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“Existem muitas hipóteses em ciência que estão erradas. Isso é perfeitamente aceitável, 

eles são a abertura para achar as que estão certas.” 

 

“O universo não foi feito à medida do ser humano, mas tampouco lhe é adverso: é-lhe 

indiferente”. 

 

“A história está repleta de pessoas que, como resultado do medo ou por ignorância, ou 

por cobiça de poder, destruíram conhecimentos de imensurável valor que em verdade 

pertenciam a todos nós. Nós não devemos deixar isso acontecer de novo.” 

 

Carl Sagan 
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RESUMO 

 

 

O presente trabalho teve como principal objetivo avaliar as alterações microclimáticas 

do entorno do Parque Eólico Piloto de Macau/RN, presente no município de mesmo 

nome. Para alcançar tal objetivo, fez-se uso de técnicas de sensoriamento remoto 

utilizando os satélites Landsat - 5 TM e 7 ETM+, a partir do qual tornou-se possível 

avaliar as mudanças de temperatura na superfície presentes no entorno do parque em 

períodos anteriores a sua implantação até os dias atuais. Para avaliação dos dados de 

temperatura que foram gerados através da aplicação de um modelo, foi analisada sua 

correlação com os dados coletados em campo e avaliado seu grau de correlação, de 

modo a confirmar a validade dos dados adquiridos por via satélite. Além disso, foi 

realizada uma caracterização do clima da região com base nos dados da estação 

climatológica presente em Macau. Uma vez coletados esses dados, tornou-se possível a 

avaliação de alterações de ordem climática na região de estudo. Após a validação dos 

modelos de temperatura, foi realizada uma análise dos histogramas de temperaturas 

gerados. Visualmente não foi possível identificar nenhuma alteração significativa, 

entretanto, ao se analisar os dados de temperatura em um maior nível de detalhe, foi 

detectado um padrão de comportamento dos dados para ambos os períodos avaliados; 

apesar disso, não foi possível perceber uma distinção entre os períodos de pré-operação 

do parque e pós-operação. A partir desse resultado, foram levantadas hipóteses para 

explicar o comportamento dos dados, sendo a primeira delas a presença de umidade no 

solo e a segunda, a composição química do solo. De modo a validar as hipóteses 

levantadas, foram aplicadas técnicas de PDI, envolvendo a combinação RGB de 

diferentes bandas do Landsat 5 e a execução do procedimento de Razão de bandas, que 

puderam evidenciar os elementos presentes na superfície do solo. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate the microclimate changes surrounding the wind farm 

Macau Pilot / RN, present in the municipality of the same name. To achieve this goal 

made use of remote sensing techniques using Landsat - 5 TM and 7 ETM +, from which 

made it possible evaluation of temperature changes on the surface, this around the park 

in periods prior to its implementation, to the today. For evaluation of the temperature 

data that has been generated by applying a template was performed its correlation with 

field data collection and evaluated the degree of correlation, in order to confirm the 

validity of the data acquired by satellite. Also held was a characterization of the climate 

of the region based on the data of this climatological station in Macau. Once collected 

this data made possible the evaluation of climate change policy in the study region. 

After validation of the temperature models, an analysis of the generated temperature 

histograms was performed visually could not identify any significant change. However 

when analyzing the temperature data at a higher level of detail, a data pattern of 

behavior was detected for both periods evaluated, yet could not see a distinction 

between the periods of pre-operation of the park, and post-operation . From this result 

was levantas hypotheses to explain the behavior of the data, the first of which is the 

presence of moisture in the soil, and the second to the soil composition. In order to 

validate the hypotheses were applied PDI techniques, involving a combination of 

different RGB bands of Landsat 5 and the implementation of Reason bands procedure 

that might show the elements present on the soil surface. 
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INTRODUÇÃO 

  

 Referente à produção de energia eólica, mudanças espaciais se fazem necessárias, 

não bastando apenas a disponibilidade do recurso “vento”, mas uma reestruturação do 

território, que deve se adaptar para sua implantação com medidas como: deslocar a 

população do entorno para evitar problemas com o ruído, construir bases de concreto 

para a sustentação do aerogeradores, o que por consequência leva à supressão da 

vegetação.  

No contexto mundial, em que a demanda por recursos energéticos alternativos 

emerge, cresce também o número de estudos associados aos seus impactos e 

repercussões, mas estes não acompanharam seu ritmo, levando a poucos e insuficientes 

trabalhos desenvolvidos sobre essa temática. 

Embora a implantação de um parque eólico exija a elaboração de estudos de 

impacto ambiental, os mesmos têm por finalidade avaliar os impactos durante o 

processo de implantação do parque. Todavia, não há uma continuidade dos mesmos, 

principalmente dos estudos relacionados ao clima. 

Apesar de a energia eólica emergir como uma alternativa não emissora de gases 

poluentes, a implementação dos aerogeradores em um local com potencial de vento 

pode ser capaz de gerar mudanças no microclima local. 

A partir do exposto, esta pesquisa tem como objetivo avaliar os impactos 

resultantes da operação de um parque eólico no microclima, na altura de 1,5 metro do 

solo e na sua superfície. Fundamentado na Teoria Geral dos sistemas de Bertalanffy 

(1977) e em metodologias do Sensoriamento Remoto, esse trabalho também pretende 

propor uma metodologia para execução desse tipo de estudo envolvendo a dimensão de 

um parque eólico, pois até o momento não foram encontrados estudos desse tipo no 

Brasil. 

É nesse ponto que a Geografia enquanto ciência pode contribuir, oferecendo 

suporte à elaboração de estudos, sobretudo aqueles ligados à análise ambiental 

integrada, entendendo o meio físico como um conjunto de interações e relações que são 

interdependentes e complexas dentre os diversificados aspectos que constituem o espaço 

geográfico. 

Para esse fim, serão utilizadas técnicas de sensoriamento remoto que permitam a 

avaliação das condições físicas e climáticas da área de estudo em dois momentos 
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distintos: o anterior à implantação do parque eólico e posterior a sua implantação e 

operação. 

Do exposto, nos capítulos seguintes que compõem esse trabalho, serão 

apresentados no capítulo 1 todos os elementos que justificaram a execução dessa 

pesquisa, bem como o contexto em que ela se situa. No capítulo 2, todos os elementos 

teóricos que fundamentaram os procedimentos metodológicos para execução. No 

capítulo 3, há todo o conjunto de procedimentos metodológicos que subsidiaram desde 

os procedimentos à execução dessa pesquisa, desde a aquisição dos dados de 

temperatura envolvendo os procedimentos técnicos para geração dos modelos a sua 

validação. O capítulo 4 traz a caracterização dos elementos climáticos necessários para 

uma melhor compreensão acerca dos períodos e estações em que foram avaliados os 

resultados encontrados nas imagens Landsat.  

O capítulo 5, por sua vez, apresenta todos os resultados que foram diagnosticados 

com o emprego da metodologia utilizada para execução nesse trabalho. Foi dividido em 

3 subitens: o primeiro deles realiza análise dos modelos de temperatura gerados com 

histogramas, e os dados de temperatura que foram avaliados ao longo da esteira do 

aerogerador; o segundo, com base no padrão de dados que foi identificado, foi 

empregada a metodologia através de composição RGB em combinações específicas 

para identificar presença de umidade no solo; e o terceira, com base nos resultados de 

temperatura, se propõe a relacionar o nível de relação existente entre os dados coletados 

e os componentes do solo através de composições RGB mais complexas, fazendo uso 

do procedimento de razão de bandas.  

O capítulo 6 apresenta o panorama dos resultados encontrados, desde a avaliação 

se os objetivos propostos foram alcançados até análise interpretativa mais detalhada 

acerca dos resultados compilados. O capítulo 7 trata das conclusões que puderam ser 

inferidas a partir dos resultados obtidos com a metodologia que foi aplicada, bem como 

propõe sugestão de execução de trabalhos futuros com aplicação da metodologia que foi 

desenvolvida. 
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1. O PARQUE EÓLICO PILOTO DE MACAU: PROBLEMÁTICA E 

JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

 

 No contexto em que há o aumento significativo dos estudos ambientais 

associados à disponibilidade de recursos e uso racional dos mesmos, emerge também 

um maior número de estudos sobre o tema impacto ambiental. No nosso modelo de 

sociedade de consumo, na qual o desenvolvimento depende diretamente da quantidade 

de recursos naturais disponíveis para evolução da sociedade e crescimento econômico, 

ocorre um conflito entre as necessidades de desenvolvimento e de preservação dos 

recursos naturais. (FAPESP, 2007). Segundo Veiga (2008), há um conflito entre a 

necessidade de evolução econômica e a de preservação dos recursos naturais.  

 Por outro lado, o próprio conceito de desenvolvimento sustentável está associado 

à preservação dos recursos naturais, ou seja, pautado no desenvolvimento que concilie e 

preserve os recursos naturais e os utilize de maneira racional.  

 A sociedade brasileira assim como a maior parte das sociedades ocidentais, se 

desenvolveu com base em uma matriz energética de fonte não-renovável, a petrolífera. 

