando as características e singularidades que cada região 

em si possui, em formato de freqüências eletromagnéticas. Observar figura (1).  

 

              Figura-1: Espectro eletromagnético e as principais regiões - comprimento de ondas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (NOVO, 2014) 

 

 Para finalidades de uso em sensoriamento remoto, as faixas mais usadas são: 

infravermelho próximo, infravermelho termal, micro-ondas e visível (ROSA, 2007). As faixas 

mais utilizadas para fins de atividades com sensoriamento remoto recebem nomenclaturas 

próprias, como: espectro fotográfico (0,3-0,9 µm), espectro reflexivo (0,3-4,0 µm), espectro 

emissivo (>4,0 µm) e espectro infravermelho termal (8,0-14,0µm). Para fins de 
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esclarecimento científico, as únicas ondas que podem ser vistas a olho nu (humano) estão 

compreendidas entre valores de 0,4-0,72µm, chamada de faixa visível ou luz visível do 

espectro eletromagnético.  

 Diante da necessidade de explicar a radiação eletromagnética, foi criado um modelo 

teórico,  chamado de corpo negro. Esse modelo funciona e tem a capacidade de absorver 

todos os comprimentos de ondas e também emitir toda a radiação que em si incide, em todo 

comprimento de onda da faixa espectral e também direção. Algumas leis que elucidam tais 

propósitos são: Lei de Planck, Wien, Stefan-Boltzmann e Kirchoff, de acordo com Rosa 

(2009). 

 Outros fatores a serem considerados na aquisição de dados estão relacionados à 

interação das ondas eletromagnéticas com os alvos. Segundo Novo (2014), os parâmetros 

atmosféricos interferem decisivamente nas medidas de refletância. Entre esses, tem-se: 

umidade atmosférica, presença de aerossóis, turbulência, entre outros. Com relação 

principalmente à umidade, o amento da umidade relativa do ar favorece a manutenção de 

partículas sólidas, que, em suspensão na atmosfera, alteram as características do espalhamento 

atmosférico e interferem, inclusive, na aquisição final de dados- imagens.  

 A análise de comportamento associado à interação e refletância de alvos é possível 

junto a procedimentos como NDVI, sendo esse um indicador sensível à vegetação. Por esse 

meio, é possível estimar, junto ao infravermelho próximo e ao visível, índices de cobertura 

vegetal de uma área. Também, com metodologia parecida e elencada à interação das ondas 

eletromagnéticas com a umidade, é possível utilizar o NDWI. Esse, por sua vez, é um 

indicador que mede o teor de umidade da vegetação, e, nesse sentido, é calculado com base na 

refletância do infravermelho próximo e infravermelho médio, sendo, assim, itens relevantes a 

essa pesquisa, tanto como metodologia adotada ou como perspectiva de melhora de estudos. 

 Entre outras perspectivas metodológicas e equipamentos que poderiam 

melhorar/subsidiar a pesquisa, há de se considerar o espectro radiômetro de campo, podendo 

comparar dados espectrais de campo, das respostas no espectro eletromagnético, com as 

encontradas nas imagens de satélite utilizadas para áreas de solos arenosos e areais, em que 

esse último se encontra em áreas impactadas, inovação  técnica que seria de grande ajuda na 

conferência de mapeamentos a campo. Assim, verifica-se que é possível utilizar esse 

equipamento para adensar a pesquisa, associando análise e caracterização geológica, 

vegetação ,entre outras aplicações, pois, há literaturas do gênero que mostram a possibilidade 

de se fazer a leitura espectral desses componentes presentes nos solos. Já existem outras 

pesquisas que mostram  respostas espectrais a campo com espectro radiômetro, as quais 
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poderiam servir de guia para os processos de mapeamento, baseando as assinaturas a campo 

com as encontradas no processo de mapeamento. 

A história do uso do sensoriamento remoto no Brasil evidencia que a utilização dessas 

inovações tecnológicas iniciaram-se na década de 60, e, posteriormente, é dado ênfase no uso 

junto ao projeto RADAMBRASI. Nesse período, havia a necessidade de se fazer um 

levantamento dos recursos naturais existentes no território brasileiro, inclusive do 

mapeamento, descrição, caracterização, entre outros, dos solos brasileiros. Nessa perspectiva, 

via-se esse levantamento como um  treinamento para a formação de técnicos para utilizarem 

esses novos procedimentos, pois, até então, estes conheciam e lidavam apenas com produtos 

obtidos por meio de fotografias aéreas, de acordo com Rosa (2009). 

 Para tanto, um dos fatores determinantes para que o Brasil inserisse e utilizasse o 

sensoriamento remoto foi a  facilidade com que se poderia analisar, mapear e conhecer 

remotamente o país. Entre os benefícios, poder trabalhar com grandes extensões territoriais a 

baixo custo, e que, sendo bem utilizadas essas tecnologias, tornou-se possível obter 

informações de qualidade de recursos minerais e também levantamento e caracterização da 

vegetação, classificação dos solos em nível de reconhecimento, entre outros. 

 Então, nessas últimas 4 décadas, foram inúmeras as pesquisas feitas por meio 

de sensoriamento remoto no Brasil, sejam de caráter geológico, climáticos, ou, como será 

discutido neste texto, para fins de diagnosticar e produzir materiais cartográficos que 

possibilitem a compreensão e o nível de detalhamento do avanço dos areais dentro do Bioma 

Cerrado
3
, na microrregião Sudoeste de Goiás.Frente às inovações técnicas associadas ao uso 

do sensoriamento remoto, e sua utilização na detecção remota associada à análise ambiental e 

mapeamento de solos, observou-se que vem sendo feito trabalhos com método relevante  na 

área de monitoramento e uso de solos entre outros. Dentre esses, destacam-se os trabalhos 

feitos por Verdum (2012), tratando da origem natural dos areais associados aos solos 

arenosos. Merecem destaque, também, as pesquisas como as de Suertegaray (2012) e de 

diversos autores constantes do livro “Arenização: natureza socializada”, representando as 

                                                           
3
  O Cerrado, como bioma natural não visto com bons olhos e reconhecido pela Constituição 

Brasileira de 1988, objeto de múltiplas agressões, sofre impactos ambientais de toda ordem [...], onde 

empresas, grupos multinacionais que detêm a posse do capital financeiro privado e o acesso a 

empréstimos oficiais, em nome do lema “produzir a baixo custo e vender onde a demanda é lucrativa", 

vêm acelerando e potencializando agressivamente os impactos ambientais neste (GOMES, 2008).   
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pesquisas elaboradas no Rio Grande do Sul, com relação à gênese e também formação dos 

areais, junto de alguns mapeamentos. 

 Na perspectiva da relação do sensoriamento remoto para mapeamento de áreas de 

arenização, foram de grande contribuição os estudos elaborados por Guasselli (2012), que 

utilizou imagens Landsat-TM-5 para espacialização e também quantificação do processo de 

arenização e formações dos areais no Rio Grande do Sul. Nesse sentido, foram adaptadas 

partes da metodologia para elaboração dos mapas do processo de arenização dessa pesquisa. 

 Antes de se aprofundar no tema da pesquisa, faz-se necessário  preciso compreender o 

comportamento de determinados tipos de solos e seus constituintes e relacioná-los ao fluxo de 

energia que incide sobre os mesmos. De acordo com Guasselli (2012), a quantidade de 

energia refletida por determinado tipo de solo em função dos seus constituintes minerais, 

matéria orgânica e umidade dos solos para o mapeamento são necessários, podendo, a partir 

desse raciocínio, criar filtros para mapeamento. Porém, o autor, em sua pesquisa, encontrou 

dificuldades com relação ao mapeamento por consequência de confusão espectral de algumas 

áreas. Entre esses, materiais em  deposição  em encostas de rios, palhada, entre outros, 

fazendo com que obtivesse  a mesma resposta espectral que os areais daquela região. 

 Outra metodologia que se mostrou bastante interessante e que foi anexada às 

anteriores supracitadas para essa pesquisa foi a de Allen et al. (2002), em que descrevem o 

algoritmo SEBAL, proposto por Bastiaanssen (1995), que consiste em um sistema de 

algoritmos que facilita o mapeamento e extração de informação por meio de correções 

radiométricas, reflectância e albedo, permitindo serem consultados, no manual, alguns valores 

de referência, melhorando as condições de mapeamento das áreas de solos e também dos 

impactos causados nos solos arenosos, foco da presente pesquisa. Alguns autores, como 

Cascata, Matos e Baio (2005), mencionam que o uso significativo do sensoriamento em 

pesquisas é descrito desde 1986, nas mais variadas áreas de diagnóstico ambiental. A partir 

desse período, foi possível a elaboração e construção de modelos numéricos do relevo, que, 

inclusive, são essenciais na discussão dos impactos dessa pesquisa, por conta da formação dos 

areais, que está associada a determinadas características do relevo, assunto que será discutido 

na sessão específica desse texto. 

 Entre as áreas e aplicabilidades do uso do sensoriamento remoto para pesquisa no 

Brasil, estão as mais variadas formas no diagnóstico ambiental e áreas afins. É possível 

observar o uso dessas tecnologias no mapeamento e análise da vegetação, tratando da 

discriminação das formações vegetais, verificação da extensão da forma dessas e estimativas 

de propriedades biofísicas e também bioquímicas da mesma, sendo identificadas, por modelos 
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matemáticos, estimativas de determinados tipos de monocultura associados ao tipo de solo, 

segundo Ponzoni, Shimabukuro e Kuplich (2012). 

 Estudos como o uso de técnicas de detecção remota no monitoramento de lagos 

associados à deposição de resíduos associado à atividade de extração mineral também são 

bastante relevantes no histórico de pesquisas do gênero, tanto no Brasil, como em nível 

mundial. Isso mostra  a pluralidade de métodos também inovadores, como os meios 

hiperespectrais de imageamento, identificados por meio da resposta dos compostos químicos, 

inclusive estimando sua quantidade em proporção de água, como observado por Frauendorf 

(2006). Esse autor explica que é possível, por meio da modelagem junto ao sensoriamento 

remoto, estimar  a concentração de componentes radioativos e químicos danosos à saúde 

humana e também ao meio ambiente. 

 O uso do sensoriamento remoto no mapeamento e pesquisas  relacionados ao estudos e 

análise do relevo, bem como para outras ciências, tornou-se quase que inevitável. O 

comportamento da superfície terrestre, como rochas, solos, vegetação e água e qualidade da 

mesma, diante da energia incidente, auxilia no uso de tal tecnologia, associando a 

possibilidade de compreender a fragilidade ambiental de determinados sistemas, 

comportamento temporal e outros aspectos, em larga escala, facilitando pesquisas em países 

de proporções territoriais de grandes áreas e/ou grandes fluxos, de acordo com Florenzano 

(2008). 

Caracterizando a utilização do sensoriamento remoto para diagnosticar e produzir 

produtos que auxiliem no entendimento e estratégias que possam ajudar a conter o problema 

de aumento das áreas de arenização,  o presente estudo segue algumas estratégias e estudos 

dos areais desenvolvidos por Guasselli et al. (2001a, 2001b. 2006, 2008). Nesses estudos, os 

autores observaram  a resposta espectral dos areais e áreas de susceptibilidades em imagens 

de satélite Landsat-TM-5. Posteriormente, elaboraram o mapeamento da distribuição dos 

mesmos na região Sul do país, em quantificação e distribuição no relevo, associando com 

dados do relevo e substrato geológico local para chegarem aos resultados finais.  

Porém, é preciso especificar que, os areais do Rio Grande do Sul estão ligados 

diretamente à questão geológica, diferentemente da arenização encontrada nessa pesquisa, em 

que, segundo Scopel et al. (2005),  o surgimento de tais sistemas estão associados ao uso 

inadequado de solos com textura arenosa elevada em relevos de rampa, com práticas 

inadequadas a esse tipo de solo.    

 É possível estabelecer uma discussão relacionada a geomorfologia do lugar, em que, 

por meio das análises a partir do sensoriamento remoto e processos morfodinâmicos, percebe-
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se a  atuação de forma intensa em áreas arenosas como as que se encontram no Sudoeste de 

Goiás, diferindo, assim, dos impactos ambientais encontrados em outros tipos de solos e 

relevo. Dessa forma, um dos fatores principais da arenização está associado aos solos 

arenosos em sua gênese, pois esses são passíveis de desagregação de partículas, como sendo 

características naturais, facilitando a formação de areais se não bem cuidados, de acordo com 

Scopel et al. (2005). Os autores recomendam diversos boletins e estudos recentes que afirmam 

que esses solos, na maioria das vezes, devem, como prioridade e passíveis de impactos 

ambientais, serem utilizados para conservação ambiental. Porém, em controvérsia,  coexistem 

com o problema social de as famílias que residem nessas terras necessitarem de renda.   

 Analisando o histórico do sensoriamento remoto no Brasil e seu uso, encontram-se  o 

desenvolvimento de pesquisas nas regiões Nordeste, Norte de Minas Gerais, Sudoeste de 

Goiás e região Sul do Brasil, com relação ao processo de arenização e desertificação, sendo 

um tema atual, mas que ainda precisa de mais estudos para dar corpus ao seu entendimento. 

Pesquisadores, como Almeida, Nery e Lima (2013), tratam da questão da desertificação no 

Norte de Minas Gerais, onde utilizaram algumas técnicas diferentes para a pesquisa em si, 

haja vista que queriam quantificar e discutir as áreas de susceptibilidade à arenização por 

meio do processo de cobertura do solo, sendo, assim, diferente das pesquisas do Sul do país, 

que trabalhavam diretamente com filtros espectrais relacionados às respostas que os mesmos 

davam em relação aos demais solos.  

 Tomaram como caminho metodológico os índices de vegetação (NDVI), sendo  

essencial para estimar a cobertura vegetal do solo. Por meio da ferramenta de intersecção, 

estimaram o nível de degradação ambiental da região Norte de Minas Gerais e também áreas 

susceptíveis à desertificação. Levou-se em consideração um mapeamento histórico, em que 

determinadas áreas persistiram com solo descoberto, em razão de baixa aptidão agrícola, 

cujos passos foram seguidos na pesquisa. Diante do contexto de se trabalhar com 

sensoriamento remoto no monitoramento de desertificação e impactos ambientais, pesquisas 

como as feitas nas regiões do Nordeste se fazem essenciais como possibilidade de 

entendimento do impacto em nível nacional, quando comparadas com as demais. A pressão da 

expansão do agronegócio, segundo Crepani (2009), vem potencializando a degradação dos 

solos no Sul do Estado do Piauí, a qual, associada às pressões por crescimento econômico, 

culimou  na expansão do agronegócio (produção de soja), que se instalou sobre chapadas, 

substituindo as áreas antes cobertas por savana florestada. Como perspectiva de análise por 

detecção remota, o autor utilizou as imagens do sensor Landsat-TM-5, com Resolução 
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espacial de 30 metros e composição 3R4G5B, em que foi possível quantificar espacialmente o 

impacto no extremo sul do estado.  

 A região pesquisada trata-se de Gilbués- Piauí, numa parceria com o Núcleo de 

Desertificação de Gilbués, foram observados, por Sensoriamento Remoto e também técnicas 

de Geoprocessamento junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais- INPE, os impactos 

que a pressão excessiva do agronegócio monocultor causou nessa região, especificamente.A 

utilização do sensoriamento remoto e mapeamento e análise de solos, entre outros  dados 

associados à desertificação e arenização, como no Sudoeste de Goiás, vem sendo feitas 

também em outras áreas do mundo, com boa ênfase de trabalhos já feitos no Canadá, Estados 

Unidos, Austrália, Nova Zelândia, África.    

De forma relevante e pertinente ao assunto, Júnior (2001)  diz que o termo 

desertificação - ou como outros mencionam, arenização - vem sendo discutido  há cerca de 25 

anos. Mesmo com todo esse tempo de pesquisa e discussão sobre o assunto, o consenso ainda 

é questionável, o que faz com que técnicas que auxiliem na conceituação do sistema, como 

essas, sejam melhoradas e/ou elaboradas nessa pesquisa, Em alguns casos experimentais, e 

entre os órgãos que se interessam pelo tema, destaca-se a UNESCO, subsidiando estudos 

relacionados à presente pesquisa , contribuindo também para à Terceira Conferência das 

Partes da Convenção de Combate à Desertificação no mundo.  

Ainda são apontadas, com grande relevância, as pesquisas sobre desertificação 

desenvolvidas pelo International Development Research Institute (IDRC), do Canadá. Por sua 

vez, mencionam novas tecnologias atuais para o processo de mapeamento e monitoramento de 

impactos ambientais, como a desertificação e a arenização (JÚNIOR, 2001).  

 Em todas as pesquisas explicitadas nesse subitem, está o comportamento dos solos no 

espectro eletromagnético, sejam eles com maior ou menor fração de areia, e ainda a 

quantidade de umidade nos mesmos. Porém, torna-se necessário explicar essas 

especificidades com relação à presença de maior ou menor quantidade de umidade presente 

em seus poros. 

 Entre essas particularidades, é possível observar a resposta espectral dos solos 

arenosos, principalmente  no espectro por conta da quantidade específica de água total em 

seus poros, sendo a  reposta em relação a maior ou menor presença de umidade. Além disso, 

segundo Guasselli (2012), o alto teor de umidade do solo, normalmente, torna sua coloração 

mais escura nas imagens, onde ocorrem, no espectro eletromagnético, valores decrescentes na 

região do visível e do infravermelho próximo, diferentemente dos solos mais secos. A saber, é 

possível observar o comportamento desses solos com diferentes teores de umidade a partir do 
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Figura 2. Desse modo, a resposta no espectro eletromagnético, no que tange à quantidade de 

umidade presente nos solos arenosos, comporta-se diferentemente, de acordo com cada 

comprimento de ondas, especificamente  solos arenosos, siltosos e também argilosos.  

 Existem outros atenuantes em relação ao comportamento das ondas eletromagnéticas 

após atravessar a atmosfera. A radiação ao adentrar na atmosfera, encontra barreiras que 

podem ser: vapores de água, ozônio, dióxido de carbono, nuvens e o próprio carbono. Na 

identificação dos solos, como na análise ambiental em geral, há também alguns elementos a 

serem levados em consideração. Por exemplo, o solos que tem maior teor de matéria orgânica, 

mais argilosos e que retém maior quantidade de água em seus poros, vai ter valores de 

refletância que podem chegar até à 20%. Dependendo também da constituição minelarógica, 

base desses solos.  

 Solos com menor teor de umidade, com valores de 5 à 12%, podem no comprimento 

de onda entre 1.5 à 2.3µm atingir até 28% ou de reflectância. Os solos arenosos por sua vez, 

que tem menor quantidade de umidade, entre 0 e 4%, encontram-se em um pico de 

reflectância de 40% ou mais. Esses solos arenosos, tem maior reflectância nos comprimentos 

de onda de 1.5 à 2.5µm. 

 

         Figura 2: Reflectância de solos arenosos com diferentes teores de umidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: (ROSA, 2009). 

 

 O comportamento dos solos, associado à sua constituição, fração de areia, silte ou 

argila, pode ser observado junto à exemplificação da Figura 3. 

 Entre as janelas atmosféricas, segundo Rosa (2009, p.37) os solos argilosos refletem 

no comprimento de onda de 1.5 à 2.5µm- infravermelho médio cerca de 20% no máximo. Os 
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solos siltosos, no mesmo comprimento de onda, infravermelho médio para valores de 30%, ou 

um pouco mais. E os solos arenosos, dos quais estão contidos os processos de arenização e 

também os areais, no mesmo comprimento de ondas chegam a refletir até 90% a mais que os 

demais tipos de solos. Entre os processos comportamentais dos minerais, rochas e solos, os 

íons ferrosos e férricos além da água e hidroxilas são os mais importantes diante da 

determinação do espectro refletivo segundo (ROSA, 2009, P. 44). 

 

          Figura 3: Reflectância espectral de solos (Arenosos, Siltosos e Argilosos). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte : (ROSA, 2009). 

 

 Com relação a maior reflectância dos solos arenosos na região do infra-vermenlho 

próximo, a reflectância é quase constante, Segundo Ponzoni, Shimabukuro e Kuplich (2012, 

p.25). Elencado ao contexto das áreas de arenização, que ainda contem vegetação rala e rara, é 

possível observar que seu comportamento na região do infravermelho, que contem menor 

disponibilidade de água no solo, terá também fatores reflexivos diferentes de solos com maior 

disponibilidade de água para as plantas. Além é claro, de haver uma menor quantidade de 

vegetação nessas áreas.  

 Com relação ao comportamento dos solos e da vegetação, e sua separação no caso. Os 

solos arenosos das demais áreas segundo Rosa (2009, p. 42), no comprimento de onda de 0,5  

a 2,5 do espectro eletromagnético, apresentam cerca de 50% a mais de reflectância do que a 

vegetação. Sendo assim, possivelmente identificar e mapear esses solos.   
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Caracterização e dados estatísticos da área de estudos.  

 

 A microrregião Sudoeste de Goiás (Mapa 1), é composta por dezoito municípios. 

Segundo dados estatísticos da Secretaria de Administração e Planejamento do Estado de 

Goiás (SEPLAN, Ano), a população é de 494.619 habitantes, onde os municípios de Rio 

Verde, Jataí e Mineiros são os mais populosos. Tratando-se de proporções territoriais, a 

microrregião tem uma área de 56.111,526 km² com mais ou menos 503.397 habitantes, de 

acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014).  

 

Mapa 1: Localização da microrregião Sudoeste de Goiás 

Fonte: SIEG (2014), elaborado por (MACHADO, 2014). 
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4.2 Caracterização fisiográfica da microrregião Sudoeste de Goiás. 

 

 Os materiais de origem dos solos da microrregião demandam uma breve 

caracterização da geologia. As unidades geológicas são resultado de vários estudos e estão 

contempladas no projeto RADAMBRASIL (1983). Fazendo-se uma conexão entre os 

substratos geológicos existentes, associados ao relevo, considerou-se, principalmente, as 

formações geológicas associadas aos solos arenosos. 

 Os Neossolos Quartzarênicos Órticos Rqo, mapeados no município de Serranópolis 

(GO) são, via de regra, derivados do arenito da Formação Botucatu, do Grupo São Bento. 

Associando as formações geológicas aos solos arenosos, Scopel et al (2012), consideraram as 

seguintes formações geológicas para a microrregião: ocorrência alta de solos arenosos nas 

seguintes formações: Vale do rio do Peixe e, também, formação Marília, ambas pertencentes 

às rochas sedimentares do grupo Baurú. 

 Como é descrito (CAPUTO, 2015), o ciclo sedimentar inicia-se a partir da ruptura ou 

da desagregação das rochas de uma área fonte ou província geológica preexistente, a qual 

fornece fragmentos que são, eventualmente, transportados e depositados em locais mais 

baixos do relevo, constituindo os sedimentos. 

A formação dos solos, associada ao intemperismo das rochas, constituiria o estágio final dos 

processos operantes e que atuam na superfície da terra, ocasionando a desagregação e 

decomposição da superfície das rochas até a formação do solo. 

 Na consideração das possibilidades de ocorrência de solos arenosos, Scopel et. al 

(2010) definiram como tendo um grau “Muito Alta”, quando ocorre a Formação Botucatu. 

“Alta”, quando da ocorrência das formações Vale do Rio do Peixe e Marília. “Média”, quando 

os substratos são oriundos das formações Aquidauana, Corumbataí, Irati e Furnas, 

pertencentes ao agrupamento de rochas sedimentares de idade Paleozoica. No grau de 

possibilidade “Baixa”, a Formação Cachoeirinha, do período Terciário, é a que ocorre. Na 

classe “Muito Baixa” de ocorrência de solos arenosos, foram nomeadas as Formações Serra 

Geral, do Grupo São Bento e as coberturas Dentríto-Lateríticas Inconsolidadas dos Períodos 

Terciário e Quaternário da Era Cenozoica. 

 Ressalte-se que a formação Irati encontra-se sobreposta à formação Aquidauana e que 

tem em sua base a existência de conglomerados de matriz silificada, podendo apresentar 

coloração cinza, cinza escura e vermelho tijolo, coloração parecida com alguns dos solos 

arenosos encontrados na microrregião. Segundo Schiavo et al. (2010), a formação 

Aquidauana, em sua constituição, apresenta sedimentos com até 500 m de espessura, com 
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predominância de arenitos de granulometria fina a média, intercalados por conglomerados 

arenosos. 

 A relação entre a formação Aquidauana – datada do carbonífero superior - e a 

ocorrência de solos arenosos no Mato Grosso do Sul é explicada pelo conteúdo nos arenitos 

de uma granulometria variável de fina a grosseira, com ampla gama de cores, desde 

avermelhada, cinza arroxeada até esbranquiçada. A formação está assentada sobre rochas Pré-

Cambrianas, representadas pelo Grupo Cuiabá e sequências rudimentares Paleozoicas dos 

Grupos Paraná - Formação Furnas e formação Aquidauana -, compostas por arenitos porosos 

e friáveis (RADAMBRASIL, 1982), apud Schiavo et al. 2010. 

 A formação Aquidauana ainda está em um processo de inserção entre os platôs de 

resquícios do planalto central como também, a planície do Pantanal, o que origina, em sua 

maior parte, solos com presença abundante de arenitos e quartzitos. Mesmo essa formação 

sendo bastante extensa, percorrendo Goiás, a microrregião Sudoeste do Estado até o Mato 

Grosso, a mesma é descrita como sendo uma porção superior do relevo com nomenclatura de 

Grupo Arenito Aquidauana, muito semelhante ao encontrado na microrregião do Estado de 

Goiás, que recebe o nome de Formação Botucatu. Porém, a Formação Botucatu é originária 

de ambientes flúvio-lacustres, segundo Schiavo et. al. 2010 ( p. 882). 

 Diante desse processo de caracterização, torna-se necessário mencionar que, referente 

aos assuntos elencados aos solos, Scopel et al. (2005), SCHIAVO et al. (2010) mencionam 

que, nos arenitos dessa formação em questão é comum a presença de feições ferruginosas 

onde sua distribuição e formas de ocorrências estão associadas aos fatores e processos que 

atuaram durante a evolução da paisagem até os dias atuais. 

 Na relação formação Irati e ocorrência média para formação de solos arenosos, de 

acordo as descrições de base desse arenito, entre outras, é possível saber que o afloramento 

situa-se a 11 km ao norte de Montividiu, região sul do estado de Goiás. Foi medida uma 

espessura parcial de 16 metros para o Irati, que tem por baixo um sil de diabásio de posição 

estratigráfica desconhecida por falta de exposição [...]. É provável ter havido a recristalização 

e perda de água [...]. Macroscopicamente é uma rocha escura, graças à cor preta dos o oólitos, 

cujo tamanho médio é de 0,3 a 0,6 mm. Acham-se envolvidos por uma matriz de calcedônia 

de coloração mais clara [...]. Acredita-se que esta zona seja expressiva na região, pois outras 

amostras coletadas à parte da secção descrita, são igualmente oolíticas. A amostra seguinte, 

portanto acima da oolítica, é um folhelho preto bem laminado, bem típico da formação Irati, 

com raros e irregulares nódulos de sílex castanho escuro de poucos milímetros de tamanho. 

Segue um folhelho avermelhado cheio de concreções irregulares de sílex ora castanho 
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avermelhado ora preto. [...] o testemunho de uma sondagem efetuada a quase 100 km a SW 

do citado perfil (sondagem de Jataí, da Petrobrás), tendo atingido o Irati entre 303 a 344 

metros de profundidade. (AMARAL, 1967). 

 Deve-se levar em consideração, ainda, que o relevo é um dos principais fatores 

condicionantes da formação dos solos também. 

Conforme, também, observaram Scopel et al., (2010), o relevo da microrregião está 

correlacionado à formação dos solos arenosos na depressão Interplanáltica, engastada no 

compartimento mais elevado do Sudoeste de Goiás. Como exemplo, segundo Scopel, 

Peixinho e Sousa (2005), a depressão supracitada apresenta-se fortemente dissecada, 

originando formas convexas, e em menor expressão, formas tabulares, aparecendo os arenitos 

da formação Botucatu, cobertos por solos arenosos, em alguns municípios do Sudoeste de 

Goiás. 

 Ainda conforme esses autores, através do cruzamento com dados de geomorfologia, 

definiram os seguintes critérios para as suas análises (mapeamentos) e a possibilidade de 

ocorrência de solos arenosos: probabilidade Alta, correspondente às zonas erosivas, onde 

ocorriam superfícies de aplainamento com altitudes de 550 a 700 m; para a probabilidade 

Média, consideraram cotas de 700 a 800 metros dentro do aplainamento regional; como de 

Baixa ocorrência, superfícies regionais onde as cotas ficaram abaixo de 550 m, onde há a 

presença de colinas e superfícies de agradação, ou seja, com deposição progressiva e 

generalizada próxima dos leitos de rios. No contexto de susceptibilidade Muito Baixa de 

ocorrência, indicaram as superfícies regionais de aplainamento com cotas altimétricas acima 

de 800 m. 

 O relevo da microrregião é determinado por vastas superfícies baixas - menos de 400 

m – e, também, por extensas chapadas, relativamente altas - entre 800 e 1100 m. Observam-

se, ainda, superfícies cristalinas que vão de 900 a 1.200 m de altitude (NIMER, 1989). No 

Cerrado, contido dentro dessa microrregião, são comuns as seguintes denominações de relevo 

como: terrenos planos, chapadas e planaltos que se caracterizam pela presença de esplanadas 

nos seus topos. Desses, apenas cerca de 10% das áreas de cerrado possuem 900 m de altura ou 

mais (BOGNOLA, ANDRADE e MAEDA, 2014). 

 Exemplificando, as eventualidades geológicas ocorridas na microrregião, isto é, “Os 

ciclos de erosão pós-terciários promoveram a retirada dos sedimentos Terciários e Cretáceos, 

fazendo aflorar os arenitos Juro-cretácicos, sendo uma das características da área de estudos. 

Portanto, na área predominam processos de dissecação.”(SCOPEL, et al. 2005). 
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 Ainda conforme os autores supracitados, diante do cruzamento dos dados de 

Geomorfologia adotaram os seguintes critérios, a saber: probabilidade de ocorrência (Alta) 

correspondente às zonas erosiva, onde ocorriam superfícies de aplainamento com valores de 

550 a 700m; Para a probabilidade (Média), consideraram-se os valores/cotas de 700 a 800 

metros em aplainamento regional; Como de (Baixa) ocorrência, superfícies regionais onde os 

valores/cotas estavam abaixo de 550m. Nesse contexto, onde há a presença de colinas e 

superfícies de agradação, ou seja, com deposição progressiva e generalizada próxima dos 

leitos de rios. No contexto de susceptibilidade (Muito Baixa), encontram-se as superfícies 

regionais de aplainamento com cotas altimétricas acima de 800m. 

 O relevo da microrregião encontra-se em vastas superfícies baixas (menos de 400m) e 

também extensas chapadas que variam entre (800 e 1100m) de elevação. Ainda, sendo 

possível observar superfícies cristalinas que vão de 900 a 1.200 m de altitude, (NIMER, 

1989). No Cerrado, contido dentro da microrregião são comuns as seguintes formações de 

relevo, como terrenos planos e as chapadas, planaltos que se caracterizam pela presença de 

esplanadas nos seus topos.  Desses, apenas cerca de 10% das áreas de cerrado possuem mais 

de 900m de altura ou mais. De acordo com (BOGNOLA, ANDRADE e MAEDA, 2014).  

 Exemplificando as eventualidades geológicas ocorridas na microrregião. “Os ciclos de 

erosão pós-terciários promoveram a retirada dos sedimentos Terciários e Cretáceos, fazendo 

aflorar os arenitos Juro-cretácicos, sendo um das características da área de estudos. Portanto, 

na área predominam processos de dissecação.”(SCOPEL, et al. 2005). A área de estudos, 

enquanto probabilidade de ocorrência de solos arenosos  a saber: Muito alta, alta, baixa e 

muito baixa. Onde, nesse processo de classificação e caracterização estabeleceram-se como 

sendo (muito alta) a probabilidade para o grupo de solos onde havia os RQ em unidades de 

mapeamento,para aqueles solos onde as associações tinha esse solo como componente 

principal os RQ.  

 Ainda torna-se  necessário dizer que, entre os processos de classificação para 

posteriormente caracterização de uma área de estudos relacionada aos seu  solos. As 

características diferencias para os níveis categóricos mais levados da classificação de solos 

devem ser propriedades que resultam diretamente dos processos de gênese do solo ou que 

afetam diretamente sua gênese, porque estas propriedades apresentam um maior número de 

características acessórias. (EMBRAPA, 2013).   

 A partir desse princípio e de associações à gênese entre outros conhecimentos 

correlatos a formação dos solos, atribui-se como sendo de probabilidade (Alta), todos os solos  

da microrregião que tinham como componente secundário em sua formação os RQ.  Nesse 
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processo, levaram em consideração os atributos que refletem a natureza do meio ambiente e 

os efeitos atuantes dos processos de formação do solo que em suma, são dominantes na sua 

gênese, sendo assim os que devem ter o maior peso, tendo assim o maior número de 

características como parte integrante no solo.  

 Entre as características dos Neossolos da microrregião,  esses são solos com pouco 

desenvolvimento pedogenéticos. Pois, em sua base, são “solos em vias de formação, seja pela 

reduzida atuação dos processos pedogenéticos, seja por características inerentes ao material 

originário.” (EMBRAPA, 2013 p. 83). 

 Tanto para classificação, quanto para caracterização, onde constatou a probabilidade 

de ocorrência (Média) para solos arenosos,  levou-se em, locais onde haviam Latossolos e 

também Argissolos com textura média/arenosa.Tantos os Latossolos quanto os Argissolos 

dessa área, estão compreendidos a classe textura franco arenoso, com mais de 520 g Kg 
-1 

de 

areia. Conforme Embrapa (2013), os agrupamentos texturais são utilizados para diferenciar 

classes de solos no 5° nível categórico. O processo de reunião de uma ou mais classes de 

textura, conforme guia para grupamento de classes de textura, podendo ser textura arenosa, 

compreendendo as classes texturais areia e areia franca, tendo maior teor de areia e menor de 

argila. E ainda, excluídas as classes texturais areia e areia franca, com maior percentual de 

argila no total.   

  Enquanto característica, 28% da área total da microrregião Sudoeste de Goiás 

apresentam, possível ocorrência de solos como Neossolos Quartizarênicos RQ, isso relativo 

ao mapeamento realizado conforme (SCOPEL et. al. 2010). De acordo com o mapeamento de 

(2010), os municípios da microrregião com maior expressividade em termos de quantidade de 

RQ´s, tanto para (Muito Alta) a (Alta) foram: Mineiros, Serranópolis, Santa Rita do Araguaia. 

Na Perspectiva para (Média) destacaram-se os municípios de: Doverlândia, Caiapônia, 

Palestina de Goiás, Aparecida do Rio Doce e Aporé, levando em consideração o percentual 

em relação à área total de cada município. Diante dos critérios (Baixa) ou (Nula), agora 

considerado enquanto (Muito Baixa) foram: Jataí, Rio Verde, Santa Helena, Santo Antônio da 

Barra, Maurilândia, Castelândia e Chapadão do Céu. Enquanto suporte para caracterização de 

possível probabilidade de ocorrência de solos arenosos na microrregião, observar o mapa (3), 

modificado por  (MACHADO,2015).  

Da caracterização dos solos da microrregião e de acordo com Scopel, Sousa e 

Peixinho (2011), mencionam em especial os solos arenosos do Sudoeste de Goiás, são 

classificados como sendo Neossolos Quartizarênicos (RQ). Sendo constituídos por 85% ou 

mais de areia e baixo teor de matéria orgânica (MOS). Em uma caracterização mais 
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sistemática de seus constituintes, possuem pouco silte, argila e MOS, sendo partículas com 

mais atividade física e química no solo. 