Porém, a partir da década de 1970, no sistema econômico, viu-se pela primeira vez que 

os recursos naturais eram finitos e a queima de combustíveis fósseis era danosa aos 

sistemas naturais e seu uso indiscriminado poderia resultar no esgotamento dessas 

fontes energéticas. (BRUNDTLAND, 1987). 

Assim, pela primeira vez no cenário mundial, as nações desenvolvidas 

perceberam a necessidade de adaptação das fontes de energia que foi oficialmente 

vivenciada no cenário internacional desde a primeira conferência sobre “O homem e o 

Meio Ambiente”, ocorrida em 1972, em Estocolmo. Pela primeira vez foram trazidas a 

público as discussões sobre o crescimento da população mundial, o aumento da 

demanda por recursos energéticos e as consequências associadas à poluição ambiental. 

Além das temáticas debatidas na conferência internacional mencionada, no ano de 

1988 foi somado um novo tema às pautas de discussão: as mudanças climáticas, com a 

divulgação dos relatórios do IPCC – Painel Intergovernamental Sobre Mudanças 

Climáticas, os quais propalaram pela primeira vez que estamos vivenciando um período 

de mudanças do clima, com uma grande probabilidade de o homem ser um catalisador 

dessas mudanças, contribuindo com o aquecimento global, sobretudo por meio da 

queima de combustíveis fósseis. 
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As conferências realizadas após 1988 (como a ECO-92 e a RIO + 20) passaram a 

estabelecer metas para os países cujas matrizes energéticas fossem dependentes de 

combustíveis fósseis, visando reduzir a emissão de gases de efeito estufa e, logo, os 

efeitos do aquecimento global previstos pelo IPCC. 

Nesse contexto, o governo brasileiro, no ano de 2011, propôs o Plano Nacional de 

Eficiência Energética (PNEE), que projeta um aumento de consumo e demanda de 

energia elétrica para o período de 2010 a 2030 (PNEE, 2011). 

Assim, programas estratégicos de desenvolvimento da produção de energia, 

através de energia renováveis, foram colocados em evidência nos níveis estaduais e 

municipais e os governos foram estimulados a investir no aproveitamento energético de 

recursos renováveis.  

Como consequência, os investimentos nessas novas fontes de energia foram 

colocados em evidência e suas obras vêm sendo executadas ao longo de todo território 

nacional. Esse fato se alia ao potencial que o território brasileiro oferece para o 

aproveitamento energético, principalmente da energia eólica. 

No que se refere especificamente à energia eólica, algumas empresas passaram a 

investir em estudos para o seu aproveitamento, devido a disponibilidade do recurso 

“vento” presente, sobretudo, no litoral brasileiro, conforme pode ser observado na figura 

01. 
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Figura 01 – Mapa de potencial eólico brasileiro 

Fonte: Crescesb, 2013.  

 

Na figura 01 acima, é possível observar o potencial eólico disponível no 

território brasileiro. 

No caso do Rio Grande do Norte, algumas empresas passaram a investir na 

prospecção de energia, realizando estudos para estimar em nível local a produção para o 

aproveitamento de energia eólica. Iniciaram-se, assim, as primeiras instalações de torres 

de medição anemométricas equipadas de pequenas estações meteorológicas com 

objetivo de obter informações sobre o recurso eólico disponível em várias altitudes, 

visando aproveitar o melhor potencial eólico possível presente nas altitudes acima de 50 

metros.  

Assim, deu-se início à construção dos primeiros parques eólicos e, com eles, 

veio também a necessidade de estudos de impacto ambiental, exigidos pela Resolução 

CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) através da resolução nº 462, que 

orienta no diagnóstico de impactos ligados à fase de construção e operação dos parques 
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eólicos, os chamados Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA), ou Relatório Ambiental Simplificado (RAS) a serem definidos em função 

do impacto gerado com a implantação do parque eólico. 

Nos mesmos estudos, observa-se uma notável preocupação com os impactos 

relacionados ao meio físico, entretanto há pouca ou nenhuma informação relacionada 

aos efeitos impactantes no clima local. 

Embora a meteorologia eólica desempenhe um importante papel no processo de 

aquisição dos dados referentes ao potencial eólico e previsões com vistas a manter o 

máximo aproveitamento de recurso energético possível, nesse ramo específico não há 

uma preocupação com possíveis impactos relacionados ao microclima local, com 

exceção do impacto relacionado ao aproveitamento energético. 

Nesse sentido, esse campo de conhecimento prevê alguns efeitos decorrentes do 

posicionamento dos aerogeradores no parque eólico, o chamado micrositing. Um deles é 

o chamado “efeito esteira”, resultante da passagem do vento pelas pás dos 

aerogeradores. 

O efeito esteira nada mais é do que o efeito sofrido pelo vento após a passagem 

pelas pás dos aerogeradores, no qual, à medida que o vento se aproxima das pás do 

aerogerador, a pressão do ar aumenta gradualmente, pois a sua presença age como uma 

barreira dificultando a passagem do ar. A pressão do ar, portanto, cai imediatamente 

após atravessar o aerogerador. É importante reforçar que esse efeito ocorre em função, 

apenas, da direção do vento no momento da sua passagem pelas pás do aerogerador. 

Após a passagem pelo mesmo, a pressão aumenta gradualmente até atingir a 

pressão atmosférica não perturbada equivalente à de antes da passagem. Nesse processo 

também ocorre a redução da velocidade do vento após a passagem pelas pás que 

gradualmente retorna à velocidade original, os detalhes serão explicados mais adiante. 

 Nessa perspectiva, foi elaborada a seguinte hipótese de trabalho de pesquisa: 

Tendo em vista o efeito esteira, decorrente da passagem do ar pelos aerogeradores, seria 

o mesmo capaz de causar alterações no microclima no nível do solo? Havendo 

alterações no microclima, quais seriam os impactos locais decorrentes dessas 

alterações?  

 Esses questionamentos motivaram a execução dessa pesquisa, bem como a 

ausência de trabalhos semelhantes nesse campo de estudo no Brasil, especialmente na 

região Nordeste, que vem sendo foco para implantação de parques eólicos devido ao 

alto potencial para geração desse tipo de energia. 
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As hipóteses de trabalho foram elaboradas para serem verificadas e investigadas 

no Parque Eólico Piloto de Macau, que foi escolhido por ter sido um dos primeiros 

parques eólicos a serem instalados no Brasil e o primeiro a ser instalado no Rio Grande 

do Norte, estando em operação desde dezembro de 2003. 

A área escolhida para aplicação deste estudo é o Parque Eólico Piloto de Macau, 

situado no município de Macau, no Estado do Rio Grande do Norte, no litoral da 

Mesorregião Central Potiguar (Polo Costa Branca).  

 Esta área é delimitada geograficamente pelas coordenadas projetadas (UTM, 

Zona 24 Sul) 771317 E; 9437253 S e 777500 E; 9429119 S. A área de estudo em 

particular pode ser acessada pela BR104 ou BR406, seguindo pela RN221 no sentido 

norte. Na figura 02, é possível visualizar a localização do Estado do Rio Grande do 

Norte, a localização regional do município de Macau e área de estudo em foco desse 

trabalho, bem como as rodovias que permitem o acesso ao parque eólico em estudo. 

Outro fator que contribuiu para escolha da área de estudo foi a proximidade da 

estação climatológica do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. Como esse 

trabalho se trata de um estudo na área de climatologia, é indispensável a presença de 

dados que permitam uma análise para a compreensão do clima da região em estudo. A 

estação do INMET está situada no município de Macau nas coordenadas 769393 E; 

9430241 S, a uma distância aproximada de 6 km do parque eólico em estudo tal qual 

pode ser observado na figura 03. 
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Figura 02 – Localização do Município de Macau; Rodovias de acessos a área e localização da 

área de estudo. 
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Figura 03 – Localização do Parque Eólico no Município de Macau/RN e estação climatológica 

do INMET. 
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 Diante da problemática exposta, essa pesquisa teve como principal objetivo 

avaliar quais os possíveis impactos gerados no microclima em decorrência da operação 

do Parque Eólico Piloto de Macau. Para alcançar tal objetivo, foi necessária a 

delimitação dos seguintes objetivos específicos: analisar os elementos que regulam o 

tempo, o clima e a dinâmica atmosférica da região de Macau; analisar os produtos dos 

satélites Landsat 5 TM e 7 ETM+ para identificar possíveis alterações na temperatura da 

superfície na área de entorno do parque eólico nos períodos anteriores à implantação do 

parque e após sua operação; realizar a validação dos dados do satélite com coleta de 

campo para captar as condições meteorológicas do local do parque e comparar com os 

dados do satélite Landsat. 

Diante dos resultados, foi necessário realizar uma análise conjunta dos dados 

registrados para avaliar seu nível de correlação e identificar até que ponto sua 

representação se aproxima da realidade. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. A Abordagem Sistêmica 

 

A Teoria Geral dos Sistemas (TGS) foi proposta inicialmente por Ludwig von 

Bertalanffy em 1977. Embora não tenha sido desenvolvida para ser aplicada na 

Geografia e sim na Biologia, já que Bertalanffy teve sua formação como biólogo, suas 

ideias foram revolucionárias, pois trouxeram modificações no modo como a realidade é 

compreendida. 

Entretanto, a TGS, conforme o próprio autor aponta:  

[...] não consiste na aplicação de expressões matemáticas bem 

conhecidas, Ao contrário, são propostos problemas originais, que 

estão parcialmente longe de terem solução. Conforme foi mencionado, 

o método da ciência clássica era inteiramente adequado a fenômenos 

que ou podiam ser resolvidos em cadeias causais isoladas ou eram 

resultado estatístico de um número infinito de processos casuais, 

conforme é verdade na mecânica estatística, no segundo princípio da 

termodinâmica, e em todas as leis que deles derivam. (Bertalanffy 

1977, p.60). 

 

 A ciência moderna foi revolucionada pela TGS, seu desenvolvimento ao longo 

da história acompanhou o desenvolvimento da cibernética, pois antes o universo e a 

realidade eram compreendidos fora da concepção de “sistema”. As antigas disciplinas 

(século XIX) não percebiam a importância da interdisciplinaridade (MONTEIRO, 

1975), conceito hoje tão utilizado no meio acadêmico. 

 Bertalanffy trouxe para a ciência uma nova visão de mundo, uma visão 

sistêmica, que compreende um determinado objeto não mais como uma soma das 

partes, mas sim como a soma das partes e a inter-relação entre elas. 

 Nesse sentido, Uhlmann (2002) aponta que o “Pressuposto ontológico: O TODO 

justifica as PARTES e as PARTES são fundamentais para o TODO.” (p.15).  

Em forma elaborada, ela seria uma disciplina matemática puramente 

formal em si mesma, mas aplicável às várias ciências empíricas. Para 

as ciências preocupadas com “totalidades organizadas”, teria 

importância semelhante àquelas que a teoria das probabilidades tem 

para as ciências que lidam com ‘eventos aleatórios’” (UHLMANN, 

2002, p.19) 
 

 A TGS buscou formular princípios válidos para os sistemas em geral, 

independentemente de ser físico, químico, artificial, orgânico, etc., entendendo-os sob 

uma perspectiva ampla e interligada onde um sistema constitui-se assim tanto pelas suas 

relações internas, quanto pelas relações externas com outros sistemas (GOMES, 2009). 
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Os pressupostos apontados por Bertalanffy foram aplicados em várias ciências, 

inclusive na geografia, sobretudo na área da geografia física que, tal qual as demais 

ciências, clamava por estudos que se aplicassem à realidade (MONTEIRO, 1975). 

 Acerca desse assunto, Monteiro (1975) aponta que: 

Para a Geografia, que não possui um contexto teórico específico, a 

utilização da teoria geral dos sistemas tem revelado, através de 

utilização crescente, um valor paradigmático potencial muito grande. 

(p.109). 

 

A geografia física, até mais do que a geografia humana, foi a mais influenciada, 

pois até a década de 1970 estudos realizados nas diversas áreas da Geografia Física 

(hidrologia, pedologia, climatologia, geomorfologia, paleogeografia, biogeografia, etc.) 

eram feitos sem uma conexão. A climatologia possuía um viés estatístico muito forte; 

no âmbito da pedologia, por exemplo, não havia a preocupação em relacionar o 

processo de formação dos solos com os elementos do clima e as regiões que 

determinados tipos de solo eram encontrados. 

Na obra Teoria e Clima Urbano (1975), o autor Carlos Augusto Figueiredo 

Monteiro faz, nos primeiros capítulos da sua obra, forte apelo para que a climatologia 

geográfica receba uma nova abordagem e assuma em seu escopo um viés muito mais 

geográfico do que estatístico, conforme podemos observar no parágrafo abaixo:  

o próprio conceito de climatologia é vinculado à análise estatística 

descritiva dos elementos atmosféricos, criando uma indisfarçável 

duplicação disciplinar: uma climatologia meteorológica, e outra 

geográfica (p. 17). 

 

Acima, o autor aponta para a existência de duas meteorologias. É nesse ponto que 

entra a importância da interdisciplinaridade, de Bertalanffy: as “duas climatologias” 

devem trabalhar unidas no sentido de explicar a dinâmica atmosférica e oferecer uma 

melhor compreensão do clima; da mesma forma, oferecer elementos que possam ajudar 

no processo de gestão do planejamento evitando desastres ambientais que poderiam ser 

impedidos com a compreensão dos elementos presentes no substrato (solo, vegetação 

formas de relevo) e sua relação com os elementos meteorológicos. 

Sob essa ótica, Monteiro (1975) menciona ainda que: “[...] o geógrafo deve ter o 

direito de passar a escolher os parâmentos referenciais pertinentes a seus objetivos 

específicos.” (p. 16). Portanto, além de importância da compreensão dos elementos do 

clima em sua totalidade, o geógrafo deve ter o direito de escolher quais são os 

parâmetros necessários para investigação do seu objeto de pesquisa específico, da 

mesma forma elencar quais os de maior relevância para um objeto de estudo específico, 
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por exemplo, em uma área de solo permeável com chuvas intensas em uma determinada 

época do ano, o fator “precipitação” assume uma maior necessidade de atenção durante 

avaliação de estudo de risco ambiental. 

Desta forma, a justificativa para escolha dos parâmetros a serem coletados está 

em sua inter-relação com os sistemas produtores de tempo. Não sendo possível a 

compreensão dos parâmetros isoladamente, apenas sua combinação é resultante dos 

elementos que compõem a atmosfera na sua totalidade da escala climática. 

A escala climática diz respeito à dimensão espacial e temporal dos fenômenos 

climáticos. Uma vez compreendida a amplitude da escala, é possível determinar os 

mecanismos atmosféricos que a influenciam, visto que há mecanismos atmosféricos que 

determinam os climas de toda uma zona planetária, logo “as ilhas de calor urbanas e o 

clima das áreas agrícolas. Por outro lado não são diretamente determinados por esses 

mesmos mecanismos, ainda que tenham importante influência na sua configuração” 

(MENDONÇA, DANNI-OLIVEIRA, 2007, p. 22). 

Objetivando o estudo na escala microclimática, o aporte teórico será o da Teoria 

Geral dos Sistemas, na concepção de que elementos presentes na microescala do parque 

eólico estruturam-se como um sistema, capaz de causar alterações nos parâmetros 

meteorológicos e, consequentemente, nos subsistemas de seu entorno.  

E da mesma forma que propôs Bertalanffy com o emprego da Teoria Geral dos 

Sistemas, espera-se uma maior compreensão dos elementos presentes no sistema 

microclimático em sua inter-relação e não propriamente a solução de uma problemática. 

(BERTALANFFY, 1977). 

Muito mais do que a resolução de uma problemática, esse trabalho pretende 

explicar o comportamento do sistema microclimático alterado ou não pelo 

funcionamento do parque eólico, compreendendo sua gênese, processos e seus possíveis 

impactos. 

Nessa perspectiva, enfocamos a importância da compreensão do conceito de clima 

em sua dinâmica local, regional e global, pois as mesmas se complementam e se 

interferem mutuamente. A compreensão e interpretação dos fenômenos não deverá ser 

feita de forma isolada ou pontual, mas considerando os elementos que integraram em 

sua gênese. 
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2.2. A Climatologia e a Meteorologia Eólica 

 

Para a compreensão dos elementos do Tempo e do Clima – que embora muitos 

não estejam visíveis no meio físico, são uns dos agentes responsáveis por moldá-lo –, de 

início é necessária a diferenciação entre esses dois elementos, uma vez que seu emprego 

será utilizado ao longo de todo esse trabalho. 

Conforme Sorre, (apud Monteiro, 1975, p. 6) o clima consiste na 

[...] série dos estados atmosféricos acima de um lugar em sua sucessão 

habitual. Para chegar a ela, o autor enfatiza a noção de tempo 

(meteorológico) como unidade complexa, cheia de associações, 

dinâmica em essência, percebida sensorialmente, e passível de ser 

arbitrária e abstratamente decomposta e medida em diferentes 

elementos que a constituem. 

 

Assim, o Tempo seria o estado atual da atmosfera em um dado momento, e o 

Clima nada mais que a soma da série dos estados atmosféricos em sua sucessão 

habitual. 

 A conceituação de Sorre vem sendo amplamente empregada e, embora possa 

parecer um pouco antiga, vem cumprindo a finalidade de explicar uma definição 

clássica para tempo e clima. A definição de Dias e Silva (2002, p. 15), por sua vez, 

expressa clara aproximação com a de Sorre, quando estes corroboram afirmando que 

O clima é definido pela média das condições do tempo ao longo de 

um período de algumas décadas. No dia-a-dia, temos os sistemas de 

tempo que provocam a variabilidade que observamos e afetam as 

atividades humanas. 