 Com relação aos outros tipos de solos da microrregião, os Latossolos estão 

ligados a lavouras temporárias, devido aos atributos morfológicos e físico-hídricos que os 

caracterizam como estáveis e de elevada aptidão, mesmo que necessitem de adubação entre 

outros processos físicos e químicos, mas que mesmo assim foi mecanizados e aplicados a 

produção de grãos, principalmente. 

 Ainda, segundo Franco e De Assunção (2011, p. 34), o Sudoeste de Goiás está 

recoberto por Latossolos, seguidos por Podzólicos e ainda Cambissolos. Os autores em 

questão mencionam que esses são os solos com maior potencial agrícola contido na 

microrregião. Sendo os solos de maior potencial agrícola na microrregião os Podzólicos 

Vermelho-amarelo, os Latossolos roxo e de uma forma geral as terras roxas estruturadas. 

 Do percentual total de cada solo, entre as unidades a maior concentração na 

microrregião segundo Lopes (1984) e Macedo (1996), estão os Latossolos com cerca de 

(48,8%), os solos arenosos com (15,2 %), solos Podzólicos (15,1) %, Litólicos (7,3%), solos 

Hidromórficos com (6,0%), Cambissolos (3,0%), solos Concessionários correspondendo à 

(2,8%) , Gleissolos representando (2,0%) e ainda, as terras Roxas com (1,7%).Para efeito de 

comparação com a microrregião Sudoeste de Goiás,   em todo o Cerrado, de acordo com UFL 

(2012), os Latossolos ocupam um percentual de (46%), os Neossolos Quartizarênicos (15%), 

os Argissolos Vermelhos e também Vermelho-amarelos (15%) e juntamente, Cambissolos e 

Neossolos Litólicos com (10%).  

 Outra característica a ser relatada é que, os solos do Cerrado de uma forma 

geral são pobre em nutrientes, sendo ricos em óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio e, 

normalmente, com baixa capacidade de troca de cátions e/ou CTC. Na maioria das vezes, 

esses solos são profundos a muito profundos, com cores avermelhadas, vermelho-amarelada e 

até mesmo amarela. Bastante permeáveis até mesmo aqueles bastante argilosos, onde sendo 

manejado de forma adequada, o contrário, se o manejo for de forma inadequada, sendo 

bastante compactados, mudam essa condição de permeabilidade. Segundo (BOGNOLA; 

ANDRADE;  MAE-DA, 2014).  

O clima da microrregião, tem uma elevada diversidade térmica que está associada por 

conseqüência ao relevo. Onde havendo às estações funcionais, sendo uma o verão chuvoso e a 

outra um inverso seco, atuando de forma importante na relação paisagística encontrada. 

Ainda, segundo Scopel et al. (1995), essa região tem características de clima tropical, 

mesotérmico e térmico, onde as estações do ano são bem definidas havendo regime sazonal de 
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chuvas, apresentando uma estação chuvosa que vai de Outubro a Maio com precipitações de 

até 1650 (mm). Diferentemente, havendo uma estação seca nos demais meses com 

temperaturas entre 20 e 30ºC. 

Para Bongnola, Andrade e Maeda (2014), com relação à sensação térmica, é quente e 

quase não venta na microrregião. As temperaturas médias anuais variam entre 21° a 27° graus 

C. A microrregião, como em quase todo o ambiente de Cerrado, apresenta uma divisão bem 

definida em relação ao clima e também ao regime de chuvas. Entre os meses de Maio e 

Setembro, a vegetação permanece seca e de Outubro a Abril chove bastante, mudando tal 

configuração da vegetação. No período de seca, em alguns locais, é comum a vegetação pegar 

fogo de forma “espontânea”. Esta queimada que acontece de forma “natural”, acontece de 

forma regular todos os anos, condicionando assim, sem que haja a ação antrópicas,a vida da 

flora em ambiente de Cerrado como o da microrregião aqui em questão.  

 Ademais, este apresenta uma das características importantíssimas, ou seja, o 

caráter alimentador de importantes bacias hidrográficas da América do Sul, que é o Cerrado. 

Entre as bacias hidrográficas que são alimentadas estão: Amazônica, do Paraná e também São 

Francisco. Entre outras características, apresenta relevos do tipo encachoeirado. A saber, a 

microrregião apresenta entalhamento de quatro rios principais, sendo eles: Rio dos Bois, Rio 

Claro, Rio Verde e Rio Corrente. Esses por sua vez, escoando na direção supracitada até 

desaguar no Rio Paranaíba. O relevo ainda apresenta formas convexas em locais de maior 

dissecação tanto pelos cursos hídricos, quanto pela deposição de material geológico que por 

consequência atingem litologias mais antigas como característica geológica. 

 

4.3 As características da vegetação natural da microrregião Sudoeste de Goiás.  

 

A vegetação na microrregião era predominantemente constituída de Cerrado, 

Cerradão, Campo limpo, Mata Mesófila de Interflúvio e Vereda Radambrasil (1983), com 

configuração diferente da atualidade por conta das ações antrópicas.  Diante da pressão com 

relação ao uso desses solos, sistemas como a mata ciliar de grande importância para 

preservação de sistemas hídricos desapareceram. A partir da década de 1960 e principalmente 

1970, as vegetações originárias sofreram uma drástica redução, sendo substituídas por 

pastagem, inclusive em áreas de solos arenosos e outros tipos de solos, por culturas anuais 

coma a soja de acordo com Gomes (2008).  

O Cerrado nessa área, de acordo com o projeto RADAMBRASIL (1983) e ainda como 

discutido por Gomes (2008) e Barbieri e Ribeiro (2008), pode ser caracterizado como um 
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ambiente do tipo “Savana”. As descrições dos dois conceitos, tanto Cerrado quanto Savana, 

está relacionada a características de ambientes áridos – plantas com caules retorcidos 

levemente ou não, casca grossa com folhas largas espessas e pilosas onde são submetidas à 

prolongada estação de seca. Não só, o Cerrado se encaixa, pois se encontra submetido todos 

os anos a meses de estiagem e/ou período seco, como também percebido na microrregião.  

Outras características dessa vegetação são os sistemas radiculares das planas, que 

apresentam boa espessura, às vezes chegando 20 metros de profundidade, em solos não 

compactados e com boa porosidade e sem grandes barreiras mecânicas ao crescimento dessas. 

A maior parte das plantas possui boa parte de sua biomassa subterrânea, o que alguns autores 

como Gomes (2008) denominam de “floresta de cabeça para baixo”.No processo de descrição 

do bioma Cerrado, predominam principalmente as terras do Planalto Central brasileiro, 

estendendo-se por cerca de (22%) do território nacional (GOMES, 2008). 

 

5 METODOLOGIA  

 

 Inicialmente, foi realizada pesquisa bibliográfica em periódicos e livros que tratassem 

do uso do sensoriamento remoto em análise ambiental, especialmente para mapeamento de 

solos, assim como sensores e bandas mais adequados para identificação de características 

específicas de solos arenosos, mineralogia, diferenciação de relevos, uso da terra e cobertura 

vegetal, entre outros. 

 Em laboratório, foram realizados mapeamentos prévios de possíveis áreas com 

ocorrência de solos arenosos na região para se ter um parâmetro guia para as atividades de 

campo, sendo que, para este mapeamento, foram utilizadas bases de Geologia, Solos e 

Geomorfologia disponibilizados em formato shapefile no Sistema Estadual de Geoinformação 

de Goiás (SIEG). Todos os mapeamentos foram realizados, desde a entrada de dados até a 

geração do layout final, no software ArcGIS 10.1® licenciado para o Laboratório de 

Geoinformação da UFG/Regional Jataí. 

 As bases cartográficas disponibilizadas pelo SIEG encontram-se em escala de 

1:250.000, sendo esta a escala de maior detalhe disponibilizada para o mapeamento de 

base.As imagens de satélite foram adquiridas junto ao site Earth Explorer do Serviço 

Geológico dos Estados Unidos (USGS) especificamente dos sensores OLI/TIRS do satélite 

Landasat8. Foram selecionadas imagens do ano de 2014, visto que ainda não estavam 

disponíveis imagens de 2015 no início da pesquisa. Para cobrir toda a região Sudoeste de 
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Goiás foram necessárias 8 cenas, sendo elas 222/72, 222/73, 223/71, 223/72, 223/73, 224/71, 

224/72, 224/73. 

 Nas práticas de campo foi utilizado equipamento GPS Garmim E-Trex 30, com 

precisão de 3 metros, para coleta de amostras de solo e conferencia das áreas que estão sendo 

mapeadas.  As coletas de amostras de solos foram feitas com o uso de trado holandês e 

também pá de corte. As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos de 30x20 cm e, 

posteriormente, analisadas em laboratório (granulometria, porosidade e matéria orgânica). 

Para o registro fotográfico das áreas de foi utilizada uma câmera fotográfica Sony® digital α 

200. 

 Para identificação das áreas arenizadas e em processo de arenização, por 

sensoriamento remoto, foram seguidos alguns pressupostos metodológicos, como aqueles 

adotados por Guasselli (2012), Rosa (2009), Ponzoni, Shimabukuro e Kuplich (2012) e ainda 

de acordo com o método SEBAL (ALLEN et al., 2002) na versão 1.0. Desses, foram 

utilizadas técnicas de detecção remota e Geoprocessamento para mapear e quantificar ás áreas 

formadoras dos areais no Sudoeste de Goiás. Como técnica de detecção remota desses alvos, 

utilizaram-se valores de reflectância e radiância, com técnicas e processos adotados como nas 

metodologias de referência.   

 Como metodologias acessórias, foram realizados cálculos de NDVI, Temperatura de 

Superfície e Albedo (topo da atmosfera e superfície), além do mapeamento detalhado de 

categorias de uso da terra e cobertura vegetal para cruzamento dos resultados. As etapas de 

desenvolvimento da pesquisa podem ser melhor visualizadas no fluxograma da figura 4. 
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Figura 4: Encadeamento lógico do processo de mapeamento de solos arenosos e áreas de 

suscetibilidade à arenização no SW de Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Machado (2014). 

 

5.1. Tratamento inicial das imagens Landsat 8 

 

 Antes de iniciar o mapeamento com base nas imagens Landsat 8, cujas especificações 

de faixas de resposta espectral encontram-se no Anexo A, foi necessário fazer a correção 
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radiométrica de cada banda, visto que os primeiros testes realizados  nas imagens brutas, 

considerando apenas o número digital (DN), geraram produtos com valores muito 

discrepantes daqueles consultados na literatura. 

 A primeira conversão necessária é a dos números digitais para valores de radiância, 

entendida como  

 

A quantidade de radiação que deixa determinada superfície por unidade de área em 

uma direção de medida. A radiância inclui tanto a radiação emitida como a radiação 

refletida pelos alvos. Para alvos naturais da superfície terrestre, o que determina se o 

sensor está registrando a emitância ou reflectância é o comprimento de onda em que 

estiver operando sensor, o que pode ser caracterizado pelas propriedades dos 

detectores [...]. (ROSA, 2009, p. 33)  

 

 

 Para a conversão dos números digitais (DN) para valores de radiância, especificamente 

para as bandas 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 do Landsat 8, foram utilizados valores de referência 

dispostos nos metadados de cada uma das 8 cenas que recobrem a região, conforme a equação 

1 de acordo com o método Sebal proposto por Allen et al. (2002), executada pela ferramenta 

Raster Calculator do ArcGIS 10.1®. 

  

 

                                                                                 (1) 

 

 

 Onde Ml são os valores descritos como “radiance mult-band” nos metadados; QCal 

corresponde ao número digital, sendo necessário inserir a imagem nesta variável na 

calculadora raster; e Al corresponde aos valores descritos como “radiance Add-band” nos 

metadados (Anexo B). 

 Para Ponzoni, Shimabukuro e Kuplich (2012), a conversão dos números digitais (ND) 

das imagens tem como objetivo permitir a caracterização espectral de objetos, também, ser 

possível a elaboração de cálculos que incluam dados das imagens de diferentes bandas 

espectrais ou de sensores diferentes.  

 Os sensores, como o OLI e o TIRS do Landsat-8, geram imagens em condições 

ambientais mais diversas possíveis. Então, essas conversões objetivam minimizar esses 

percalços, que na maioria das vezes ocorrem naturalmente na aquisição de dados. As 

conversões, a partir da aplicação de algoritmos são necessárias, pois 
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as imagens resultantes, ainda obtidas por um mesmo sensor, mas em diferentes 

bandas não apresentam necessariamente compatibilidade entre (ND´s). Conforme 

mencionado, um valor de ND de uma imagem em uma banda específica não está na 

mesma escala de outro ND de outra imagem em outra banda espectral. (PONZONI, 

SHIMABUKURO e KUPLICH, 2012 p. 75). 

 

 

 Após serem realizados os procedimentos para calcular a radiância, tornou-se 

necessário a aplicação de algoritmos para calcular a reflectância para cada banda, descrita 

como.  

 

a propriedade de um determinado objeto de refletir a radiação eletromagnética sobre 

ele incidente e é expressa por meio dos chamados fatores de reflectância (𝜌), que, 

por sua vez, podem ser expressos em termos espectrais, recebendo também a 

designação . [...] Dizemos, portanto, que os fatores de reflectância podem ser 

bidirecionais quando existem duas geometrias envolvidas no processo de interação 

entre a radiação eletromagnética [...]. Uma caracterizada pelos ângulos zenital e 

azimutal da fonte (geometria de incidência) e a outra caracterizada elos ângulos 

zenital e azimutal do sensor (geometria de visada). (PONZONI, SHIMABUKURO e 

KUPLICH, 2012, p. 23). 

 

A reflectância de cada banda pode ser calculada conforme a equação (2) segundo (ALLEN et 

al. 2002). 

 

                                          (2) 

 

  

 Onde o Ly  é o valor obtido na equação 1, sendo que na calculadora raster utiliza-se a 

imagem gerada. Os valores de ESUNλ, encontram-se dispostos no quadro 10, anexo J. Esses 

valores,  são os valores do eixo de irradiação atmosférico por banda, onde nessa etapa serão 

calculados da banda 2 à 7, não havendo a necessidade desses cálculos para a banda 10. 

Para se chegar ao Cos Ɵ, foram utilizados os valores do anglo de elevação do Sol (β), que se 

encontra junto dos metadados da imagem. Esse valor é obtido da seguinte forma:  Ɵ = 90°-β, 

ou seja, o ângulo de 90° menos o grau de elevação do Sol.  

 Os valores de (dr), são definidos como sendo a distância relativa entre o Sol e a Terra 

em unidades de medida astronômicas. Os valores referentes a “dr” são definindo segundo 

Allen et al (2002), como sendo a razão entre 1/de-s
2

, sendo de-s
2
a relativa distância entre a 

Terra e Sol. Para calcular o “dr“ é necessário utilizar a equação (3) segundo (ALLEN et al. 

2002). Observar equação 3.  
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dr= 1+0.033 cos ( DOY 2π/365)                                     (3) 

 

 Os valores de DOY são respectivamente uma seqüência de dias e anos do calendário 

Juliano,que estão dispostos de acordo com Allen  et al (2002) no quadro 11, anexo K.  

 Para os valores de “dr”, Allen et al (2002), consideram que podem ser utilizados 

valores por faixas entre 0.97 e 1.03. Ainda, podendo haver necessidade de averiguação dos 

resultados finais depois de todos os passos executados até então.  

 

5.2. Mapeamento de uso da terra e cobertura vegetal. 

 

 Como ferramenta de classificação das imagens, após a correção e balanceamento de 

energia, realizado segundo o método SEBAL 2.1, segundo Allen et al.  (2002), utilizou-se a 

técnica processos por classificação de máxima verossimilhança. 

 Esse processo de classificação consiste no método que considera a ponderação das 

distâncias entre médias dos níveis digitais das classes, utilizando parâmetros estatísticos. 

Dessa forma, onde a probabilidade de um pixel pertencer ou não a uma determinada classe ou 

a outra, levando em consideração a localização do mesmo segundo a distribuição espectral da 

classe. Depois de gerada cada classe, aplicou-se a ferramenta “Merge”, para unir as várias 

classes com seu respectivos pares equivalentes.  

 O método de classificação de verossimilhança, segundo Rosa (2009), consiste em 

classificar a imagem, usando critérios a partir das classes fornecidas pelo usuário.  Em 

média, utilizou-se para o mapeamento 10 amostras e ou polígonos,em alguns casos 50 

amostras por classe para mapear determinadas informações. Com relação ao método de 

classificação. 

 

Envolve os seguintes passos: determinação do número de classes; escolha das 

amostras; extração de parâmetros de média e variância (ou covariância); supondo-se 

função gaussiana, calcular as funções densidade de probabilidade de ocorrência de 

cada classe (um ponto z será pertencente à determinada classe se pr(z)˃ limiar). O 

limiar é um valor real positivo abaixo do qual um ponto não é considerado como 

pertencente a uma classe. (ROSA, 2009). 

 

 

 Levaram-se também em consideração alguns cuidados quanto ao uso dos 

classificadores digitais, pois indicações técnicas, onde segundo Ponzoni; Shimabukuro;  

Kuplich (2012) mencionam que, o método de classificação digital é um processo onde há o 
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reconhecimento de padrões e de objetos homogêneos, e que por ventura, aplica-se ao 

mapeamento de áreas consideradas pertencentes a uma única classe de objetos que constituem 

a legenda dos alvos pretendidos a serem mapeados, devendo assim, ter cautela quanto à 

amostragem dos dados e treinamento visual, nesse último caso, com relação a interpretação 

visual das imagens.  

 

5.3. Mapeamento de NDVI, Albedo e Temperatura de Superfície utilizando o Algoritmo 

SEBAL. 

 

 Diante do uso de modelos matemáticos em imagens de satélite, segundo Rosa (2009) e 

Novo (2010)  essas são capturadas normalmente a grandes distancia da superfície terrestre. O 

fato de haver obstáculos atmosféricos substanciais, tornam as imagens sujeitas a registrar as 

condições atmosféricas do momento, o que torna complexo quanto de sua utilização sem a 

aplicação de filtros.     

 A aplicação de filtros para tais condições atmosféricas, podem inclusive serem 

realizados nos próprios canais de distribuição das imagens. Nessa pesquisa, optou-se por 

utilizar filtros para subtrair o registro de nuvens nas imagens Landsat-8. Observou-se que tais 

informações na imagens para essa pesquisa, não eram relevantes. Inclusive, alteravam os 

valores de (ND), NDVI entre outros. 