 

 Assim sendo, o tempo é o momentâneo, que pode ser percebido por nossos 

sentidos, enquanto o clima uma somatória complexa dos estados atmosféricos ao longo 

de um período.  

Ainda no entendimento das categorias dos conceitos de clima, também 

entendemos a necessidade de compreensão teórica em torno do conceito de microclima. 

Para tanto, será empregada a conceituação proposta por Mendonça e Danni-Oliveira 

(2007, p. 24) que afirma: “É a menor e a mais imprecisa unidade escalar climática; sua 

extensão pode ir de alguns centímetros a até algumas dezenas de m², [...].” 

Os autores complementam acrescentando que a unidade microclimática é definida 

pelos movimentos turbulentos do ar na circulação terciária (próxima ao solo), além da 

influência feita por possíveis obstáculos à circulação do ar (MENDONÇA & DANNI-

OLIVEIRA, 2007). Dessa forma, os elementos que irão fornecer ao clima, na 

microescala, suas particularidades estão próximos a ele. É nesse contexto que se insere 
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o parque eólico, trazendo, em sua estrutura, elementos potenciais para geração de um 

microclima. 

Sob essa mesma concepção, Hogan (2012, p. 01), professor da universidade de 

Boston, define o Microclima como: 

[...] is the set of meteorological parameters that characterize a localized 

area. The scale of geography associated with a microclimate is on the 

order of one square meter or as large as the order of 100 square 

kilometers. The chief factors comprising microclimate are: 

surface temperature, relative humidity, wind speed, solar insolation and 

precipitation. These factors derive from the confluence of larger scale 

meteorology with localized topographic elements.  

 

Pela citação acima entendemos que, tal qual Mendonça & Danni-Oliveira (2007), 

Hogan (2012) entende o microclima como sendo o “produto” da menor escala climática, 

situado localmente, influenciado pelos parâmetros de temperatura da superfície, 

umidade relativa, velocidade do vento, radiação solar e precipitação. Ou seja como 

sendo influenciado pelos elementos presentes no seu entorno. 

No que se refere à meteorologia eólica, são previstos alguns elementos que 

devem ser considerados causadores de efeitos negativos para o aproveitamento máximo 

do potencial eólico de um parque. O principal é o chamado efeito esteira, que nada mais 

é senão o efeito de rotação que o vento sofre após atravessar as pás do aerogerador. 

Dessa forma, ao se realizar o dimensionamento de um parque eólico, os 

aerogeradores devem ser postos a uma distância média calculada em função da 

dimensão do aerogerador (potencial, diâmetro), objetivando o máximo aproveitamento 

energético. Os estudos feitos pela meteorologia eólica demonstram que, à medida que o 

vento se aproxima do aerogerador, a pressão de ar aumenta gradualmente, uma vez que 

o mesmo age como uma barreira dificultando sua passagem. 

 Portanto, a pressão do ar cai imediatamente após atravessar o aerogerador. Após 

a passagem pelo mesmo, a pressão deverá aumentar gradualmente até atingir a pressão 

atmosférica não perturbada. Também há uma redução da velocidade do vento após a 

passagem pelas pás que gradualmente retornam a velocidade original. Nas figuras 04 e 

05, o efeito esteira pode ser visualizado mais facilmente. Na figura 06, é possível 

visualizar o efeito esteira ocorrendo com o processo de condensação do vapor de água 

em um parque eólico off shore, ou seja, situado em plataformas no oceano, e não em 

terra, no continente. 

 

http://www.eoearth.org/article/Meteorology
http://www.eoearth.org/article/Temperature
http://www.eoearth.org/article/Sunlight
http://www.eoearth.org/article/Topography
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Figura 04 –Esquema ilustrando a perda de potência sofrida pelo vento após passar pelo 

aerogerador. Fonte: Apostila de Tecnologia de Geração de energia Eólica – CTGAS-ER 2012. 

 

 

 

 

Figura 05 – Gráficos ilustrando o efeito esteira sofrido pelo vento ao passar pelas pás 

aerogeradores. Fonte: Apostila de Tecnologia de Geração de energia Eólica CTGAS-ER, 2012. 
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Figura 06 – Imagem registrando efeito esteira em parque eólico off shore. Fonte: Apostila de 

Tecnologia de Geração de energia Eólica CTGAS-ER, 2012. 

 

Do exposto, surge o questionamento acerca de quais seriam os outros efeitos no 

vento e nas condições atmosféricas locais, logo após a área de influência dos 

aerogeradores em um parque eólico. Será que as modificações na pressão e na 

velocidade do vento que já são identificadas podem afetar o microclima do entorno do 

local em que está situado? Poderia a própria superfície do solo responder a possíveis 

alterações no microclima próximo ao parque eólico? Uma vez que a temperatura da 

superfície é também um dos fatores que vão constituir os elementos que conferem 

particularidade ao microclima, poderia o microclima presente próximo ao nível do solo 

e da superfície responder a alterações resultantes desse processo? 

Como esse trabalho pretende compreender o sistema microclimático do entorno 

do Parque Eólico Piloto de Macau, é necessária, além da análise dos dados das imagens 

de satélite Landsat 5 e 7, a análise dos dados da Estação Meteorológica do INMET, para 

que seja possível compreender as condições meteorológicas no momento do 

imageamento feito pelo satélite. Assim, será necessário o tratamento estatístico desses 

dados, de maneira que seja possível identificar particularidades ou padrões de repetição 

que determinem alterações na região em estudo.  

A justificativa para escolha dos parâmetros a serem coletados está em sua inter-

relação com os sistemas produtores de tempo. Não sendo possível a compreensão dos 
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parâmetros isoladamente, apenas sua combinação é resultante dos elementos que 

compõem a atmosfera na sua totalidade da escala climática. 

A escala climática diz respeito à dimensão espacial e temporal dos fenômenos 

climáticos. Uma vez compreendida a amplitude da escala, é possível determinar os 

mecanismos atmosféricos que a influenciam, visto que há mecanismos atmosféricos que 

determinam os climas de toda uma zona planetária, logo, “as ilhas de calor urbanas e o 

clima das áreas agrícolas. Por outro lado não são diretamente determinados por esses 

mesmos mecanismos, ainda que tenham importante influência na sua configuração” 

(MENDONÇA, DANNI-OLIVEIRA, 2007, p. 22). 

Dessa forma, embora sejam capazes de influenciar uma a outra, as diferentes 

escalas climáticas implicam uma ordem hierárquica das grandezas climáticas. Assim, o 

microclima está inserido no mesoclima, que está inserido no macroclima. Apesar das 

influências e interações, essas três dimensões do clima possuem particularidades que 

irão determinar características locais a cada região sob sua influência. 

Os elementos que irão fornecer ao clima na microescala suas particularidades 

estão próximos a ele, em nível do solo e de sua influência, ou seja, na paisagem. Se os 

elementos que afetam o clima na macroescala advêm de fatores meteorológicos, como a 

radiação direta e os sistemas de pressão, os elementos do microclima, por sua vez, estão 

bem próximos a ele, gerando calor próximo ao solo ou um obstáculo que dificulte a 

circulação do ar num local próximo.  

É nesse ponto em que surgem as particularidades dos climas locais, que 

influenciam e são influenciados por uma série de fatores naturais, conferindo a ele 

características únicas. Características únicas essas que somente podem ser investigadas 

através de coletas de dados em campo com instrumentos que permitam distinguir cada 

variação. 
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2.3. Sensoriamento Remoto e a Temperatura da Superfície da Terra 

 

Em vista dos elementos discutidos anteriormente, consideramos importante a 

conceituação do sensoriamento remoto que, nesse trabalho, será utilizado como uma 

importante ferramenta de análise para investigação do objeto de estudo, no caso, o 

microclima. 

[...] reconhece-se que o termo Sensoriamento Remoto foi criado para 

designar o desenvolvimento dessa nova tecnologia de instrumentos 

capaz de obterem imagens da superfície terrestre a distâncias remotas. 

Por isso, a definição mais conhecida ou clássica de sensoriamento 

remoto é: Sensoriamento remoto é uma técnica de obtenção de 

imagens dos objetos da superfície terrestre sem que haja um contato 

físico de qualquer espécie entre o sensor e o objeto. (MENESES & 

ALMEIDA, 2012, p.13). 

 

O mesmo, tal qual exposto, está associado diretamente ao processo de obtenção de 

imagens da superfície terrestre através da absorção da radiação eletromagnética emitida 

pelos objetos presentes na superfície da terra (MOREIRA, 2011). Seu uso vem sendo 

cada vez mais aplicado, sobretudo quando o objetivo do pesquisador é a obtenção de 

dados espaciais de períodos históricos (SANTOS, 2010). 

 Na figura 07, é possível observar o funcionamento do “sensor”. O sensor 

corresponde ao equipamento que capta as informações presentes na superfície da terra. 