 Na expectativa de mapear as áreas de arenização do Sudoeste de Goiás, está 

relacionado a aplicação do (NDVI)- índice de vegetação normalizados. Foram utilizados o 

mosaico das bandas de reflectância da microrregião do vermelho, mosaico de todas as cenas 

e, das bandas infravermelho-próximo que aqui chamamos de (𝜌4). Pra tais processos, levou-

se em consideração as recomendações técnicas segundo (Allen et al., 2002), (ROSA, 2009) e 

(PONZONI, SHIMABUKURO e KUPLISH, 2012). Para execução dessa etapa, foi utilizada a 

equação (4), referente a aplicação do NDVI. 

 

 

NDVI= (𝜌4 - 𝜌3) / (𝜌4 + 𝜌3)                                                                              4 

 

 Utilizou-se o (NDVI), pois o mesmo consistiu em um indicador sensível a 

identificação da condição de vegetação verde, o que se tornou uma tentativa enquanto 

metodologia para o que se buscava identificar no mapeamento, ou seja, as áreas de 

arenização. Com relação a vegetação nessas , de acordo com Scopel et al (2012),  as 
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condições de vegetação são raras e ralas, mesmo em períodos chuvosos. Por meio de tal 

modelo matemático, a identificação, quantificação e mapeamento dessas áreas, ainda é algo 

complexo.  

 Essa metodologia a principio foi criada com a necessidade de auxiliar no 

monitoramento da vegetação, conforme (ROSA, 2009). Ao se pensar dessa forma, auxilia no 

mapeamento de áreas com pouca vegetação ou a exclusão desta, sendo uma tentativa para se 

aplicar ou criar uma metodologia em conjunto com os outros passos mostrados anteriormente, 

tornando possível o mapeamento de arenização e também areias.  

 Na aplicação do Índice de Vegetação por  Diferença Normalizada (NDVI), teve o 

objetivo de produzir enquanto efeito, um IV espectral que possibilitasse separar a vegetação 

verde. Perspectiva de fundo da imagem e dos alvos propostos a analisar, podendo ser 

consultado em (ROSA, 2009, p. 216) e de acordo com (Allen et al., 2002). Utilizaram-se 

esses pressupostos metodológicos, por que nos testes feitos anteriormente, estava havendo 

confusões espectrais, de palhada com os alvos a serem mapeados, os solos arenosos e também 

os areais.  

 A princípio, esses índices de identificação de vegetação, estão para a interação entre a 

vegetação e seus constituintes, como a radiação eletromagnética nos comprimentos de onda 

do (V) vermelho e também do (IVP), infravermelho-próximo. Nessas faixas, encontram mais 

ou menos cerca de 90% das variações de resposta espectral referente à vegetação. Em seu 

funcionamento, esses índices realçam o comportamento espectral associado à vegetação, 

fazendo correlação com os parâmetros biofísicos dessa vegetação em si. Entre esses, a saber: 

biomassa, índice de área foliar, chamado de (IAF),e percentagem de cobertura vegetal, que 

podem ser verificados segundo (ROSA, 2009, p. 214). 

 Como metodologia complementar para essa pesquisa, procurou-se utilizar também 

Albedo. Sendo também, necessário a conversão dos valores de (ND), utilizando-se os valores 

de radiance Multi-Band e também radiance Add-band de 8 cenas , começando por 224-072,  

disponível no quadro (8) que está contido no anexo (h).  

 Os valores de L0  do Landsat-8 são medidos a nível orbital e, por essa condição, a 

medição a se refere exclusivamente ao brilho do objeto observado em si, recebendo então a 

denominação de radiância aparente. Com relação a utilização dos valores de offsset (𝜆) e G 

(𝜆) esses também, precisam ser valores atualizados, seguindo as condições do período de 

aquisição das imagens segundo (PONZONI, SHIMABUKURO e KUPLICH, 2012 p. 77). 

 Quanto ao utilizar (L𝜆), é ter como referencia os valores deLmin (𝜆) e Lmax (𝜆). Esses, 

sendo os valores máximos e mínimo de radiância que um determinado sensor é capaz de 
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registrar. Podendo ser encontrados no quadro (9),da cena 224-073, junto do anexo (i). 

Disponíveis  na internet, ou até mesmo nas páginas do banco de dados das imagens dos 

sensores que se pretende trabalhar. 

 Da aplicação dos algoritmos de balanço energético segundo Sebal (2002), esses foram 

feitos para as seguintes bandas; 2, 3, 4, 5, 6, 7  e 10. Para todas as cenas e órbitas,  bandas, 

uma a uma. Foram feitos, os mosaicos de cada banda, cena e órbita compreendendo assim, a 

microrregião Sudoeste de Goiás. 

 Para se chegar ao mapeamento das áreas de arenização, foi necessário calcular 

também, o albedo no topo da atmosfera (αtoa). O processo para obtenção desse valores seguiu-

se os seguintes passos; utilizou-se a somatória dos valores de (Pλ),Já computados 

anteriormente das bandas 2 à 7. Esses resultados de albedo foram ajustados a transmissividade 

atmosférica. Para a correção do albedo no topo da atmosfera, utilizou-se a equação (5), 

segundo (Allen et al. 2002).  

 

  

αtoa= Σ (ωλ
X 

Pλ)                                                                                                     5 

 

 

 Para a realização da equação (6), são necessários os valores de coeficiente “ωλ”de cada 

banda, multiplicados pela somatória  dos valores de (Pλ). Esses valores de “ωλ”, podem ser 

encontrados no quadro (12) disponíveis em anexo (l). 

 Os Valores que foram obtidos junto do método de balanço de energia e algoritmos 

para mapeamento de uso da terra e seus componentes, estão de acordo com (ALLEN et al. 

2002). Porém, é preciso ressaltar que foi adotado o valor de (0) zero para a banda (6), como 

recomendado no próprio método.  

 Ainda, para essa etapa de calcular o albedo no topo da atmosfera, foi utilizado o 

calendário Juliano (J) de Julho até Dezembro, pois se encaixa no período das imagens 

adquiridas, e de interesse para o mapeamento proposto. Se necessário à realização de outros 

trabalhos com meses que não estão compreendidos durante os demonstrados nesse trabalho, 

os mesmos podem ser consultados segundo (Allen et al. 2002), estando disponíveis no próprio 

método.  

 Outros valores (constantes ) necessários para calcular o albedo no topo da atmosfera 

para as bandas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,do sensor Landsat-8, são os valores de coeficiente de (ωλ). 
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Esses, os valores de albedo
4
 no topo da atmosfera, podem ser consultados no quadro (12) em 

anexo (m).  

 Como sendo um dos processos finais, foi calculado o albedo de superfície, sendo um 

estágio posterior ao (αtoa) como meio de correção desse primeiro resultado. Segundo Allen et 

al. (2002),é feito uma correção para transmissividade atmosférica utilizando a equação (6) no 

anexo (n).  

 

 Α= αtoa – αpath_radiance∕tsw                                                                          6
 

 

 Para a correção dos valores encontrados anteriormente, foram necessários os valores 

de(αtoa)calculados para cada banda, menos a porção média da radiação solar que chega através 

de todas as bandas, que é novamente espalhada para o satélite antes de atingir a superfície de 

terra. Chegando-se aos valores de transmissividade atmosférica, de acordo com (Allen et al. 

2002).  

 Os valores admitidos para αpath_radiancesegundo  Allen et al. (2002), estão entre o 

intervalo de 0.025 a 0.04. Porém é recomendado segundo Bastiaanssen (2000), os valores de 

0.03, podendo ser conferido no mesmo. Para melhor compreensão dos processos executados, 

cálculos realizados até o momento, de acordo com Allen et al. (2002), a transmissividade na 

atmosfera é definida como sendo a fração de radiação incidente que é deferida na atmosfera e 

que representa os efeitos da reflexão e absorção ocorrendo dentro da própria atmosfera. Dessa 

forma, havendo a necessidade de correção desses processos. Para isso, foram necessários 

calcular os valores de tsw , que foram obtidos utilizando a equação (7).  

 

 

  tsw= 0.75 + 2 x 10
-5 

x z (5)                                                                  7 

 

 

 O cálculo de tsw inclui os valores de transmissividade dos feixes da radiação solar 

direta e também difusa espalhadas nas superfícies. Esses fatores mencionados devem ser 

levados em consideração, pois do contrário, não devendo serem excluídos do processo de 

aplicação das correções algorítmica. 

                                                           
4
 Albedo é conceituado como sendo a razão entre a quantidade de luz que difundida ou refletida por uma 

superfície e também, a quantidade de luz incidente sobre a mesma ,segundo (COAKLEY, 2003). 
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 Para esse calculo em específico, Allen et al. (2002) menciona que a aquisição das 

imagens deve estar em condições atmosféricas de céu claro. Onde nessa pesquisa, procurou-se 

junto ao USGS-NASA (2014), utilizar imagens com filtros de nuvens para 10%. Ainda,  em 

períodos de seca, baseado em condições de elevação do Sol para tais estações do ano, onde os 

alvos como os areais e também, os solos arenosos são mais evidenciados.   

 Com relação aos valores de Z, necessários na equação, os mesmos,  podem ser 

encontrados utilizando os valores médios de elevação em relação ao nível do mar em metros, 

também conhecidos como (DEM)- modelos digitais de elevação. Para obter os dados de 

elevação da área de estudo, foram utilizados os produtos oriundos do SRTM (Missão 

Topográfica Radar Shuttle) da mesma área.  

 Para efeito de comparação dos valores de albedo, foram utilizados como referência os 

valores que se encontram no quadro (13) em anexo (o).Obs.: com relação aos valores de 

albedo para a água 
5
.  

 Na perspectiva de metodologia e/ou adaptação das mesmas para conseguir mapear, 

quantificar entre outros os alvos dessa pesquisa, procurou-se auxílio também, na metodologia 

de temperatura de superfície. 

 Para a obtenção dos valores de temperatura de superfície, não necessariamente nessa 

ordem, foi utilizado à equação(8). Essa equação  inicialmente foi desenvolvida por Planck. 

Mais tarde,  modificada diante das necessidades de aplicação inúmeras vezes. A mesma pode 

ser consultada, segundo Allen et al. (2002), Rosa  (2009) e com uma configuração um pouco 

diferenciada quanto ao uso, de acordo com (PONZONI; SHIMABUKURO; KUPLICH, 

2012). 

 

                                                                                             8 

 

 

 

 A equação acima, consiste em valores de “Rc”, que são as imagens 

termais,correspondendo a banda 10 do sensor Landsat-8. Onde, aplicou-se o processamento 

e/ou algoritmo de correção de radiância, realizado na primeira equação, primeiros passos do 

processamento das imagens, após aquisição entre outros conforme (Allen et al. 2002). Mas 

                                                           
5
  Esses dependem da elevação e também ângulo solar, portando podendo variar os valores de acordo com as 

estações do ano em que as imagens foram adquiridas e ainda, em diferentes tipos de solos. 
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ainda na perspectiva de se encontrar a melhor forma de mapear os areais, foi preciso cautela 

com relação à reflectância, absorbância, resposta espectral de alguns componentes. Entre 

esses, os mineralógicos, rugosidade superficial, relevo, textura e umidade. Sendo 

determinantes na resposta do espectro eletromagnético e também, que influencia bastante na 

escolha das bandas e algoritmos como perspectivas que auxiliem no mapeamento como esses 

aqui realizado.  

 Porém para os processos acima citados, é necessário (ɛ), que é a emissividade da 

superfície, sendo a relação entre a radiação térmica que erradia pela superfície terrestre e 

ainda, a energia irradiada pelo corpo negro na mesma temperatura. Segundo Allen et al. 

(2002), dois valores foram levados em consideração. 

 Porém, esse passo, está relacionado ao comportamento da emissividade na superfície 

para a emissão térmica, que está respectivamente relacionado à banda termal, ou seja, a banda 

10.  

 Valores de K1 e também de K2, podem ser encontrados nos arquivos de meta dados, 

também  dispostos no quadro (14) no anexo (p). Os valores das cenas e órbitas 223-071-072 e 

073, estão disponíveis no quadro (15), podendo ser encontrados no anexo (q). E, os valores de 

K1 e K2 para as cenas e órbitas 224-071, 224-072 e 224-073, que se encontra no quadro (16) 

estão em anexo (r).  

 O segundo passo, é a obtenção dos valores de (
ɛ
Nb), que são os valores de 

emissividade, que representam o comportamento de superfície para a emissão térmica em 

aspecto amplo espectro térmico. Utilizado para calcular a temperatura de superfície, contido 

na equação (7). Também representado pela sigla (Ts). Podendo ser utilizado para calcular a 

emissão de radiação de ondas longas em valores totais, desde a superfície de acordo com o 

método SEBAL 2.1 proposto por (ALLEN et al. 2002).  

 Os valores de emissividade da superfície que foram calculados no modelo da equação 

anterior, foi admitida para valores de NDVI maiores que (0).Segundo Allen et al. (2002), 

admitem-se os seguintes valores de (
ɛ
Nb).No método mencionado anteriormente, o mesmo 

utilizou filtros na obtenção de seus valores. A saber,Para água, NDVI < 0 e α < 0.47.
 

 Para esses valores supracitados, utilizaram-se valores de é 
ɛ
Nb = 0,98. Porém, por 

conta do índice de área foliar, os cálculos dessa pesquisa em si, deram o valor de 0.95 na 

maioria dos casos.  

 Esses valores estão respectivamente relacionados ao fato das imagens serem do 

período de seca, havendo assim muita área de solo exposto evidenciando o mencionado valor 

diferenciado em 0.03.Da escolha das imagens para o período de seca, está relacionado ao fato 
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de que, mesmo com filtro para nuvens em 10%, no período chuvoso, não foi possível obter 

imagens de toda a microrregião que não tivessem nuvens.  

 Após a aplicação da equação (8) para obtenção dos valores de temperatura de 

superfície, foi necessária a conversão desses valores. Os valores obtidos estão em 

Fahrenheit
6
, sendo necessária a conversão para graus Celsius. 

  Utilizou-se os resultados/valores obtidos de cada imagem e cena a partir da equação 

(7), chamados aqui de valores de (Ts), temperatura de superfície. Posteriormente, cada banda 

e cena sendo convertida. Essa conversão foi realizada no próprio software ARCGIS 10.1, 

junto da ferramenta (math álgebra), utilizada até o momento.  

 

5.4 Procedimentos para identificação e refinamento das áreas de possibilidade de  

arenização e estadísticas de validação dos mapeamentos.  

 

 No processo de classificação dos alvos, areais e também solos arenosos, posterior a 

todos os processos de conversão das imagens, chamados por Ponzoni, Shimabukuro e Kuplich 

(2012), Rosa (2009) e Allen et al. (2002) de conversão de números digitais (ND). Foram 

realizado um processo de cruzamento de dados e suas repostas espectrais. Onde observou-se 

os valores correlacionados de NDVI, Albedo e temperatura de superfície junto do 

mapeamento de uso da terra e cobertura vegetal.    

 Outro procedimento que foi aplicado, junto dos supracitados, mas que não obteve 

grandes êxitos, junto da referência ao mapeamento por reflectância e radiância, foi à melhoria 

da resolução espacial. Nessa etapa, foram fusionadas como teste, as imagens do sensor 

Landsat-8 bandas (4,5 e 6) com a banda Pancromática para se fazer o mapeamento de uso da 

terra e cobertura vegetal.  

 A saber, as imagens multiespectrais de 30m, depois de fusionadas, tiveram 

significativamente melhoria em resolução, tornando-se assim imagens de 15 metros, 

facilitando a interpretação visual, reduzindo erros durante o processo de classificação para uso 

dos solos. Porém, onde após tal processo, ao aplicar as correções de (ND) em imagens 

fusionadas, ocorreu erros de cálculos, valores, confusões espectrais entre outros, dificultando 

ainda mais o cruzamento de dados e por conseqüência o mapeamento dos alvos interessados.  

                                                           
6
 É uma escala em termodinâmica relacionada a valores de temperatura, onde o seu ponto de congelamento é 

de 32 graus (F) e ebulição de 212 graus (F). Porém, para condições de pressão atmosférica normal. Sendo 

assim, a diferença em temperatura de 1 (F) ser equivalente à cerca de 0,556 graus C.  
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 O procedimento de fusionar imagens multispectrais com a Pancromática é interessante 

no sentido de classificação do mapeamento de uso da terra, aumentando assim as perspectivas 

e detalhamento, diferenciação entre outros dos alvos, somente, até então testado nessa 

pesquisa junto de métodos de balanceamento de energia como em métodos do tipo Allen et al. 

(2002) entre outros.  

 Outros métodos realizados e/ou testados na tentativa de classificação de solos arenosos 

e também dos areais foi o (ISOSEG). Onde segundo Korting (2006), é um classificador não 

supervisionado, que por meio de algoritmo de agrupamento de regiões a partir de atributos 

estatísticos de média de resposta dos alvos, matriz de covariância e área, estabelece uma 

medida de similaridade entre elas, a partir da distância Mahalanobis entre a classe. Por sua 

vez,   as regiões candidatas em relação à atribuição com esta classe. Porém, para essa 

pesquisa, não houve grande êxito quanto aos alvos a serem identificados, tendo confusões 

espectrais de áreas de pastagem bastante degradadas com arenização e solos expostos, palhada 

" ainda". 

 Ainda foram levados em consideração para essa pesquisa, por meio de observações e 

consecutivamente coletas de amostras digitais, o cruzamento das informações do mapeamento 

e também quantificação dos solos arenosos contidos na microrregião, segundo Scopel et al 

(2012.  Onde, nessa pesquisa, o autor inicialmente propôs uma metodologia onde se observa a 

ocorrência de solos arenosos, por meio do cruzamento de dados, informações das bases 

cartográficas distribuídas pelo SIEG. O que serviu também para a aquisição de amostras e 

classificação das imagens posteriormente. Nessa perspectiva,foi observado também, o 

levantamento, descritivos de uso, entre outras informações contidas de acordo com 

RADAMBRASIL (1983) com suporte teórico metodológico em todo o encadeamento e 

processos para mapeamento.   