Conforme Moreira (2011), 

sensores são dispositivos capazes de detectar e registrar a radiação 

eletromagnética, em determinada faixa do espectro eletromagnético, e 

gerar informações que possam ser transformadas num produto 

passível de interpretação, quer seja na forma de imagem na forma 

gráfica ou de tabela [...] (p.03). 

 

 Para que o sensor seja capaz de registrar a radiação eletromagnética, é necessária 

a presença de uma fonte de energia emissora de radiação, que nesse caso é o Sol, 

(embora alguns sensores enviem sua própria energia emissora para superfície), que 

envia radiação na faixa do eletromagnético (ondas longas). Nesse sentido, o sensor nada 

mais é do que o instrumento a bordo do satélite que está programado para obter um 

determinado tipo de informação no processo de obtenção de informação da superfície. 
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Figura 07 – Componentes de um sistema sensor a bordo do satélite. Fonte: Moraes 2011. 

 

  

 Na figura 08, esse processo pode ser compreendido de maneira esquemática com a 

ilustração do processo de emissão de energia e absorção pelo satélite com seu respectivo 

sensor. 

 

 

Figura 08 – Funcionamento dos satélites Fonte: Moraes 2011. 

O processo de obtenção da energia emitida pela superfície terrestre é realizado em 

diversos comprimentos de onda, em cada faixa do comprimento de onda apresentando 

uma informação específica acerca da superfície da Terra. Essas informações podem 
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variar desde a cobertura vegetal presente até as informações sobre os corpos hídricos 

presentes. Sobre esse tema, Moreira (2001, p. 02) aponta que a radiação eletromagnética 

no processo em que 

[...] Ao interagir com os alvos da superfície terrestre pode ser 

absorvida, refletida, transmitida e emitida por eles seletivamente. As 

proporções de cada uma dessas componentes da interação dependem 

dos fatores ambientais e os inerentes a cada alvo. Por exemplo, a 

quantidade de energia refletida por uma planta é função de 

características intrínsecas desta, mas que pode ser alterada se a planta 

for submetida a estresses, tais como desequilíbrio nutricional, déficit 

hídrico, ataque de praga e doenças, efeitos climáticos adversos, etc. [...] 

Conhecendo o comportamento espectral da radiação refletida e/ou 

emitida de diferentes alvos da superfície terrestre, é possível identificar 

alvos semelhantes em outros locais, baseado apenas na semelhança do 

comportamento espectral. 

 

Na figura 09 a seguir, é possível observar as curvas espectrais com os 

comprimentos de onda de diferentes tipos de corpos. Observa-se que os corpos mais 

escuros absorvem uma maior quantidade de calor, devolvendo, através da refletância, 

uma porcentagem inferior de energia quando comparada a alvos mais claros como a 

grama e o concreto. 

 

 

Figura 09 - Curvas espectrais de corpos diferenciados. Fonte: Moraes 2011. 
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No que se refere aos dados obtidos no canal do infravermelho termal (faixa do 

comprimento de onda situada entre os 10,4 e 12,5 µm), apenas alguns satélites operam 

captando comprimentos de onda no espectro eletromagnético na faixa do termal. O 

diferencial dos produtos com esse comprimento de onda específico é que a informação 

presente nos níveis de cinza dos pixels (número digital) das imagens apresenta a 

informação de radiação emitida pela superfície imageada. Essa informação, presente nos 

pixels, pode ser quantificada e convertida em dados que representem a grandeza física 

da temperatura.  

Como esse trabalho buscou avaliar alterações no sistema do microclima, avaliar a 

informação de temperatura da superfície no momento anterior à implantação do parque 

eólico e após sua operação foi de grande importância para o alcance dos objetivos 

propostos. Os satélites que operam nessa faixa específica do espectro eletromagnético 

podem ser vistos na figura 10. E os principais satélites que possuem sensores captando 

dados na faixa do termal serão listados a seguir. 

 

Figura 10 - Satélites que operam na faixa do “termal”. Fonte: Engesat, 2011. 

 

A série de Satélites LANDSAT (Land Remote Sensing Satellite), com origem 

Estadunidense, cuja nomenclatura significa nomenclatura de um programa de satélites 

de observação da Terra (The Earth Resources Technology Satellite - ERTS), teve início 

na segunda metade da década de 1960, a partir de um projeto desenvolvido pela 

Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço - NASA, sendo dedicado 

exclusivamente à observação dos recursos naturais terrestres. No ano de 1975 passou a 

ser denominado Landsat. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_de_observa%C3%A7%C3%A3o_da_Terra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_de_observa%C3%A7%C3%A3o_da_Terra
http://pt.wikipedia.org/wiki/NASA


36 

 

Os satélites do programa Landsat carregaram, ao longo de sua trajetória, diversos 

sensores com diferentes aplicações ambientais. No caso dos produtos dos sensores que 

serão avaliados nesse trabalho, destacamos o sensor do Landsat 5, o sensor TM 

(Tematic Mapper) para captar comprimentos entre 0,45 a 2,35 µm, e situados entre 10,4 

e 12,5 µm (faixa termal). O Landsat 5 permaneceu em operação entre o período de 01 

de março de 1984 e 26 de dezembro de 2012. 

O Landsat 7 foi lançado em órbita em 15 de abril de 1999 e permanece ativo 

desde então, porém apresentado falhas no imageamento desde novembro de 2011. Seu 

sensor foi nomeado ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) captando comprimentos 

de onda nas faixas de 0,45 a 1,75 µm e 10,4 a 12,5 µm (faixa termal, tal qual o Landsat 

5). Entretanto com o diferencial de: no processo de aquisição da faixa termal, divide a 

banda em 6L (low) e 6H (high), ou ainda 61 e 62 respectivamente. 

Acerca da diferença entre as bandas 6 do Landsat 5, Trisakti et al (2004, p.01) 

aponta que: “The differences of TLandsat for both bands (band 61 and band 62) was not 

too significant, but from the results can be concluded that band 62 has higher sensitivity 

sensor […]”. Portanto, a tendência para a banda 62 é apresentar valores mais elevados 

quando seus respectivos números digitais são convertidos para temperatura, o que é 

bastante interessante para representações de modelos em áreas com menos incidência de 

radiação.  

Para o trabalho em questão, já que na área de estudo ocorre grande incidência de 

radiação, próximo à zona equatorial, foram realizados testes pilotos com aplicação do 

algoritmo de Malaret (1984) para ambas as bandas e foi percebido que a banda 6L ou 61 

apresentou modelo de temperatura mais compatível com a realidade estudada, com uma 

variação de intervalos de temperatura inferior ao da banda 6H ou 62.  

Com a apresentação de defeitos por parte do Landsat 7, surgiu também a 

necessidade de continuidade do projeto do Landsat, que vem oferecendo imagens da 

superfície da Terra de forma contínua desde 1972 (NASA, 2013). Assim em 11 de 

fevereiro de 2013, foi lançado em órbita a Missão de Continuidade dos Dados Landsat 

(LDCM) – o Landsat 8 –, representando um grande aprimoramento na tecnologia de 

imageamento da série Landsat, apresentando dois novos sensores: o espectral OLI 

(Operational Land Imager) e o termal TIRS (Thermal (InfraRed Sensor). 

O imageamento recoberto pelo sensor OLI recobre o comprimento de onda na 

faixa do 0,43 até 1,39 µm com a resolução espacial de 30 metros e 15 metros para a 

banda pancromática. O sensor TIRS recobre os intervalos espectrais entre 10,6 a 11,19 
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µm e 11,5 a 12,51 µm, apresentando-os em 2 bandas com resolução espacial de 100 

metros e resolução temporal de 16 dias, ou seja, recobre uma mesma área para 

imageamento a cada 16 dias. 

O satélite orbital denominado TERRA foi lançado em órbita em dezembro de 

1999, fruto do programa Earth Observing System (EOS), com o objetivo de obter dados 

acerca da dinâmica atmosférica da Terra, englobando a atmosfera e os oceanos. O 

satélite TERRA possui cinco sensores que são: MODIS, ASTER, CERES, MISR e 

MOPITT. Dentre esses sensores, alguns fornecem imagens com resolução espacial de 

até 250m, (imageamento da Terra) em dezembro de 1999 e da plataforma AQUA 

(imageamento do Oceano) em maio de 2002. 

 O sensor MODIS (MODerate Resolution Imaging Spectroradiometer) oferece 

dados de sensoriamento remoto de alta resolução temporal e espectral e moderada 

resolução espacial. Seus detectores são capazes de cobrir dezenas de bandas espectrais 

simultaneamente, com varredura de comprimento de onda na faixa de 0,4 até 14,4 µm. 

Entretanto, suas bandas possuem resolução variando entre 500 e 1000m, não sendo 

adequadas para estudos de microescala, sendo adequadas para aplicações em escala 

global e regional.  

O sensor ASTER (Advanced Spacebone Thermal Emission and Reflection 

Radiometer) operou por um tempo limitado, fornecendo imagens de 15 m de resolução 

e altimetria, é um dos Instrumentos a bordo do satélite EOS AM-1 e obtém imagens de 

alta resolução (15 a 90 m). O sensor Aster é constituído por três sub-sistemas de 

imageamento independentes entre si, coletando dados nas seguintes porções do espectro 

eletromagnético: o espectro visível (VIS) e infravermelho próximo (IVP) é coberto com 

3 bandas espectrais, na resolução espacial de 15m. A região do espectro infravermelho 

de ondas curtas apresenta 6 bandas, na resolução de 30m; e a região do espectro 

infravermelho termal (IVT) com 5 bandas, na resolução de 90m. Entretanto o acervo de 

imagens Aster somente é adquirido por compra, e seu projeto foi interrompido por 

problemas na geração das imagens, o que acarretou na não continuação no programa de 

geração de imagens. 

O satélite CBERS Programa CBERS (China-Brazil Earth Resources Satellite, 

Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres) foi fruto de uma parceria entre o Brasil 

e a China assinada em 06 de Julho de 1988, um acordo de parceria envolvendo o INPE 

(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e a CAST (Academia Chinesa de 

Tecnologia Espacial) para o desenvolvimento de um programa de construção de dois 

http://www.inpe.br/
http://www.inpe.br/
http://www.cast.ac.cn/
http://www.cast.ac.cn/
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satélites avançados de sensoriamento remoto, que pela primeira vez foram projetados 

para o Brasil. Seus sensores varrem o comprimento de onda situado entre 0,51 a 2,35 

com resolução espectral variando entre 20 e 260 metros µm, e de 10,4 a 12,5 µm na 

faixa termal, com resolução espectral de 160 metros. 

O sensor AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) está a bordo 

dos satélites da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional da série NOAA. Esse 

sensor é composto por 5 canais espectrais (vermelho, infravermelho próximo, 

infravermelho médio e 2 canais no infravermelho termal) e apresenta uma faixa de 

imageamento de 2.400 km de largura. Sua resolução espectral varia na faixa situada 

entre 0,58 a 3,93 µm, com duas brandas termais variando entre 10,30 e 12,50, entretanto 

sua resolução espacial é de 1,1 km, adequada para estudos em escala regional e global. 

No caso dos satélites em análise, nesse trabalho, o corpo emissor de radiação 

corresponde ao Sol, emite radiação que é absorvida pela terra e re-emitida pela 

superfície da terra sob a forma radiação infravermelha (ondas curtas), ou seja, sob a 

forma de calor.  O satélite então capta essa energia e a envia a uma estação de recepção, 

que transforma essa informação em uma imagem, ou como é chamada no universo do 

sensoriamento remoto: cena, ou “tile”. Nessa imagem, cada pixel possuirá um valor 

diferente correspondente à área da superfície da terra.  

Santos (2010) aponta que os dados de sensoriamento obtido no canal do 

infravermelho termal são semelhantes aos dados obtidos pelos demais sensores. Sua 

única diferença básica é que os sensores que atuam na banda do termal são programados 

para captar energia eletromagnética de todos os corpos cuja temperatura seja superior a 

0 Kelvin, ou 273 ° C, ou seja, esses sensores captam o calor cinético emitido pelos 

corpos. 

Santos (apud STEINKE, 2004) menciona que 

a TS é uma variável biofísica com aplicações na meteorologia e em 

estudos dos recursos naturais, principalmente na estruturação de 

modelos de balanço de energia (pois evidencia todas as representações 

dos processos de dependência da interface solo/atmosfera) e 

bioclimáticos. É uma variável que deve ser considerada na análise de 

climas locais, uma vez que o aquecimento diferencial das superfícies 

potencializa a diferenciação climática local. (p.59) 

 

Nesse sentido é que surge o conceito de Temperatura da Superfície da Terra – 

TST. Santos (2010, p. 21) acrescenta que: 

[...] um importante parâmetro a ser considerado é a temperatura de 

superfície (TS), porque essa variável, além de ser um importante fator 

na estimativa do balanço de energia da superfície, é também altamente 
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susceptível ao padrão de ocupação da terra. [...] Devido à escassez e à 

dificuldade em se coletar dados meteorológicos em campo, a TS tem 

contado com o auxílio de importantes avanços tecnológicos para sua 

mensuração, principalmente no que se refere aos avanços recentes do 

sensoriamento remoto que oferecem a possibilidade de obtenção de 

dados com resolução espacial e temporal variada.  

 

A TST representa um importante papel na relação entre a superfície da terra e a 

atmosfera. Embora conceitualmente a temperatura da superfície da terra e a temperatura 

do ar sejam distintas, autores como Bootsma (1976) realizaram estudos demonstrando 

sua relação. Nesse sentido, para a realização desse trabalho, foi adotado que a 

temperatura da superfície e do ar são semelhantes. 

Na figura 11, Santos (apud Wan, 2006) demonstra a relação entre a temperatura 

da superfície e temperatura do ar, comparadas com o sensor Modis. Nela é possível 

observar a semelhança entre essas duas fontes de dados acerca da temperatura. 

 

Figura 11 – Comparação de temperatura medidas registradas pelo sensor Modis e em campo. 

Fonte: Santos, 2006. 

Diante do exposto, é possível perceber a proximidade que os dados de 

temperatura coletados pelo satélite possuem em relação aos dados coletados em campo 

no contexto desse trabalho, cujo foco foi identificar possíveis alterações em decorrência 

da implantação e operação do Parque Eólico Piloto de Macau. A utilização dessa 

metodologia permite investigação de períodos anteriores à implantação do parque 

Eólico. 
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Com o arcabouço teórico exposto e analisando o acervo de satélites disponíveis 

que realizam o imageamento da superfície da terra com resolução espectral na faixa do 

termal, foram escolhidos para aplicação nesse trabalho os satélites da série Landsat 5 e 

7, cujos sensores termais TM (Tematic Mapper) e ETM+, respectivamente, captam 

resolução espectral na faixa do comprimento de onda entre 10,4 a 12,5 na banda 6 

oferendo resolução espacial de 120 metros por pixel. Após alguns anos esses dados 

foram remodelados e reprojetados para apresentar resolução de 30 metros. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Inicialmente, foi realizado todo o levantamento teórico de modo a fundamentar e 

embasar cientificamente todos os conceitos levantados como peças-chave nesse 

trabalho. Acerca da conceituação dos elementos do clima, foram utilizadas as 

concepções dos autores: Mendonça e Danni-Oliveira (2007); Monteiro (1975); Sorre 

(apud Monteiro, 1975); Dias e Silva (2002); Armani (2004); Hogan (2012). A utilização 

dos pressupostos e definições feitas por esses autores acerca dos elementos do clima 

foram essenciais para uma melhor compreensão do objeto de estudo. 

Acerca dos elementos para tratamentos dos dados em si que conduziram os 

resultados, foram utilizadas técnicas de sensoriamento remoto. Porém, antes da 

aplicação de técnicas específicas, foi feito um levantamento da metodologia mais 

indicada para subsidiar estudos meteorológicos, bem como os satélites e seus 

respectivos sensores mais adequados para essa pesquisa. Para isso, foram utilizados os 

aportes teóricos dos autores: Meneses & Almeida (2012); Moreira (2011); Santos 

(2010); Srinivasan (2013). Com o levantamento detalhado acerca das propriedades dos 

satélites imageadores mais indicados para esse trabalho, foi possível escolher qual o 

mais adequado para execução das atividades. 

Quanto aos procedimentos para o alcance dos resultados, foi realizado 

inicialmente o mapeamento da área estudada; os mapas foram elaborados no software 

ArcGis 10 (ESRI), no sistema de coordenadas projetadas UTM, na zona 24 Sul. Os 

dados foram coletados em campo com auxílio do GPS MAP 78s, e as vetorizações 

foram elaboradas através do Google Earth. 

O mapeamento prévio da área tornou possível identificar áreas de abrangência 

do efeito esteira, tornando possível delimitar sua amplitude espacialmente. Nesse 

sentido, foi calculado qual seria a abrangência do efeito esteira; segundo Hau (2005), o 

efeito esteira é calculado em função do diâmetro do rotor do aerogerador, conforme 

formula expressa a seguir. No Parque Eólico Piloto de Macau, os aerogeradores foram 

fabricados pela empresa Wobber, no modelo Enercon E40/600, com a potência nominal 

de 600 kW, e diâmetro do rotor de 43 metros, com isso: 

 

 

 

𝐿𝐸𝑠𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎 = 10𝐷 
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Onde: 

LEsteira = Comprimento da Esteira 

D = Diâmetro do rotor do aerogerador = 43 metros 

Logo: 

  

𝐿𝐸𝑠𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎 = 10.43 

 

𝐿𝐸𝑠𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎 = 430𝑚 

 

 Portanto, o efeito esteira terá um raio de abrangência de 430 metros em função 

das variações de direção do vento. Para a investigação de possíveis efeitos em 

decorrência da implantação do parque eólico, foi necessária uma maior delimitação da 

área a ser investigada por essa pesquisa, reduzindo o foco do estudo para esteira gerada 

por apenas um aerogerador, uma vez que a coleta de dados em campo em todo o parque 

se tornaria inviável devido à quantidade limitante de estações de coleta.  