 As imagens Landsat-8 foram fornecidas em 16 bits. Como meio e técnica de melhorar 

a identificação dos alvos supracitados, para observa se haveria ou não melhoria na 

classificação dos mesmos, foi efetuado o processo de (rescale) das imagens. Esse processo 

consistiu em uma transformação das imagens antes em 16 bits para 8. Foi percebida, 

mudanças nos valores de referência de reflectância e radiância entre outros que se tinha para o 

mapeamento, sendo posteriormente descartado tal metodologia.  

 Outro fator importante diante da metodologia de trabalho com as imagens Landsat-8, è 

fazer o procedimento de (reproject), ou seja, a reprojeção das imagens. As imagens foram 

fornecidas e/ou são fornecidas pelo canal Earth Explorer do Serviço Geológico dos Estados 
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Unidos (USGS), em relação ao norte verdadeiro, onde foi realizada a reorientação dessas 

imagens para a projeção Universal Transversa de Mercator (UTM)-Zona-22 Sul. 

 As melhores respostas pra identificação das possíveis áreas de arenização e areais foi o 

mapeamento realizado pelo Albedo de superfície. Para o processo de validação desses 

mapas,foi realizado o processo de concordância entre a realidade e a chamada verdade 

terrestre.  Utilizou-se o coeficiente de Kappa (k), estabelecendo as relações  entre as escalas 

nominas, medindo a concordância depois que a casualidade que foi atribuída à casualidade foi 

retirada.O Coeficiente de Kappa, considerou todos os elementos contidos na matriz de erros 

e/ou de confusão e não, apenas os que estão localizados na diagonal principal das mesma, 

conforme Rosa (2009, p. 190). Para saber a qualidade do mapeamento que foi feito, utilizou-

se os valores de referência entre 0,0 e 0,2  como sendo um mapa de qualidade não satisfatória. 

Valores de 0,2 e 0,4 com uma qualidade razoável e, 0,4 e 0,6 sendo um mapa bom. Valores de 

fiquem entre 0,8 e 1,0 sendo mapeamento de excelente qualidade.  

 Esse processo permite, obter graus de confiabilidade associado as categorias que 

foram classificadas nas imagens do sensor sistema Landsat8 para elaboração do mapa final de 

possíveis áreas de arenização e areais. Com relação ao coeficiente de concordância Kappa (k).  

 

O parâmetro k é uma medida de concordância geral calculado para cada matriz e é 

baseado na diferença entre a concordância real da classificação e a concordância por 

puro acaso. A concordância real corresponde à concordância entre os dados da 

classificação efetuada e os dados de referência ou de verdade terrestre, sendo 

indicada pelos elementos da diagonal da matriz. A concordância por puro acaso é 

dada pelo produto dos valores marginais das linhas e colunas segundo (ROSA, 

2009). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1. A utilização da banda 6 do satélite Landsat 8 para a identificação de áreas em 

processo de arenização. 

 

 Essa pesquisa  apresenta enquanto resultados métodos diferentes de processamento de 

imagens dos sensores OLI/TIRS do satélite Landsat8. Em específico, meios técnicos para 

quantificar e mapear áreas arenizadas e/ou em processo de arenização na microrregião 

Sudoeste de Goiás. Inferências sobre seu processo de formação,  estabelecendo relações 

destas áreas com o ambiente no qual se formaram. As metodologias baseiam-se 

principalmente nos trabalhos de Scopel et al (2005) e (2012). Também, Souza M. M. (2007), 

(2012) Guasselli (2009), Bastianssen (2000), Allen et al. (2002).   

 Um dos primeiros passos para a identificação e mapeamentos dos areais e áreas de 

arenização foi o recorte espectral. Foi considerando a curva de resposta espectral dos solos 

arenosos, que apresenta picos de reflectância de 1,5 μm até 2,3 μm. Foram considerando os 

níveis de cinza identificados na banda 6 do satélite Landsat8 (sensor OLI). Foi captada a 

resposta espectral na faixa de 1,57 a 1,65 μm em um primeiro momento. Posteriormente, 

utilizou-se outras técnicas como: NDVI, Albedo, Temperatura de Superfície entre outros. 

Tendo assim, os resultados aqui apresentados.  

 Inicialmente, as 8 cenas que recobrem a microrregião Sudoeste de Goiás foram 

mosaicadas. Forma mantidas em  16 bits e sem transformação radiométrica, processo 

especificado nas metodologia do trabalho. Sobre o mosaico, foram dispostos os pontos de 

coleta de dados em campo onde foram identificados Neossolos Quartizarênicos em processo 

de arenização e areais. Posteriormente, utilizou-se os pontos a campo para calibrar as 

metodologias a serem aplicadas quanto para o processo de validação dos mapas. Após 

identificar os níveis de cinza que traduz a resposta espectral desses pontos, concluiu-se que 

para as bandas 6 do OLI/Landsat 8 aparecem com níveis de cinza entre 1.556 e 1688. Porém, 

sendo uma metodologia que precisa ser melhorada e/ou associada a outras objetivando sua 

eficácia. Ainda precisando ser melhorada.  

 Como primeiro estágio da pesquisa foram utilizados pontos de controle adquiridos no 

campo, que serviram como guia das respostas das técnicas que foram utilizadas. Observar 

Mapa 2.  



64 

 

 

              Mapa 2:  Pontos de controle na microrregião Sudoeste de Goiás 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (MACHADO, 2015)
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 Após a identificação de valores, passou-se para o processo de classificação 

supervisionada dessas áreas utilizando o software ArcGIS 10.1 ®. Foram selecionadas 

amostras sobre áreas em processo de arenização identificadas com a presença do fenômeno e 

amostras sobre áreas com outros tipos de uso da terra e cobertura vegetal, 

indicando ausência do fenômeno. Foram criadas apenas duas classes temáticas: áreas em 

processo de arenização e áreas com outros usos.Que foram comparadas com o mapa de uso da 

Terra. Observar mapa 3 em anexo (o). 

 Observando Mapa 3, que traz a classificação destas áreas (em vermelho), foi possível 

identificar 4347,3 ha como possibilidade, ou possíveis áreas de arenização e areais, como 

pode ser observado no Gráfico 1. O que está muito além do real, demonstrando que essa 

técnica superestima os resultados, devendo ser melhorada e/ou refinada junto de outras 

técnicas. Scopel et al. (2011) identificaram em mapeamento realizado para imagens de 2010, 

uma área de 5.150,4 ha caracterizada por areais na microrregião.  

 

Gráfico 1: Distribuição de possíveis áreas em arenização e areais no Sudoeste de Goiás.  

     

  Fonte: (MACHADO, 2015) 

 

 

  Diante dos dados da Gráfico 1, percebeu-se no decorrer dos mapeamentos realizados 

que municípios com maior quantidade de áreas de arenização, estão associados a fragilidade 

natural, uso e manejo dos. Segundo Sousa (2007) a formação dos areais são decorrentes das 
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condições de forte fragilidade dos elementos naturais, que foram potencializados pelo uso e 

manejo no decorrer das transformações da paisagem. Esses mesmos autores, observaram que 

essas transformações iniciaram a partir da década de 1980.  

 Associado aos processos de uso, áreas que historicamente eram utilizadas em 

pastagem, por consequência, encontravam-se degradadas. Apresentaram respostas espectrais 

parecidas, ou iguais às de arenização e areais, sendo mapeadas com tais. Associado ao tipo de 

relevo e uso que.  

 

O Sudoeste de Goiás é um ícone da modernização da agricultura no Brasil, sendo 

importante produtora de grãos, carne e, mais recentemente, da cana-de-açúcar. Nesta 

região, as áreas de relevo plano a ondulado, formando depressões entre chapadas 

que exibem arenitos Botucatu, formações pedológicas de RQo e vegetação rala de 

cerrado, têm alta fragilidade potencial.Foi nessas áreas, antes marginalizadas, que a 

apropriação com manejo inadequado do solo intensificou-se a partir da década de 

1980, dando origem aos areais. (SOUSA et. al. 2012 p. 576).     

      

 Ainda, observou-se que essa discrepância nos valores deve-se, principalmente, à 

matriz com confusão nas respostas espectrais de áreas agrícolas cultivadas com plantio direto. 

O solo fica recoberto por palhada e apresenta respostas no espectro eletromagnético muito 

semelhantes às das áreas arenizadas. Uma das formas encontradas para solucionar esse 

problema foi recortar o resultado do mapeamento, excluindo áreas classificadas como de 

agricultura. Apesar de limpar muitos polígonos classificados incorretamente, ainda as áreas 

continuaram superestimadas, sendo preciso encontrar formas mais precisas e refinadas para a 

classificação.  

 Em outros estudos como os de Guasselli (2012, p. 101) , foi percebido dificuldades no 

mapeamento de areais, por conta da confusão espectral dos alvos com outros elementos. O 

mesmo autor aponta que, apenas o padrão espectral das imagens e os classificadores digitais, 

não conseguiram mapear as machas de solos arenosos expostos de forma eficaz.  Com relação 

a confusão espectral nesse tipo de mapeamento, e por ser experimental, principalmente para 

microrregião, observa-se alguns empecilhos também. Entre esses, . Diante de todas as 

técnicas aqui aplicadas, o principal enfoque é que, o sensoriamento remoto trouxesse 

possibilidades de quantificar, mapear e entender a dinâmica dos processo atuantes até o 

estágio de arenização.  
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              Mapa 3: Áreas de arenização na microrregião Sudoeste de Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: (MACHADO, 2014).
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          É possível observar a partir do  dos dados do Mapa 3 e Gráfico 1, que o município com 

maior concentração dos areais e áreas de arenização é Serranópolis. Segundo Sousa et al. 

(2012), relacionado aos processos condicionantes e a formação.  

 

Os areais são formas espaciais, decorrentes de uma dinâmica recente da paisagem e 

sua origem envolve condições de forte fragilidade dos elementos naturais, 

potencializados pelo uso e manejo do solo no decorrer das transformações da 

paisagem, observados a partir da década de 1980. (SOUSA et al. 2012). 

 

 

 Em síntese, nos municípios em que há maior concentração de áreas de arenização e 

areais, em especial no município de Serranópolis, encontra-se associados ao uso dos solos, 

principalmente com pastagem para a criação de gado de forma extensiva. Do processo de 

classificação e mapeamento, observou-se que algumas áreas de solos descobertos, estão 

associadas à agricultura, não sendo necessariamente solos arenosos. Em específico, áreas de 

palhada apresentaram resposta espectral semelhante, ou até mesmo igual ao dos areais e de 

áreas em processo de arenização. 

 

6.2 O uso do NDVI para mapeamento de solos arenosos e da arenização.  

 

 Após a classificação de uso da terra e cobertura vegetal, e da classificação de áreas em 

processo de arenização utilizando a banda 6 do sensor OLI/Landsat8, optou-se por testar 

outras técnicas. Assim, foi utilizado enquanto técnica de mapeamento, o Índice de Vegetação 

por Diferença Normalizada NDVI.  

 Antes da utilização do NDVI como técnica acessória para mapeamento dos solos 

arenosos, foram realizados os processos de conversão radiométrica e balanço de energia para 

corrigir determinadas interferências e ruídos das imagens. Segundo Ponzoni; Shimabukuro e 

Kuplich (2012), é importante o processo de normalização quando levado em conta a 

utilização de imagens de sensores orbitais e as interferências ocorridas, desde a aquisição, 

respostas dos alvos e imagens finais. Até mesmo, erros cometidos durante o mapeamento e 

identificação dos alvos.  

 Com relação ao NDVI, a baixa reflectância que acontece na região do visível é 

conseqüência e está associada à absorção da radiação solar em relação à ação dos pigmentos 

fotossintetizantes. Porém, a alta reflectância, na região do infravermelho próximo torna-se 

decorrente em razão do espalhamento, reflectância e transmitância, que partindo desses 
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princípios, torna possível a identificação de alvos (PONZONI; SHIMABUKURO E 

KUPLICH, 2012 p.86). 

 Como se trata de índices que procuram identificar a cobertura vegetal por 

consequência da quantidade de folhas e arquitetura do dossel, foi aplicado na tentativa 

de diferenciação. Essa tentativa  foi pensada e  aplicada  pois pensava-se que, nesses casos a 

quantidade de vegetação é rala, o que se pensou poder diferenciar e também mapear a partir 

desse princípio as possíveis áreas em arenização e também os areais.  

 Pensando assim, o comportamento de uma folha verde no intervalo do espectro 

eletromagnético na região do visível é baixo e a reflectância relativamente reduzida. Esse 

processo de baixa reflectância acontece pela excessiva absorção da radiação nesse 

comprimento de ondas pelos pigmentos do grupo das clorofilas. Nesses casos, o pico de 

reflectância está em torno de 0,5 μm, que corresponde à região verde do espectro visível, que 

define a coloração verde presente nas plantas, tornando possível sua identificação (ROSA, 

2009 p. 217). 

 Do mapeamento e aplicação do NDVI em faixas como as compreendidas entre 0,7 a 

1,3 µm, a reflectância pode chegar a valores próximos de 40%. O relativo aumento nesses 

comprimentos de onda está associado às estruturas internas das folhas. A alta reflectância é 

importante, pois, estabelece um equilíbrio energético interno, permitindo assim que a folha 

não superaqueça de acordo com Rosa (2009). Levando em consideração esses pressupostos 

teóricos, o processo de uso do NDVI consiste.  

 

no comportamento antagônico da reflectância da vegetação nas duas regiões 

espectrais (visível e infravermelho próximo). Em princípio, quanto maior for à 

densidade da cobertura vegetal em uma determinada área, menor será a reflectância 

na região do visível, em razão da maior oferta de pigmentos fotossintetizantes. Por 

outro lado, maior será a reflectância verificada na região do infravermelho próximo, 

por causa do espalhamento múltiplo da radiação eletromagnética nas diferentes 

camadas de folhas. (PONZONI;SHIMABUKURO; KUPLICH,  2012  p. 88).  

 

 No Mapa 4 é possível observar os resultados obtidos a partir do cálculo do NDVI para 

a microrregião Sudoeste de Goiás considerando o período de estiagem na região.Como 

parâmetro de comparação, segundo Ponzoni; Shimabukuro e Kuplich (2012), tem-se valores 

relativos a corpos d´água para NDVI geralmente negativos. A dispersão ao longo dos dois 

eixos se dá em relação à intensidade dos valores de reflectância entre si serem muito 

próximos.  
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                                    Mapa 4: Sudoeste de Goiás- valores de NDVI para 2015. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Landsat-8, adaptado por (MACHADO, 2015).  
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 Os solos expostos, ou com pouca vegetação, até mesmo rala, como os areais e áreas de 

arenização, estão compreendidos em valores que oscilam entre 0,0 e 0,3. No tocante aos 

valores espectrais dos pixels da vegetação, quanto mais próximo de 1, maior será a densidade 

vegetativa.  

 Na microrregião Sudoeste de Goiás os maiores valores encontrados ficam próximos a 

0,9 que correspondem a áreas de mata ciliar/galeria, áreas de cultivo de grãos e silvicultura. 

As pastagens apresentaram valores de NDVI entre 0,35 e 0,60 variando de acordo com sua 

densidade e estágio vegetativo. Áreas de cerrado podem ser encontradas entre valores de 0,5 

até 0,8 dependendo da densidade do estrato da vegetação. O índice apresentado para áreas 

cultivadas varia de acordo com o estagio de desenvolvimento das culturas, apresentando em 

média índices com valores entre 0,7 e 0,9. Com relação aos valores de NDVI encontrados na 

microrregião Sudoeste de Goiás, os mesmos encontram-se dispostos de acordo com as classes 

de mapeamento na tabela 1. 

Tabela 1: Valores de NDVI por classe no Sudoeste de Goiás. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (MACHADO, 2015) 

 

Os valores compreendidos entre -1,00 e 0,00 foram classificados como água, ou corpos d 

água. De 0 a 0,150 sendo solos expostos.  Para os valores de 0,150 a 0,300 foram encontrados 

solos descobertos,  que estavam sem cobertura vegetal, mas que são utilizados na agricultura. 

Em relação a microrregião Sudoeste que tem 56.000 km² equivalentes a  5600000 ha, as 

classes de 0,00 a 0,150 e 0,150 a 0,330 de NDVI.  

 As classes de NDVI dispostos na Tabela 2, foram cruzadas com o mapeamento de uso 

da terra  para fins de comparação dos valores obtidos com as classes de uso. Associado aos 

números apresentados de NDVI, foi realizado o processo de tabulação cruzada entre os dois 

Classes de NDVI Uso da Terra 

-1,00 a 0,00 Água  

0,00 a 0,150 Solo exposto 

0,150 a 0,300 Solos descobertos  

0,300 a 0,450 Pastagem/pastagem 

degradada 

0,450 a 0,600 Pastagem/Cerrado 

0,600 a 0,750 Mata/agricultura 

0,750 a 0,900 Mata ciliar/ mata de galeria 
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mapas. Para o mapeamento final, foi realizada a interpretação visual das imagens. Observou-

se o formato, textura entre outros, para diferenciar e obter uma melhor exatidão, 

reclassificação do NDVI para cada classe de uso. Nos dizeres de Rosa (2009, p. 141) a 

utilização da fotointerpretação permite obter informações significativas e confiáveis em 

diferentes ramos das ciências da Terra, podendo identificá-lo e, deduzir seu significado.    

 Foram comparados os resultados dessa pesquisa, com os do mapeamento de 

probabilidade de ocorrência de solos arenosos na microrregião segundo Scopel et al. (2012). 

Nessa perspectiva, como método guia. Associado ao processo de mapeamento de solos 

arenosos que.  

 

A medida que caminhamos para classes com menor biomassa, os resultados 

aparentam ser coerentes, porém as magnitudes das diferenças entre os índices de 

uma classe para outra podem não manter estreitas correlações  com as diferenças em 

sua biomassa. Isso nos leva a concluir que a aplicação de índices ou de frações não 

deve ser feita para comparar diferenças de biomassa ou estruturais entre diferentes 

classes fito fisionômicas, mas sim dentro de uma mesma classe. (PONZONI; 

SHIMABUKURO e KUPLICH, 2012 p. 144). 