Foi escolhido assim o aerogerador situado a leste do parque eólico e a 

justificativa para tal escolha se deu em função da direção predominante do vento na área 

em questão, que, no caso, corresponde a sudeste e leste. Portanto evitou-se, assim, 

possíveis interferências no efeito esteira decorrente dos demais aerogeradores no sentido 

de sotavento durante a análise. 

Na figura 12, os dados calculados foram espacializados para o parque eólico. A 

hachura em azul, no entorno dos aerogeradores, corresponde ao raio de 430 metros de 

amplitude limite do efeito esteira. Embora a direção do vento predominante seja leste e 

sudeste, a área foi mantida para a representação cartográfica em toda sua extensão, 

representando assim o limite máximo da amplitude do efeito esteira sem considerar uma 

direção de vento específica, pois, no momento em que forem realizadas as coletas de 

campo, a direção do vento pode se apresentar diferente da predominante. 



43 

 

 
Figura 12 – Área do aerogerador escolhido para pesquisa e área limite de influência do efeito 

esteira 

 

Para análise dos dados de temperatura da superfície que conduziram aos 

resultados preliminares dessa pesquisa, foram utilizados produtos do satélite Landsat 5 e 

7. Para a determinação do satélite a ser utilizado, foi realizado um levantamento dos 

satélites cujos produtos permitem trabalhar com o conceito de temperatura da superfície 

da Terra. Esse levantamento consistiu em três premissas básicas que permitiriam a 

condução da pesquisa; a primeira delas é que possuísse um acervo de banco de dados 

completo, que fornecesse imagens dos períodos que antecederam a implantação do 

parque eólico em estudo.  

A segunda premissa necessária foi a continuidade desse imageamento desde a 

implantação/operação do parque até o momento atual, para que fosse feita a validação 

dos dados de temperatura calculados com os produtos do satélite e dados coletados em 

campo. A terceira foi uma resolução compatível com estudos de microescala climática 

de modo que fosse possível avaliar comparativamente as áreas “sob” o efeito esteira no 

momento do imageamento. 
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Tendo em vista essas premissas necessárias e analisando o acervo de satélites 

disponíveis que realizam o imageamento da superfície da terra com resolução espectral 

na faixa do termal, foram escolhidos para aplicação nesse trabalho os satélites da série 

Landsat 5 e 7 sensor termal TM (Tematic Mapper) e ETM+ que, respectivamente, 

captam resolução espectral na faixa do comprimento de onda entre 10,4 a 12,5 µm, 

apresentando essa informação na banda 6 oferendo resolução espacial de 120 metros por 

pixel. A posteriori, esses dados foram remodelados e passaram a apresentar resolução de 

30 metros, tais quais as demais bandas desses satélites. 

O Landsat 7, ao contrário dos demais, possui uma particularidade em relação à 

banda termal, dividindo-a em duas bandas, sendo uma de baixo ganho e outra de alto 

ganho, conforme foi exposto anteriormente. Portanto, a tendência para a banda 62 é 

apresentar valores mais elevados quando seus respectivos números digitais são 

convertidos para temperatura, o que é bastante interessante para representações de 

modelos em áreas com menos incidência de radiação. Para o trabalho em questão, foi 

percebido que a banda 6L ou 61 apresentou modelo de temperatura mais compatível 

com a realidade estudada, com uma variação de intervalos de temperatura inferior ao da 

banda 6H ou 62.  

Foi delimitada para esse estudo a escala temporal de 10 anos para análise das 

imagens, ou seja, serão avaliados e tratados com metodologias do sensoriamento remoto 

10 anos anteriores à implantação do parque, e de 10 anos após sua implantação. Como o 

parque eólico piloto de Macau entrou em operação em dezembro de 2003, foi realizada 

aquisição de imagens do acervo do Landsat 5 do período de 1993 até 2010, embora o 

mesmo tenha permanecido em operação até 2012, porém, a partir de 2011, o mesmo 

tenha começado a apresentar problemas em relação ao posicionamento geográfico das 

imagens, tornando-as deslocadas em relação as anteriores. Para tanto, foi realizado o 

georreferenciamento, com os devidos pontos de controle, para suprir essa falta e, então, 

foi utilizado o acervo do Landsat 7 para os anos de 2012 até 2014.  

O Landsat 7, entretanto, apesar de ter sido escolhido como opção para o caso 

desse trabalho, também vem apresentando as imagens com falhas em virtude de um 

problema no instrumento responsável (o SCL - Scan Line Corrector) por corrigir o 

descolamento horizontal, ou seja, a rotação da Terra no momento do imageamento, 

deixando assim as imagens com falhas horizontais. Entretanto, o objeto de estudo desse 

trabalho pode ser avaliado com baixa perda de informações. 
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Sobre o acervo das imagens dos satélites Landsat, foi feita a aquisição online 

através do site pertencente à NASA (National Aeronautics and Space Administration), o 

USGS (The United States Geological Survey), que pode ser acessado através do 

www.usgs.gov/ que disponibiliza os produtos da série Landsat, já tendo executado o 

processo de ortorretificação, o que contribui para evitar distorções na imagem em 

decorrência de altitudes elevadas.  

Uma vez localizada a melhor fonte para obter as imagens com a melhor 

qualidade possível, foi feita uma análise do acervo para encontrar qual imagem 

contemplava a área de estudo nesse trabalho. Como o produto dos satélites usados nesse 

trabalho pertencem a uma mesma série de satélites imageadores, componentes de um 

mesmo programa espacial – o ERTS (The Earth Resources Technology Satellite), foi 

observado que, no catálogo dos três satélites em análise, a área de estudo está 

comtemplada dentro da órbita/ponto de número 215/64. Sua área de amplitude pode ser 

observada na figura 13 a seguir. 

 

Figura 13 – Localização da imagem de órbita/ponto: 215/64 dos satélites Landsat 
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Na tabela 01, é possível visualizar as imagens escolhidas para serem utilizadas, 

com sua equivalência no satélite Landsat e a data de aquisição da imagem. Vale 

ressaltar que a escolha se deu em função de três fatores principais: o primeiro, que 

estivesse dentro da escala temporal definida; o segundo, que não apresentasse nuvens na 

área em avaliação; por fim, o terceiro, com base nos dados da estação climatológica de 

Macau, foram escolhidas imagens em que no momento do imageamento o vento 

estivesse no sentido de leste-oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 01 – Nome das imagens da série Landsat utilizadas. 

 

Após o ano de 2010, o Landsat 5 começou a apresentar problemas com as 

imagens durante o processo de imageamento, sendo então substituído pelo Landsat 7, 

entretanto, o mesmo, após um curto período de imageamento, apresentou um problema 

no sensor responsável por corrigir nas imagens o produto resultante da rotação da terra 

no momento do imageamento, fazendo com que as imagens apresentem falhas 

percorrendo toda imagem. Apesar desse problema, os valores dos pixels podem ser 

convertidos em temperatura e normalmente utilizados. A eliminação dos valores 

resultantes nas imagens também foi necessária para avaliação dos histogramas de 

temperatura. 

Satélite 

Landsat/Sensor 
Dia Mes Ano Nome da Imagem 

5/TM 28 Maio 1995 LT52150641995167 

5/TM 6 Outubro 1995 LT52150641995279 

5/TM 22 Agosto 1996 LT52150641996234 

5/TM 27 Outubro 1997 LT52150641997300 

5/TM 27 Agosto 1998 LT52150641998239 

5/TM 29 Julho 1999 LT52150641999210 

5/TM 13 Junho 2000 LT52150642000165 

5/TM 03 Outubro 2000 LT52150642000277 

5/TM 04 Fevereiro 2001 LT52150642001039 

5/TM 10 Setembro 2003 LT52150642003253 

5/TM 1 Outubro 2005 LT52150642005274 

5/TM 07 Dezembro 2006 LT52150642006341 

5/TM 11 Novembro 2008 LT52150642008315 

5/TM 16 Janeiro 2010 LT52150642010016 

7/ETM+ 30 Janeiro 2012 LE72150642012030 

7/ETM+ 31 Agosto 2014 LE72150642014243 



47 

 

Para a série de imagens do Landsat 5 e 7, foi aplicado o modelo de Malaret et al 

(1985), no qual o número digital associado a cada pixel é convertido no valor aparente 

da temperatura da superfície expresso na formula: 

 

T = (209,831 + 0,834.DN – 0,0013.DN
2
) - 273,15 

 

Na qual:  

 

T representa o valor aparente da superfície em Kelvin; 

 

DN representa o número digital de cada pixel da banda em análise (banda 6, no caso). 

 

 Como o produto final desse cálculo traz a informação da temperatura da 

superfície em Kelvin, para apresentar a informação em graus Celsius (ºC) é feita a 

subtração apresentada no final da equação de 273,15 convertendo assim o produto do 

cálculo da temperatura em graus Celsius. 