 

 

 Os autores supracitados mencionam que valores de NDVI para vegetação, podem ser 

considerados entre 0,6 e 0,5, encontrados em determinada localização, como dentro de uma 

microrregião em uma dada fito fisionomia. Podendo também, em uma localização diferente 

dentro da mesma área, microrregião obter valores diferentes, como por exemplo, a confusão 

das respostas para NDVI de uma mesma classe em diferentes usos em municípios diferentes 

dentro do Sudoeste de Goiás. 

 Até então, não foi possível separar completamente, as áreas de arenização e  areais no 

na microrregião por meio do NDVI . Os respectivos alvos apresentaram respostas com valores 

médios de NDVI de 0,00 a 0,03, mesmo após o processo de reclassificação, ainda 

permaneceram algumas áreas equívocas.  Ainda, foi aplicado o processo de  averiguação em 

imagens de, para ver se havia alguma que em outros períodos, junto das formas que fossem 

áreas de plantio.  Para os valores de NDVI,  observar o gráfico 2.  
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Gráfico 2: valores de NDVI para solo exposto e pastagem degradada. 

 

Fonte: (MACHADO, 2015).  

 

 A considerar, utilizou-se processos como realce e aumento no contraste entre os alvos, 

para tentar amenizar a confusão espectral entre os alvos. Comparou-se antigas áreas 

florestadas e de pastagem, para observar a correlação, surgimento dos areais e arenização na 

microrregião, comparando com as faixas que correspondiam como tal.  

 Essa técnica foi utilizada na tentativa de, mapear  a cobertura vegetal, separar as áreas 

com vegetação rala, as vezes rara associadas aos areais e áreas potencias à arenização. 

Segundo Ponzoni;Shimabukuro e Kuplich (2012, p. 145) mapeamentos de cobertura vegetal 

em nível regional são importantes pois, a utilização dessas imagens, tanto individuais como 

em conjunto, vem permitindo mapear coberturas vegetais em escala local e até regional. 

Como pretendia-se mapear áreas com pouca vegetação em nível microrregional, utilizou-se 

esta metodologia como sugere os autores. Metodologia alternativa para tentar mapear as 

possíveis áreas em arenização e areais na microrregião.  

 Com a aplicação do NDVI, não foi possível mapear os areais e solos arenosos de 

forma eficaz. Esses alvos, apresentaram alta confusão com áreas de solo descoberto, não 

necessariamente solos arenosos mas, de áreas com agricultura em que os solos estavam 

descobertos temporariamente. Os valores do índice relativo aos areais estão para os intervalos 

de 0,0 a 0,150 e ainda valores de 0,150 a 0,300. Porém, Permanecendo ainda algumas 

confusões espectrais.   

 Mesmo não havendo diferenciação significativa em relação aos areais e solos exposto 

sem cobertura permanente, observou-se que as áreas que tem boa cobertura vegetal, 
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assumiram os maiores valores de brilho em relação aos demais alvos,com que concorda 

Ponzoni; Shimabukuro e Kuplich (2012). Em síntese, a técnica de  NDVI não foi satisfatória 

na separação das áreas possíveis de arenização e areais. Os valores em área obtidos, estão 

superestimados, servindo por  enquanto como técnica auxiliar para mapear esses alvos.  

  

6.3 Uso de imagens termais do sensor TIRS/landsat8 para identificação de áreas em 

processo de arenização.  

      

 Outra técnica utilizada na tentativa de delimitar e quantificar áreas em processo de 

arenização na microrregião Sudoeste de Goiás, foi o cálculo da temperatura de superfície (Ts). 

Em experimentos realizados por Scopel et al. (2011) em áreas arenizadas no município de 

Serranópolis, foram identificadas temperaturas de 65° a 67° próximo ao meio dia até as 14h. 

A iniciativa da utilização dessa técnica se mostrou interessante pois.  

 

O regime térmico de um solo é determinado pelo aquecimento da superfície pela 

radiação solar e transporte, por condução, de calor sensível para seu interior. 

Durante o dia, a superfície se aquece, gerando um fluxo de calor para o interior. À 

noite, o resfriamento da superfície, por emissão de radiação terrestre (ondas longas), 

inverte o sentido do fluxo, que agora passa a ser do interior do solo para a superfície. 

(SENTELHA e ANGELOCCI, 2006 p. 360).     

 

 As temperaturas obtidas em solos arenosos, podem também variar de acordo com sua 

profundidade, acarretando assim, valores diferentes par um mesmo tipo de solo, conforme 

Sentelhas e Angelocci (2016). Esses autores mencionam que as temperaturas dos solos, 

podem estar relacionadas a fatores como condutividade térmica, calor específico e 

emissividade.  

 As temperaturas ainda, podem variar em relação a precipitação no dia e horário da 

captação da imagem pelo sensor. O que pode ocorrer, quando se trabalha com mosaico de 

várias imagens de uma microrregião. Pois, as imagens não são captadas no mesmo dia e, se 

diferem quando relacionadas as condições climáticas e atmosféricas do dia. Sentelha e 

Angelocci (2016) destacam que, os elementos meteorológicos podem afetar diretamente o 

processo de aquisição de dados e a variação da temperatura no solos. Entre esses elementos 

destacam-se: a irradiação solar global; a temperatura do ar no instante em que foram 

adquiridas as informações dos alvos; a nebulosidade, mesmo utilizando filtros nos canais de 

aquisição das imagens; os ventos e a precipitação. Com relação a profundidade dos solos 

arenosos e a variação de temperatura. 
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Solos arenosos tendem a apresentar maiores amplitudes térmicas diárias tendem a 

apresentar maiores amplitudes térmicas diárias nas camadas superficiais e menores 

em profundidade. Isso ocorre pelo fato dos solos arenosos terem maior porosidade, 

havendo um menor contato entre as partículas do solos, dificultando assim o 

processo de condução. Os solos  argilosos, por sua vez, apresentam maior eficiência 

na condução de calor, tendo menor amplitude térmica diária. (SENTELHA e 

ANGELOCCI, 2016 p.360). 

 

 

 Diante da associação relevo e interferências nos valores de temperatura, a angulação 

dos alvos pode agir de forma determinante, alterando a temperatura de um mesmo alvo, como 

solos arenosos em uma mesma imagem. Levando em consideração esses pressupostos, 

Segundo Sentelha e Angelocci (2016), os terrenos que se encontram em ambientes de meia 

encosta, recebem uma quantidade menor de energia, se voltados para o norte, estando no 

hemisfério Sul. Diferentemente, aqueles que se encontram no hemisfério Sul, voltados para o 

Sul, receberão maior incidência de energia, o que resultará em valores mais elevados em 

alguns casos.  

 Há que se observar também o tipo de uso, cobertura do terreno pretendido a se 

mapear. Nessa pesquisa, os solos arenosos, tinham os mais variados usos possíveis, o que 

também influenciou nos valores de temperatura obtidos. Foi possível identificar diante do 

mapeamento de uso, solos arenosos na inserção de cana-de-açúcar, pastagem e em alguns 

casos, em áreas de reserva. Para as áreas de reserva, predominavam municípios em que o 

relevo não era favorável a mecanização. Entre os municípios em destaque, Caiapônia, 

Palestina de Goiás e Doverlândia.  

 Ao observar o Mapa 5, que foram espacializadas as temperaturas de superfície na 

microrregião Sudoeste de Goiás, é possível perceber uma diferenciação na variação de 

temperaturas e também na coloração do mapa. Isso se deve pelo fato das cenas 222-072 e 073 

serem do dia 08 de Agosto. As cenas 223-071, 072 e 073 do dia 30 de Julho, as cenas 224-

071, 072 e 073 do dia 08 de Agosto, o que é comum. Como o satélite recobre um órbita por 

dia, é impossível obter uma cobertura total da área, microrregião Sudoeste de Goiás, em 

condições atmosféricas idênticas. Foram necessárias 8 cenas diferentes mosaicadas para se ter 

toda a microrregião a ser trabalhada. Mesmo após a aplicação dos algoritmos de correção dos 

ND´s, houve diferenciação de valores de temperatura e, por consequência na coloração do 

mapa final.  

 A partir de pontos de controle de campo, onde foram realizadas amostragem para 

identificação de áreas em processo de arenização, foi possível extrair valores médios de 
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temperatura para estas áreas nos dias de passagem do satélite pela região. Bem como, 

estabelecer algumas tendências para essa variável conforme a Tabela 2 e o Gráfico 3.  

  

Tabela 2: Valores de temperatura de superfície para área controle da microrregião Sudoeste 

de Goiás. 

  

Pontos a campo Temperatura de Superfície- C 

1 30 

2 35 

3 38 

4 40 

5 30 

6 28 

7 30 

8 35 

9 40 

10 30 

11 38 

12 35 

13 40 

14 35 

15 37 

16 35 

17 30 

18 40 

19 38 

20 35 

Fonte: (MACHADO, 2014) 

 

 

 Sobre as temperaturas de superfície em solos arenosos, segundo Sentelhas e Angelocci 

(2016), os fatores que determinam a temperatura do solos estão relacionadas a fatores 

externos e, fatores intrínsecos. Os fatores externos, são os que estão relacionados aos 
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elementos meteorológicos. A saber, irradiância solar global, temperatura do ar, nebulosidade, 

chuva e vento. Fatores intrínsecos, são aqueles relacionados ao tipo de solo, ao relevo e, ao 

tipo de cobertura do solo.  

 Os fatores que estão relacionados a temperatura quanto ao tipo de solo são: textura e,  

quantidade de matéria orgânica presente nesse solo. Nos solos arenosos, a maior amplitude 

térmica acontece nas camadas mais superficiais, diferentemente das camadas mais profundas, 

havendo menor amplitude térmica, conforme aponta Sentelhas e Angelocci (2016). 

 Com relação a variação de temperatura em pesquisas sobre análise topoclimática 

e microclimática, em diferentes ambientes, demonstram a importância de compreender os 

elementos climáticos, que influenciam também a temperatura dos solos, Lopes et al. (2014, p. 

83), auxiliando na compreensão dos fatores climáticos que, inclusive podem influenciar no 

processo de identificação e mapeamento por técnicas de sensoriamento remoto. 

  

  Gráfico 3: Valores de temperatura para áreas possíveis de arenização e areais no Sudoeste 

de Goiás.  

  

Fonte: (MACHADO,2014).  

 

 Da mesma forma que nas metodologias apresentadas anteriormente, não foi possível 

separar com exatidão, as áreas em processo de arenização e os areias utilizando a técnica de 

temperatura de superfície. Mesmo com a constatação de que áreas arenizadas apresentam 

temperaturas de superfície elevadas, segundo Scopel et al. (2011) podendo apresentar 65° à 

67° C do meio dia às 14:00hs. Diante da ineficiência dessa técnica, observou ainda assim, 

intervalos de 12 graus entre as temperaturas baixa e mais altas nos pontos de controle que 

garantiam a localização dos alvos a serem mapeados.  Foi observado que, os valores de 
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temperatura acima de 40°C, não necessariamente eram áreas em vias de arenização ou areais. 

Percebeu-se  que esses valores registrados  também, estavam associados à áreas com solo 

descoberto, não necessariamente sendo solos arenosos. Em alguns casos, sendo áreas urbanas. 

  Os valores de 40°C ou maior que isso, foram registrados também em áreas de 

agricultura que os solos estavam descoberto.  Onde pode ser observado que, se houve 

confusão espectral, mesmo sendo solos diferentes é que, segundo Rosa (2009, p. 47) o 

aumento do teor de material orgânico provoca a diminuição da resposta espectral e o inverso, 

o aumento, causando a confusão entre solos descobertos.Nas visitas a campo para averiguação 

das áreas controle, observou-se durante o trajeto que, em algumas áreas de plantio de cana-de-

açúcar, havia maior concentração de material orgânico nas camadas mais superficiais dos 

solos, modificando a assinatura espectral desses alvos.    

 Após essas observações durante o processo de mapeamento, foram feitas correções nas 

imagens por meio do método SEBAL segundo Allen et al. (2002) para posteriormente aplicar 

os algoritmos de temperatura de superfície. Dessa forma,  pensando haver  uma possível 

melhora na diferenciação e identificação dos alvos. Os valores de temperatura sem correção, 

apresentavam  diferenças quando comparados com aqueles dos quais foram aplicados a 

correção.  Associada à aplicação de correções de imagens.   

 

As imagens TST sem correção atmosférica apresentaram temperaturas mais baixas 

do que as imagens TST com correção atmosférica e apresentaram temperaturas mais 

próximas a temperatura do ar. Salienta-se que apesar das imagens termais do 

Landsat 8 apresentarem ainda problemas de calibração devido a falha de dispersão 

da luz difusa, as imagens de TST de ambos os satélites apresentaram de um modo 

geral temperaturas bem próximas da margem. Nesse sentido, recomenda-se o uso 

das imagens do Landsat 8 para áreas maiores, onde não há a necessidade de um 

detalhamento maior de TST entre os alvos, e para as regiões onde as imagens do 

Landsat 7 apresentarem ruídos. (PIRES, et al. 2015).   

 

 Observando a Tabela 3 e Mapa 5,  é possível perceber a aproximação entre os valores 

de pastagem degradada, solo exposto e também áreas urbanas. Elencado ao contexto, a 

própria NASA, divulgou notas relacionadas à determinados problemas associados a 

calibração do satélite Landsat 8.Entre as anomalias a serem destacadas.  

 
Estas anomalias incluem diferenças na aparência radiométrica, variações nos índices 

de calibração cruzadas entre detectores que se sobrepõem em matrizes adjacentes 

(resultando em formação de faixas) e os erros de polarização na calibração absoluta. 

Vários algoritmos foram testados pela USGS (United States Geological Survey), e 

uma correção inicial foi aplicada nas imagens a partir de fevereiro de 2014, 

entretanto a USGS ainda não recomenda o uso da banda 11 em virtude das 

anomalias existentes na mesma. A banda 10 do Landsat 8 pode ser utilizada após a 

calibração através de um modelo de transferência radiativa de emissividade e 

parâmetros para recuperação da temperatura da superfície, e apresenta um erro de 
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polarização residual inferior a 2 graus para a maioria dos alvos.( SCHOTT et al. 

2014 apud PIRES et al. 2015). 

 

 

 Entre os problemas das imagens termais do sensor Landsat8, nos dizeres de Pires et al. 

(2015) o senso  apresenta anomalias devido a quantidade de dispersão de luz difusa, que 

chega até o sensor acarretando problemas finais e por consequência, nos mapeamentos. Para 

se chegar aos valores finas de temperatura da superfície Ts, foi necessário fazer a conversão 

de unidades. A saber, de acordo com Pires et al. (2015) as temperaturas resultante dessas 

imagens, foram convertidas para graus Celsius. Foi feita a subtração do valor da temperatura 

do ponto de congelamento da água ao nível do mar,equivalente a 273,15 K. 

   

Tabela 3: Sudoeste de Goiás- Temperatura de superfície e uso da terra. 

Classes Temperatura C Uso da Terra 

1 18,0 a 21,0 Lago/ vegetação 

2 21,0 a 24,0 Lago/ vegetação/mata ciliar 

3 24,0 a 27,0 Mara ciliar 

4 27,0 a 30,0 Vegetação Nativa 

5 30,0 a 33,0 Área urbana/vegetação 

Nativa/ Mata Ciliar 

6 33,0 a 36,0 Pastagem degradada/ solo 

exposto/ área Urbana. 

7 36,0 a 39,0 Pastagem degradada/ área 

urbana/ solo exposto. 

8 39,0 a 40,0 Solo Exposto. 

Fonte: (MACHADO, 2014) 

 

 É possível observar que em relação as áreas de vegetação nativa para a classe de solos 

expostos, há uma diferença de 9°C encontrados nessa pesquisa. Ainda sobre as anomalias 

encontradas nas imagens termais  Landsat-8 e suas consequência no mapeamento final dessa 

pesquisa. Segundo Schott et al. (2014 apud PIRES et al. 2015) e Jensen (2009) os dados sobre 

temperatura da superfície podem ser obtidas por meio do sensoriamento remoto, sabendo-se 

que, o calor interno dos respectivos alvos é transformado em energia radiante.  
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Mapa 5: Sudoeste de Goiás: valores de temperatura de superfície para 2014. 

 

Fonte : Landsat 8, adaptado por (MACHADO, 2015). 
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 Na maioria dos casos [...], o calor é dado em função da quantidade de energia que 

chega a esse alvo e, a energia que sai, possibilitando a identificação dos alvos pela quantidade 

de radiância espectral que posteriormente foi convertida em temperatura de superfície. 

Analisando a equivalência entre os valores de temperatura espacializados e a realidade, 

algumas áreas em que o solos estava exposto, tratava-se de solos descoberto utilizados na 

agricultura com temperaturas que variam de 30° a 36°C. Esses solos, não necessariamente são 

solos arenosos ou que se encaixasse como possibilidade de arenização. Foi percebido que, 

houve uma generalização dos valores de temperatura de superfície da banda 10 do sensor 

Landsat8. Segundo Pires et al. (2015) isso ocorre possivelmente pois, nas imagens do desse 

sensor Landsat8, a resolução espacial é de 100m. Esses autores mencionam que, se utilizados 

imagens do satélites Landsat7, talvez haveria maior detalhamento que os resultados obtidos. 

As imagens da banda 6 do sensor Landsat7 tem resolução espacial de 60m, o que poderia 

diferenciar melhor os alvos. 

 As temperaturas que melhor identificaram as áreas de possível ocorrência de 

arenização, junto da comparação da área de controle em Serranópolis- GO foram, classe 7 

com temperaturas de 36° a 39° graus Celsius. Ainda, a classe 8 com temperaturas de 39° a 

42°C. No entanto, permanecendo a confusão com áreas de pastagem degradada, área urbana e 

solos inseridos na agricultura que estavam descobertos. A média aritmética dos valores que 

melhor identificaram esses alvos foi de 39 °C. O desvio padrão foi de 2,45°C, para as classes 

7 e 8, as quais estão contidas as possíveis áreas de arenização e, áreas controle.A correlação 

linear para essas classes, foi de 0,999, onde os pontos estão bem correlacionados linearmente. 

 

6.4. Utilização do algoritmo SEBAL para cálculos do albedo de superfície e identificação 

de possíveis áreas de arenização. 

 

 Outra técnica utilizada na tentativa de identificar áreas com possibilidade de 

arenização, foi o cálculo do albedo de superfície. Entre todas as técnicas utilizadas nessa 

pesquisa, essa se mostrou a mais eficaz. Segundo Giongo e Vettorazzi (2014), o albedo é um 

parâmetro biofísico que permite identificar as variações do tipo de alvo sobre o qual incide a 

radiação eletromagnética. Esses parâmetros são excelentes indicadores de mudanças no 

cenário ambiental, como por exemplo o processo de arenização. Diante desses quesitos 

técnicos, foi utilizado o albedo de superfície na tentativa de diferenciação dos areais, dos 

solos arenosos e de possíveis áreas em arenização dos demais alvos na microrregião Sudoeste 

de Goiás. 
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 Como o homem vem modificando  a natureza a seu bem querer, introduzindo culturas 

exógenas e retirando a vegetação que recobre os solos brasileiros até o seu esgotamento. 

Procurar formas, meio técnicos de analisar esses impactos ambientais utilizando técnicas de 

mapeamento, tornam-se no mínimo,  um meio de saber a abrangência espacial desses 

sistemas. Para tanto, utilizou-se algoritmos de balanceamento de energia, para amenizar 

possíveis erros relacionados a resposta espectral nos alvos, diante das alterações atmosféricas, 

para assim, manipular e extrair as informações desejadas utilizando o albedo de superfície.  

 Os algoritmos de balanceamento de energia, são utilizados para mapeamento de 

variáveis biofísicas dos mais variados alvos possíveis. Entre esses, é possível destacar o 

SEBAL e o METRIC Mapping Evapotranspiration at High Resolution and with Internalized 

Calibration. Para obtenção dos valores de albedo aqui apresentados foi utilizado o SEBAL
7
, 

proposto por Allen et al. (2012), que trazem alguns valores de referência para essa variável, 

conforme disposto no quadro 1. 

  

Quadro 1: valores de referência para albedo de superfície.  

Categoria de uso da terra Valores de referência 

Neve fresca 0,80-0,85 

Neve velha e gelo 0,30-0,70 

Solo escuro 0,08-0,14 

Argila  0,16-0,23 

Areia branca e amarela 0,34-0,40 

Areia cinza a branca 0,18-0,23 

Gramínea e pastagem 0,15-0,25 

Campo e agricultura 0,14-0,22 

Cultura de Arroz  0,17-0,22 

Floresta de coníferas 0,10-0,15 

Floresta decídua 0,15-0,20 

Água
8
 0,025-0,348 

Fonte: Fonte: Horiguchi, Ikuo ed. 1992. Agricutural Meteorology, Buneidou, Tokyo, Japan) 

apud (ALLEN et al, 2002). Coloque de acordo com as normas. 

                                                           
7
  Bastiaanssen (1995), Evapotranspiration from a satellite-based surface energy balance for Snake Plain aquifer 

in Idaho 

8
 Para a variável água o valor é condicional, dependendo do ângulo de elevação do Sol.  
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 As correções  do números digitais, entre outras técnicas se mostram viáveis na 

tentativa de identificação das possíveis áreas de arenização e areais. Porém, segundo Ponzoni; 

Shimabukuro e Kuplich (2012, p. 67), vale lembrar que as imagens são compostas por pixels. 

A visão humana permite extrair informações desde que estas sejam o conjunto de inúmeros 

pixels, e não isoladamente.  

 Em alguns casos, como na identificação e mapeamento de areais em uma 

microrregião, o processamento digital, pode trazer grandes benefícios. Contudo, a aplicação 

de algoritmos de correção, permite inclusive, a melhoria no processo de aplicação desses 

classificadores. Obtendo melhores resultados de definição de regiões homogêneas, polígonos 

durante a classificação. 

 Nota-se que os valores de referência citados são internacionais, mas não apresentam 

grandes disparidades quando comparados com os valores que foram encontrados nos 

mapeamentos realizados no Sudoeste de Goiás.Igualmente,  Areia branca e amarela, são 

respectivamente os mesmos valores tanto para as áreas de controle em Serranópolis- GO 

quanto para as possíveis áreas de arenização e areais da microrregião.Para áreas tropicais, 

formações savânicas apresentam valores de referência entre 0,12 e 0,15. Para áreas de 

formações vegetais mais densas, como florestas, matas de galeria e matas ciliares, os valores 

de referência variaram entre 0,08 e 0,12. 

 Diante do mapeamento utilizando o albedo, foi levado em consideração que, de um 

modo geral segundo Oliveira et al. (2013) imagens com valores menores, podem ser 

associados à corpos d’água, como também para áreas de queimada. Diferentemente, valores 

altos de albedo, são considerados para vegetação rala, como a encontrada junto dos  processos 

de arenização e também, áreas de solos exposto como nos areais, campos abertos entre outros. 

Esses mesmos autores, ainda mencionam que devem ser levados em consideração 

eventualidade meteorológicas, como a precipitação que muda os valores de albedo em alvos 

iguais, porém em diferentes localizações dentro de uma mesma área. Eventualmente, 

trabalhou-se com uma área de 56.111,526 km², o que provavelmente, tinha-se condições 

meteorológicas diferenciadas. 

 Na Tabela 4  é possível observar os valores identificados nos pontos de controle de 

campo. Os valores na tabela abaixo, foram comparados de acordo com os pontos e 

identificação a campo segundo Scopel et. al. (2005). Ainda, pontos que foram comparados, 

como na área teste, dos areais, área de controle já conhecida e mapeada anteriormente em 

Serranópolis- Go. Nesse último caso, utilizou-se imagens de composição colorida do sensor 

Landsat-8, termais e ainda, mapeamento de uso do solos para validação dos mapeamentos, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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junto dos pontos de controle. Nesse sentido, albedo, NDVI, Temperatura de superfície e 

também recorte espectral das áreas de arenização na microrregião, foram comparados com 

esses pontos obtidos a campo. 

 Em relação aos valores médios de albedo encontrados, é possível observar um 

intervalo de 0,8 do menor valor para o maior, associado aos intervalos que foram obtidos e 

associados às áreas de arenização. Nos 20 pontos da área de controle, a média aritmética 

encontrada para os valores de albedo foi de 0,34. Se observados de acordo com o quadro 1, 

estão associados à Areia branca e Amarela como de acordo com Allen et al. (2002). O desvio 

padrão das amostras de albedo dos 20 pontos foi de 0,023. 

 

Tabela 4: Valores de albedo para identificar possíveis áreas de arenização e areais no 

Sudoeste de Goiás.   

Pontos Valores de albedo 

1 0,33 

2 0,32 

3 0,36 

4 0,34 

5 0,33 

6 0,35 

7 0,40 

8 0,33 

9 0,34 

10 0,32 

11 0,33 

12 0,32 

13 0,30 

14 0,38 

15 0,33 

16 0,32 

17 0,32 

18 0,34 

19 0,33 

20 0,35 

Fonte: (MACHADO, 2015) 
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 Se comparados os valores de referencia para albedo segundo Allen et al. (2002), com 

os valores obtidos no mapeamento que se encontram dispostos na Tabela5, é perceptível que 

nos 20 pontos de observação a campo, os valores encontram-se referente a areia branca e 

amarela. Quiçá,  estão associados as respostas como dos areais e áreas de arenização da 

microrregião. Ainda, algumas áreas descobertas associadas à agricultura, rochas em exposição e 

também, áreas de palhada.  

 Outra método que contribuiu para os processos de mapeamento dos solos arenosos e 

prováveis áreas de arenização, diferenciação dos demais foram o relevo, drenagem e 

tonalidade das imagens. No mapeamento de solos e associado ao relevo.  

 

Um tipo de solo é encontrado nos terrenos mais elevados, outros em meias encostas 

e um terceiro tipo nas áreas planas. Dessa forma, ao se mapear os limites do relevo, 

os limites dos diferentes tipos de solos serão  inferidos, embora isso não seja um 

regra geral, haja visto que variações nos demais fatores de formação do solo podem 

concorrer para que estes variem sem modificar o relevo. (ROSA, 2009 p. 183).  

 

 

 O mesmo autores ainda menciona a relação da drenagem com os solos arenosos. A 

drenagem de uma determinada região, ou seu desenvolvimento faz parte da função infiltração 

e/ou escoamento superficial. Solos com textura arenosa favorecem a infiltração em relação ao 

escoamento superficial. Por analogia, apresentando padrão de drenagem pouco denso. A 

tonalidade da imagem, segundo Rosa (2009) é outro fator de grande valia associado ao 

mapeamento dos solos. Nesse contexto, podendo estar sujeito à variações de tonalidade por 

conta do relevo, umidade, calibração processamento, além é claro, dos fatores 

meteorológicos.A tonalidade pode agir no sentido, de o interprete poder identificar 

determinadas vegetações, feições que acontecem somente em determinados tipos de solo.  

 Sendo os areais sistemas com pouca vegetação,  e valores de albedo de superfície 

maior que os demais alvos. Igualmente, de acordo com Mota e Lobão (2015) locais com 

pouca vegetação, próximo de cursos de rios, clareiras e solos expostos apresentam valores de 

Albedo de superfície de 0,25 a 0,30. Para encostas sem vegetação, ou com vegetação rala e 

rara, ainda superfícies erosivas flúvio-pluvial com valores de 0,30 a 0,39. Como foram 

aplicados filtros para que se trabalhasse com o mínimo de nuvens possíveis, valore acima de 

0,39 quando surgiram, foram recortados com máscaras. O Albedo mínimo para os 20 

primeiros pontos de controle, obtiveram valores de 0,32. O valor máximo encontrado nos 

pontos nos mesmos pontos foram de 0,38.  
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Mapa 6: Valores de albedo da microrregião Sudoeste de Goiás para 2015. 

 

Fonte: Lansat-8, adaptado por (MACHADO, 2015).
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 Entretanto, ainda é necessário novas experimentações técnicas para calibrar e tornar 

possível a separação e mapeamento dos areais e possíveis áreas de arenização ma 

microrregião Sudoeste de Goiás. Os valores de albedo que compreendem as áreas  com 

possibilidade de arenização e também os areais, encontram-se entre 0,32 e 0,40. Com base no 

gráfico 4, é perceptível a baixa oscilação do valores de albedo para o mapeamento, com 

valores em relação ao menor valor para o maior valor em 0,1. 

 

Gráfico 4: Variação dos valores de albedo de solos expostos e áreas de arenização no 

Sudoeste de Goiás. 

 

Fonte: (MACHADO, 2015). 

 

 A variação dos valores de albedo em datas diferentes, deve ser levado em 

consideração pois, de acordo com Leivas (2007) a nebulosidade pode interferir e por 

conseqüência variar os valores. A saber: os valores de albedo são diferentes também em 

relação aos tipos de superfície. O valor sobre um corpo d água vai diferir de um valor sobre 

vegetação. Sendo assim, áreas que continham corpos de água na microrregião, foram obtidos 

valores de 0,00 à 0,08. áreas como agricultura, com valores entre 0,16 e 0,20. Em relação a 

agricultura, foi percebido a confusão com algumas áreas de solo exposto em áreas de 

suscetibilidade à arenização e  pastagem degradada.A identificação das áreas de areais, e 

alguns solos arenosos, ficaram compreendidos entre valores de albedo de 0,32 à 0,40. Torna-

se necessário mencionar que mesmo assim, não foi possível a separação única e exclusivas 

dos areais e também, solos arenosos com essa metodologia. Toda via, foi possível obter os 

seus valores de albedo de superfície.   

 Entretanto, de acordo com Allen et al. (2002) as respostas até o pico de 0,40 podem 

ser consideradas, compreendendo a ordem das areias brancas e amarelas. O uso dessa técnica 
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é promissora, inclusive para pesquisas de caracterização, mineralogia reconhecimento de 

atributos físicos e químicos dos solos. Assim, de acordo com Corrêa (2015) possibilitando 

analisar de forma rápida e real particularidades do meio físico.  

 

6.5. Identificação e quantificação de áreas arenizadas e/ou em processo de arenização no 

Sudoeste de Goiás. 

 

 Foram feitos ainda, o cruzamento e mapeamento das áreas de arenização na 

microrregião utilizando o Albedo e uso da terra. Utilizando essa técnica, foi possível , junto 

da ferramenta de calculate geometry, do software ARGIS10.1, obter o valor de  4.347 ha. 

Esse valore foi obtido, recortando os polígonos referentes as classes de albedo que 

compreendiam os valores de 0,32 a 0,36 depois, 0,36 a 0,40 e ainda, valores superiores a 

0,40.Diante desses valores de albedo de superfície obtidos com a tabulação cruzada, com o 

mapa de uso da terra, foi gerado os seguintes resultados. Observar Tabela 5. 

 

Tabela 5: Valores de albedo para possíveis áreas de arenização e areais na microrregião 

Sudoeste de Goiás.  

Classes -albedo Uso da terra 

0,32 a 036 Pastagem degradada. 

0,36 a 0,40 Pastagem degradada e solos exposto. 

> 0,40 Solo exposto/arenização e áreas urbanas. 

 Fonte: (MACHADO, 2015) 

 

 Por ser uma metodologia experimental, os dados contidos na tabela supra inserida, são 

possibilidades de mapeamento de possíveis áreas de arenização e areais na microrregião em 

confusão com outros alvos. De acordo com Chandrapala e Wimalasuriya (2003), mencionam 

que os valores médios de albedo para áreas de solos expostos, são superiores a 0,30. Porém, 

esperava-se com a utilização de albedo, ser possível diferenciar áreas vegetadas, mesmo que 

utilizadas na agricultura e com palhada. Onde também, foram confundidas por outras técnicas 

de mapeamento testadas nessa pesquisa. Sendo as melhores respostas até então, Observar o 

Mapa 7. Observar também em Apêndice (a).  
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                 Mapa 7: Áreas com possibilidade de arenização no sudoeste de Goiás- identificadas através do albedo de superfície. 

 

 

 

 

   

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                     

                                Fonte: (MACHADO, 2015) 
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 Estudos de mapeamento e análise de alvos como os areais, são bastante relevantes. 

Entre os que foram realizados na tentativa de mapeamento dos areais na microrregião. Entre 

os processos e meios técnicos utilizados, os melhores resultados foram após a correção das 

imagens do sistema sensor Landat8. Nesse sentido, algoritmos de balanço de energia 

conforme Allen et al. (2002) . Até então, indica-se que para mapeamento de solo expostos, 

solos arenosos e quantificação desses sistemas, a aplicação do Albedo de  superfície é o mais 

indicado.Necessitando de técnicas auxiliares ou mais tempo para refinamento da mesma. Esse 

processo diante da realização da correção atmosférica de energia, como nas literaturas citadas, 

foi mas eficaz que todas apresentadas nessa pesquisa. Diante das expectativas da utilização. 

 

Os resultados de albedo de superfície obtidos para diversas classes de uso e 

cobertura da terra, como florestas, campos e pastagens, água e áreas urbanas, são 

coerentes com os valores citados na literatura científica. Entretanto, apesar da 

subestimativa de aproximadamente 15% do albedo estimados em relação ao albedo 

medido, são necessários estudos mais detalhados, tanto espacial quanto 

temporalmente, para a determinação dos valores de irradiância solar no topo da 

atmosfera e dos respectivos coeficientes de peso para cálculo do albedo de 

superfície. (RUHOFF; NOVO; ROCHA, 2015). 

 

 

 Mesmo convertendo os valores de ND para valores físicos conforme Ponzoni; 

Shimabukuro e Kuplich (2012), podem permanecer confusões na aplicação de cálculos para 

extração de resultados como o de albedo de superfície.Podem ser observados nos 

mapeamentos e trabalhos dos autores supracitados, como também em outras literaturas, a 

relação do comportamento espectral dos solos em função de elementos como matéria 

orgânica, a granulométrica, composição mineral, orientação do relevo, e ainda, umidade 

segundo (ROSA, 2009 p. 47). Todos esses fatores, podem interferir nos processos de 

mapeamento,inclusive nos processos associados ao fluxo, difusão e dispersão de energia sobre 

os alvos. Para validação das respostas do mapeamento de Albedo de superfície que teve os 

melhores resultados, utilizou-se o índice de Kappa.  

 Associado ao mapa final de possibilidade de arenização, foram realizados índices para 

averiguação e validação. Para tanto, é preciso salientar que.  

 

A qualidade de um mapa temático é validada em termos de precisão e exatidão. A 

precisão refere-se ao quanto a área de uma categoria obtida com o mapeamento 

reflete a verdade no campo. No entanto, a exatidão refere-se a determinada categoria 

identificada na imagem, esta realmente correta. Normalmente a exatidão é expressa 

em porcentagem. Portanto, para que o mapa temático represente o mundo real ele 

deve ter uma confiabilidade estatística tanto em precisão quanto em exatidão do 

mapeamento. (ROSA, 2009 p. 188).  
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 Para validação dos dados dessa pesquisa, foi utilizado o coeficiente de concordância 

Kappa (K). Segundo Rosa (2009, p. 190), trata-se de um coeficiente que trabalha com escalas 

nominais, medindo a proporção de concordância depois de retirada a concordância referente à 

casualidade. Esse coeficiente, considera todos os elementos da matriz de erros, não apenas 

aqueles que se situam na diagonal principal, estimando a soma da coluna e linhas marginais. 

Como referência os valores de Kappa podem variar de 1 à -1. Os especificações detalhadas de 

como usar o índice, estão contidas na metodologia desse trabalho. Relacionando o Mapa 7 de 

possíveis áreas de arenização e areais que utilizou o Albedo de superfície, com os pontos de 

controle de campo, aplicação do índice Kappa, obteve os resultados  dispostos na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Índice de Kappa para o mapeamento de possibilidade de áreas de arenização e 

areais no Sudoeste de Goiás utilizando albedo de superfície. 

 

Verdade 

terrestre 

e/ou no 

campo 

Classes no mapa temático  

 Arenização Outros  

Arenização/areais 32 20 52 

Outros 25 21 46 

Total  57 41 98 

Fonte: (MACHADO, 2016) 

 

 Dessa forma, o mapa final obteve um total de 0,541 ou 54,1 %. concordância do mapa 

com a realidade, pontos à campo. Sendo assim, o valore de Po é de 0,541 ou em valores de 

porcentagem 54,1 %. Enquanto o valor de Pc  é de 0,485 ou 48,5%. O valor final do índice de 

Kappa para o mapeamento final das áreas possíveis de arenização e areais em solos arenosos é 

de K= (0,541-0,485)/(1-0,485)= 0,10.  

 Os mapas temáticos elaborados a partir de análises de sistemas sensores como 

Landsat8 entre outros,tem como objetivo, representar a realidade, o mundo real. Entre os 

inúmeros empecilho encontrados nessa pesquisa, podem ter ocorrido erros relacionados a 

limitação da resolução espacial, resolução espectral do sensor, na data de obtenção das 

imagens até o processo de confecção final do mapa entre outros.  Na maioria das vezes, o 

grande problema na avaliação da exatidão do mapeamento realizado, está em obter 

informações de campo que realmente representem a verdade terrestre. O que nem sempre é 

possível, pelo elevado custo de se obter pontos de áreas amostrais com o uso de GPS que 

atendam toda a área do Sudoeste de Goiás,  56.111,526 km². Segundo Rosa (2009, p. 189) do 

ponto de vista estatístico a amostra deve ser suficientemente grande para garantir a 
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confiabilidade dos dados, contudo, do ponto de vista econômico, não deve ser exagerado pois 

inviabiliza sua utilização.    

    

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Frente aos impactos causados ao bioma Cerrado, registrados de 1940 até o tempo 

atual, principalmente em solos arenosos, associado à sua inserção no processo de produção 

agropecuária, querer compreender, espacializar/mapear, quantificando esses impactos em 

escalas de 1:100.000 e 1:250.000, é uma tarefa importante. 

 Escolheu-se a microrregião Sudoeste de Goiás, por conta da sua forte ligação com o 

agronegócio e aos recentes históricos e estudos de impactos ambientais derivados do processo 

da arenização até a formação, muito grave, de areais. 

 Para essa pesquisa, mostrou-se viável a utilização do sensoriamento remoto e do 

geoprocessamento para a melhoria dos mapeamentos existentes e para identificação das 

possíveis áreas de arenização e também de areais. As técnicas e materiais de detecção remota 

e o Geoprocessamento mostraram-se relevantes e com potencial para o mapeamento dos solos 

arenosos, com fundamento em suas respostas espectrais passíveis de interpretação. 

No tocante aos dados utilizados, foram feitos cruzamentos relacionados à Geomorfologia, 

Geologia e Pedologia para obterem-se áreas de possibilidade de ocorrência de solos arenosos. 

 Essas informações georreferenciadas e o uso esencial da base de dados doo SIEG, 

EMBRAPA SOLOS, CRPM e outros estudos adicionais, fundamentados nos levantamentos 

do RADAMBRASIL (1983), mostraram-se necessários para fins deste mapeamento 

preliminar. 

 Esses dados citados, fornecidos em escala de 1:250.000, após o refinamento na 

identificação dos solos em processo de arenização ou já como areais, serviram para elaborar 

mapas mais detalhados na escala 1:100.000, amparados pelo uso de imagens com resolução 

espacial de 30 e 15m, do Landsat 8. A resolução de 15 m dos produtos finais foi possível 

graças à fusão de bandas multiespectrais com a banda pancromática. 

 Como é usual, algumas dificuldades foram encontradas no percurso desta pesquisa. 

Encontrou-se, assim, muitas dificuldades quando se fez a tentativa de separar as áreas de 

arenização e areais dos demais alvos. A sua identificação foi realizada, mas não foi possível 

quantificar esses dados com precisão. Por exemplo, no processo de análise das imagens, 

houve confusão espectral de áreas de solos arenosos com áreas de vegetação degradada, áreas 
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com palhada, resultante da colheita e, também, com áreas de plantio direto, as quais 

responderam com reflectância similar aos solos arenosos. 

Até o momento, não foram encontradas metodologias que pudessem auxiliar de forma precisa 

neste tipo de mapeamento. Por isso, algumas metodologias foram testadas, modificadas e 

reaplicadas. 

 No desenvolvimento deste trabalho, enfrentou-se uma confusão espectral em algumas 

áreas. Por exemplo, observaram-se valores de reflectância na faixa de 1.560 e de 1.630, em 

imagens de 16 bits, tanto para manchas de areia como para os areais também. Na tentativa de 

resolver essas confusões espectrais, trabalhou-se com imagens tanto do período de inverno 

quanto do verão. 

 Utilizou-se, também, o método SEBAL (2002), que corrige as interferências 

atmosféricas nas imagens. Outras técnicas como o NDVI, o Albedo de superfície e a 

temperatura de superfície foram utilizados na tentativa de identificar e mapear as áreas em 

processo de arenização e os areais. Embora tenha-se usado esses índices e algoritmos, a 

confusão espectral não foi resolvida, comprometendo a distinção entre os areais e as possíveis 

áreas em processo de arenização. 

 Autores como Guasselli (2012) e Suertegaray (2012), também encontraram 

dificuldades nas metodologias existentes para o mapeamento desses alvos. Relatam a 

identificação desses alvos, mas não a separação precisa por meio do sensoriamento remoto. 

Na descrição das metodologias este trabalho, alguns acertos podem ser ressaltados como o 

uso do albedo de superfície como a melhor resposta para identificação desses alvos. 

Espera-se, com os resultados deste trabalho, contribuir para o avanço de novas pesquisas 

associadas aos estudos dos solos arenosos, tanto no Sudoeste de Goiás, como para outras 

áreas que possam se beneficiar desses estudos. 
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ANEXOS  

 

Anexo a:  Satélite Landsat8 e características espectrais dos instrumentos imageadores OLI e 

TIRS. 

 

SATÉLITE LANDSAT-8 

Características Operacional Terra Imager (OLI) e ThermalInfrared Sensor (TIRS) 

Largura de faixa  170x185 km 

 

 

 

 

Bandas 

espectrais/ 

resolução espacial  

Band 1 – Coastalaerosol 0.43 – 0.45 µm 30m 

Band 2 – Blue 0.45 – 0.51 µm 30m 

Band 3 – Green 0.53 – 0.59 µm 30m 

Band 4 – Red 0.64 – 0.67 µm 30m 

Band 5 – NearInfrared (NIR) 0.85 – 0.88 µm 30m 

Band 6 – SWIR 1 1.57 – 1.65 µm 30m 

Band 7 – SWIR 2 2.11 – 2.29 µm 30m 

Band 8 – Panchromatic 0.50 – 0.68 µm 15m 

Band 9 – Cirrus 1.36 – 1.38 µm 30m 

Band 10 – ThermalInfrared (TIRS) 1 10.60 – 11.19 µm 100m 

Band 11 – ThermalInfrared (TIRS) 2 11.50 – 12.51 µm 100m 
 

Resolução 

radiométrica  

16 Bits 

Projeção  Projeção UTM, Datum WGS 1984 

Revisita  16 dias  

Órbita  Heliossíncrona (Altitude de 705 km) 

  

Fonte: USGS-2014 e (ROSA, 2009). 

 

 Os dados contidos no quadro acima, foram necessários para observação, análise prévia 

das imagens a serem utilizadas e também, discussão da pesquisa referida. No mesmo, 

encontram-se dispostos o comprimento de onda de cada banda específica do Satélite Landsat-

8, órbita, área imageada e altitude. Dados necessários, dos quais se observou pelo mesmo, o  

comportamento dos alvos, solos arenosos e também areais para o mapeamento.   

 

https://www.google.com.br/search?q=helioss%C3%ADncrona&spell=1&sa=X&ved=0CBoQBSgAahUKEwjY9tqnsKvIAhUDj5AKHbtgDdc
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Anexo b: Dados de radiance Multi-Band e Add-band da órbita 222-072 do sensor Landsat-8. 

 

 Os dados contidos no anexo B, podem ser encontrados no banco de dados das 

imagens, os mesmos são denominados metadados. Esses valores são necessários para 

realização dos processos de calibragem das imgens. Ainda, para realização dos algoritmos de 

balanceamento de energia contidos no método Sebal (2002) entre outros.  

 

Anexo c: Dados de radiance Multi-Band e Add-band da órbita 222-073 do sensor Landsat-8. 

LANDSAT-8 

 

 

Bandas 

Órbita: 222-073 Radiance Mult-band Radiance Add-band 

2 1.2507E-02 -62.53277 

3 1.1525E-02 -57.62341 

4 9.7183E-03 -48.59131 

5 5.9471E-03 -29.73546 

6 1.4790E-03 -7.39494 

7 4.9850E-04 -2.49249 

10 3.3420E-04 0.10000 

Fonte: USGS-2014. 

 

 

LANDSAT-8 

Órbita:222-072 Radiance Mult-band Radiance Add-band 

 

 

 

Bandas 

2 1.2507E-02 -62.53276 

3 1.1525E-02 -57.62341 

4 9.7183E-03 -48.59130 

5 5.9471E-03 -29.73545 

6 1.4790E-03 -7.39494 

7 4.9850E-04 -2.49249 

10 3.3420E-04 0.10000 
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 É necessário a observação dos dados fornecidos para cada órbita e banda, pois em 

alguns casos, são realizados os cálculos de conversão de (ND) sem a devida cautela. 

Acreditava-se inicialmente que as bandas de todas as órbitas, tinham valores iguais, 

posteriormente, averiguou-se que há algumas mudanças significativas com relação aos valores 

de ADD-Band e Radiance-Band para cada cena e banda.  

 

   Anexo d:Dados de radiance Multi-Band e Add-band da órbita 223-071 do sensor Landsat-8. 

LANDSAT-8 

 

 

Bandas 

Órbita: 223-071 Radiance Multi-Band Radiance Add-band 

2 1.2475E-02 -62.37561 

3 1.1496E-02 -57.47859 

4 9.6938E-03 -48.46919 

5 5.9321E-03 -29.66072 

6 1.4753E-03 -7.37635 

7 4.9725E-04 -2.48623 

10 3.3420E-04 0.10000 

 

Fonte: USGS-2014. 

 

Anexo e:  Dados de radiance Multi-Band e Add-band da órbita 223-072 do sensor Landsat-8. 

LANDSAT-8 

 

 

Bandas 

Órbita: 223-072 Radiance Multi-Band Radiance Add-band 

2 1.2475E-02 -62.37561 

3 1.1496E-02 -57.47859 

4 9.6938E-03 -48.46919 

5 5.9321E-03 -29.66073 

6 1.4753E-03 -7.37635 

7 4.9725E-04 -2.48623 

10 3.3420E-04 0.10000 

Fonte: USGS-2014. 
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  Anexo (f): Dados de radiance Multi-Band e Add-band da órbita 223-073 do sensor Landsat-

8. 

LANDSAT-8 

 

 

 

Bandas 

Órbita: 223-073 Radiance Multi-Band Radiance Add-band 

2 1.2475E-02 -62.37562 

3 1.1496E-02 -57.47860 

4 9.6938E-03 -48.46919 

5 5.9321E-03 -29.66073 

6 1.4753E-03 -7.37635 

7 4.9725E-04 -2.48623 

10 3.3420E-04 0.10000 

Fonte: USGS-2014. 

 

 Com relação a necessidade da aquisição dos valores de radiance Multi-Band e também 

Radiance Add-band para todas as cenas e bandas utilizadas na microrregião. Este processo 

está para, sem esses valores não seria possível diante da  execução de cálculos/algoritmos, 

solucionar impasses como: limitações relacionadas à atmosfera, absorção, correção 

radiométrica entre outros de suma importância para identificação dos alvos aqui, areais e 

solos arenosos. 

Anexo (G): Dados de radiance Multi-Band e radianceAdd-band da órbita 224-071 sensor 

Landsat-8. 

LANDSAT-8 

 

 

Bandas 

Órbita: 224-071 Radiance Multi-Band Radiance Add-band 

2 1.2499E-02 -62.49457 

3 1.1518E-02 -57.58821 

4 9.7123E-03 -48.56162 

5 5.9435E-03 -29.71729 

6 1.4781E-03 -7.39042 

7 4.9819E-04 -2.49097 

10 3.3420E-04 0.10000 

Fonte: USGS-2014. 
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Anexo (h): Dados de radiance Multi-Band e Add-band da órbita 224-072 do sensor Landsat-

8. 

LANDSAT-8 

 

 

 

 

Bandas 

Órbita: 224-072 Radiance Multi-Band Radiance Add-band 

2 1.2499E-02 -62.49457 

3 1.1518E-02 -57.58821 

4 9.7123E-03 -48.56163 

5 5.9435E-03 -29.71729 

6 1.4781E-03 -7.39042 

7 4.9819E-04 -2.49097 

10 3.3420E-04 0.10000 

Fonte: USGS-2014. 

 

 

 

Anexo (i):Dados de radiance Multi-Band e Add-band da órbita 224-073 do sensor Landsat-8. 

LANDSAT-8 

 

 

Bandas 

Órbita: 224-073 Radiance Multi-Band Radiance Add-band 

2 1.2499E-02 -62.49458 

3 1.1518E-02 -57.58822 

4 9.7123E-03 -48.56163 

5 5.9435E-03 -29.71730 

6 1.4781E-03 -7.39042 

7 4.9819E-04 -2.49097 

10 3.3420E-04 0.10000 

Fonte: USGS-2014. 
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Anexo (j): Valores de ESUNλ por banda do sensor Landsat-8 OLI segundo (SEBAL, 2002) 

 

Características espectrais dos instrumentos imageadores OLI e 

TIRS e respectivos valores de ESUNλ. 

Bandas Comp.de 

ondas (µm) 

Resolução 

(m) 

ESUN λ 

2- Azul 0.45 – 0.51 30 1982 

3- Verde 0.53 – 0.59 30 1827 

4- Vermelho 0.64 – 0.67 30 1540 

5- (NIR) 0.85 – 0.88 30 942 

6-SWIR 1 1.57 – 1.65 30 234 

7-SWIR 2 2.11 – 2.29 30 79 

Fonte: (USGS, 2014), (SEBAL, 2002). 

 

Anexo (k): Números e dias do calendário Juliano necessários para os valores específicos de 

(DOY). 

   

Dias Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro  

1 182 213 244 274 305 335 

2 183 214 245 275 306 306 

3 184 215 246 276 307 337 

4 185 216 247 277 308 338 

5 186 217 248 278 309 339 

6 187 218 249 279 310 340 

7 188 219 250 280 311 341 

8 189 220 251 281 312 342 

9 190 221 252 282 313 343 

10 191 222 253 283 314 344 

11 192 223 254 284 315 345 

12 193 224 255 285 316 346 

13 194 225 256 286 317 347 

14 195 226 257 287 318 348 

15 196 227 258 288 319 349 
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16 197 228 259 289 320 350 

17 198 229 260 290 321 351 

18 199 230 261 291 322 352 

19 200 231 262 292 323 353 

20 201 132 263 293 324 354 

21 202 233 264 294 325 355 

22 203 234 265 295 326 356 

23 204 235 266 296 327 357 

24 205 236 267 297 328 358 

25 206 237 268 298 329 359 

26 207 238 269 299 330 360 

27 208 239 270 300 331 361 

28 209 240 271 301 332 362 

29 210 241 272 302 333 363 

30 211 242 273 303 334 364 

Fonte: (SEBAL, 2002). 

 

Anexo (m): valores de coeficiente (ωλ)de OLI. 

Bandas Coeficiente (ωλ) 

Banda-1 0, 300 

Banda-2 0, 276 

Banda-3 0, 233 

Banda-4 0, 143 

Banda-5 0, 035 

Banda-6 0, 000 

Banda-7 0, 012 

Fonte: (SEBAL, 2002). 
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Anexo (o): valores típicos de albedo.  

Neve fresca  0.80 - 0.85 

Neve velha e gelo 0.30 – 0.70 

Solo escuro  0.08 – 0.14 

Argila  0.16 – 0.23 

Areia branca e 

amarela  

0.34 – 0.40 

Areia cinza e branco  0.18 – 0.23 

Grama ou pasto  0.15 – 0.25 

Milharal  0.14 - 0.22 

Arrozal  0.17- 0.22 

Floresta de coníferas  0.10- 0.15 

Floresta decídua  0.15 – 0.20 

Água  0.025 – 0.348 

Fonte: Horiguchi, Ikuo (ED) 1992 apud SEBAL- Surface Energy Balance Algorithms for 

Land. Idaho (2002). 

 

Anexo (p): Valores de K1 e K2 para realização da equação de temperatura de superfície (Ts). 

cenas 222-072, 222-073. 

 

 

Fonte: USGS (2014), Landsat-8, NASA (2014). 

 

LANDSAT-8  

Cenas/órbitas Banda-10 (termal) 

 

222-072 

K1 774,89 

K2 1321,08 

Cena/órbita   

 

 

  

 

222-073 

K1 774, 88 

K2 1321,08 
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Anexo (q): Valores de K1 e K2 para realização da equação de temperatura de superfície (Ts) 

da cenas 223-071, 223-072 e 223-073. 

 

        Fonte: USGS (2014), Landsat-8, NASA (2014). 

 

Anexo (r): Valores de K1 e K2 para realização da equação de temperatura de superfície (Ts) 

da cenas 224-071, 224-072 e 224-073. 

 

 

       Fonte: USGS (2014), Landsat-8, NASA (2014). 

 

    

 

 

   

LANDSAT-8 

Cenas/órbitas Banda-10 (termal)  

223-071 K1 774,89 

 K2 1321,09 

223-072 K1 774,88 

 K2 1321,09 

223-073 K1 774,89 

 K2 1321,08 

LANDSAT-8 

Cenas/órbitas Banda-10 (termal)  

224-071 K1 774,89 

 K2 1321,09 

224-072 K1 774,88 

 K2 1321,08 

224-073 K1 774,89 

 K2 1321,08 