A validação para os modelos de temperatura elaborados para o Landsat 5 e 7 foi 

feita com auxílio dos dados da Estação Meteorológica do INMET, situada no município 

de Macau, localizada a uma distância de apenas 6 km do parque eólico em estudo. Os 

dados da estação meteorológica foram utilizados também para obtenção dos dados de 

vento, de modo a orientar melhor a direção do efeito esteira no momento do 

imageamento. 

A partir desse modelo de conversão para valores em temperatura, foi realizada 

também a validação do modelo de temperatura obtidos através do Landsat 7 através da 

coleta de dados de temperatura em campo. Para isso, foi avaliado o período de 

passagem do satélite Landsat 7, avaliados os dias com baixa nebulosidade e 

selecionados pontos para coleta de temperatura, de modo que fosse possível averiguar a 

temperatura da superfície do solo e comparar com os dados de temperatura obtidos com 

o modelo de temperatura do Landsat 7. A data escolhida para realização da validação do 

modelo foi de 31 de agosto de 2014; como produto do Landsat 7 foi obtida 

posteriormente a imagem: LE72150642014243.  

Para realizar o procedimento de validação dos dados obtidos através dos 

modelos, foi necessária uma redução do campo de estudo em análise nesse trabalho. 

Embora o parque eólico em sua integra tenha sido utilizado para análise, foi feita a 
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redução para avaliação dos dados restringindo a análise em apenas um aerogerador; para 

isso, foi escolhido o situado a leste tendo sido definido como o primeiro aerogerador 

presente no parque em questão. Dessa forma, tendo em vista a problemática desse 

trabalho e quantidade de equipamentos disponíveis para aquisição da coleta de dados, 

foram distribuídas oito mini estações climatológicas do modelo Kestrel 3000 em dois 

locais distintos: quatro foram dispostas na área do efeito esteira e quatro foram 

posicionadas fora da área atingida pelo efeito esteira de sua amplitude de efeito, com 

objetivo de avaliar possíveis alterações entre os dados obtidos em campo e os obtidos 

com os dados de satélite.  

Como resultado, foram obtidos os seguintes dados de temperatura (Tabela 02), e 

os mesmos foram comparados com os valores obtidos através do modelo de temperatura 

de Malaret (1985) com os valores obtidos nos pixels correspondentes; em seguida, foi 

avaliado seu nível de correlação. Tendo em vista a teoria associada ao conceito e 

cálculo de correlação, os valores obtidos através da correlação linear estão 

compreendidos entre -1 e 1, de modo que, quanto mais próximo for o valor de -1 e 1, 

maior é a proximidade entre os valores analisados e quanto mais próxima de 0, significa 

que há baixa ou nenhuma correlação entre os valores avaliados. Tendo em vista essa 

definição foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Esteira Fora da Esteira  

Dados Mini-

estação Landsat 

Dados Mini-

estação Landsat  

37,5 31,63 39,3 30,27 

37,4 32,08 40,1 30,73 

37,7 32,97 40,5 31,63 

37,8 33,41 41,2 32,97 

Correlação        r = 0,898870731 Correlação        r = 0,962137 

 

 

Tabela 02 – Comparação entre as diferentes fontes de obtenção dos dados de 

temperatura e coeficientes de correlação linear obtidos. 

 

 

 Uma visualização inicial dos dados de temperatura permite inferir que há uma 

correspondência entre os dados medidos em campo e os obtidos através da aplicação do 

modelo para conversão dos níveis de cinza em temperatura. Avaliando os dados 

coletados “fora da esteira”, que corresponde a faixa que não sofre interferência da 

turbulência gerada pelos aerogeradores, é possível perceber valores de temperatura mais 
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elevados. Entretanto, ao se realizar uma comparação matemática através da correlação, 

nota-se um coeficiente de correlação alto, r = 0,96, o que indica que há uma grande 

correspondência e similaridade entre os dois dados. 

O mesmo pode ser verificado com os dados obtidos na região de “esteira” com 

um alto coeficiente de correlação (r = 0,89), indicando que os dados do satélite são 

confiáveis para avaliação de modelos de temperatura na região de estudo, portanto as 

imagens que foram obtidas em período distinto do utilizado para avaliação da correlação 

são de confiabilidade. 
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4. CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO CLIMÁTICA DA REGIÃO DE 

ESTUDO COM BASE NAS NORMAIS CLIMATOLÓGICAS (1961 – 1990) E 

PRINCIPAIS SISTEMAS SINÓTICOS ATUANTES 

 

            A região de Macau, conforme foi apontado anteriormente, está situada na porção 

norte do Estado do Rio Grande do Norte. Apesar dessa localização, essa região não 

apresenta a distribuição pluviométrica comum nas áreas tropicais, apresentando clima 

tropical semiárido, com estação seca entre os meses de junho e janeiro e estação 

chuvosa entre março e maio (IBGE, 2002). 

A compreensão acerca do funcionamento do clima na região estudada é 

fundamental para análise dos modelos de temperatura apresentados nesse trabalho; por 

isso, o presente capítulo tem como objetivo apresentar os sistemas atmosféricos atuantes 

em cada época do ano e suas consequências no regime de chuvas e demais parâmetros 

meteorológicos. 

O clima é, em sua maior parte, determinado pela circulação geral da atmosfera, 

associado também à distribuição não homogênea dos oceanos e continentes e suas 

características topográficas. Conforme Uvo e Berndtsson (1996), o clima da região 

nordeste brasileira é regido por quatro mecanismos que governam o regime de chuvas, 

sendo eles o El Niño-Oscilação Sul – ENOS, a Temperatura da Superfície do Mar – 

TSM, a Zona de Convergência Intertropical – ZCIT e os Vórtices Ciclônicos de Altos 

Níveis – VCAN. Kayano e Andreoli (2010), por sua vez, apontam que os mecanismos 

de atuação são os Anticiclones Subtropicais do Atlântico Sul – ASAS, Anticiclones 

Subtropicais do Atlântico Norte – ASAN, ZCIT, VCAN  e ENOS. A definição e 

atuação desses diferentes sistemas serão descritos a seguir. 

A Temperatura da Superfície do Mar (TSM) é um dos principais fatores que 

afetam os padrões termodinâmicos sobre os oceanos Atlântico e Pacífico.  

Em anos nos quais se verificam anomalias positivas ou negativas da 

TSM nas bacias desses oceanos, a célula de Hadley, que atua no 

sentido meridional (ramo ascendente sobre os trópicos e ramos 

descendentes nas latitudes subtropicais) e a célula de Walker, que atua 

no sentido zonal (ramo ascendente no Pacífico leste) são perturbadas, 

causando fortes anomalias na circulação atmosférica sobre os trópicos, 

visto que essas células são deslocadas de suas posições climatológicas 

(Ferreira & Mello, p. 19, 2005). 

 

Como consequência desse fenômeno, a intensidade e duração do período 

chuvoso será diferenciado, pois a TSM vai afetar diretamente a posição que a ZCIT irá 

ocupar e provocar chuvas. 
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A ZCIT, conforme Ferreira & Mello, (2005) nada mais é do que a resultante da 

confluência dos ventos alísios do norte e dos alísios do sul que, ao se encontrarem, 

fazem com que o ar quente e úmido ascenda e provoque a formação de nuvem e, 

consequentemente, da precipitação. A sua posição varia ao longo do ano, 

consequentemente o período chuvoso de cada região é diferente. Em alguns anos a 

mesma se posiciona mais próxima à linha do equador, caracterizando os anos mais 

chuvosos na porção nordeste do Brasil, enquanto em outros se posiciona mais próxima 

das latitudes de 5º a norte, caracterizando os anos mais secos no nordeste. 

De uma maneira mais detalhada, pode-se dizer que, entre os meses de agosto e 

outubro, a ZCIT se desloca para as latitudes entre 2 e 4°S; já nos meses entre fevereiro e 

abril, ela se desloca para as latitudes próximas a 14°N. A resultante desse fenômeno 

pode ser observada sobre a forma de precipitação na região de Macau. O gráfico 01 foi 

elaborado com base nas Normais climatológicas do INMET para o período de 1961 a 

1990. Entre os meses de fevereiro e abril há os maiores índices de precipitação em 

função da ZCIT. 

 

 

Gráfico 01 – Precipitação pluviométrica acumulada mensal para o período de 1961 a 

1990 na estação climatológica de Macau. 

Os VCANs, que atuam na região nordeste, se formam no oceano atlântico e são 

mais comuns no verão do hemisfério sul (Kayano & Andreoli, 2010); eles se formam 

sobretudo entre os meses de novembro a março, com trajetória de leste para oeste. Sua 

formação nada mais é do que um conjunto de nuvens que gira no sentido horário, nas 

suas bordas há formação de nuvens de chuva e no centro há movimentos de ar de 
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subsidência que são responsáveis pelo aumento da pressão e pela inibição de nuvens. 

Sua atuação no nordeste é evidente entre os meses de novembro a dezembro com o 

aumento da temperatura média e a redução da umidade relativa, conforme pode ser visto 

nos gráficos 02 e 03. O mês de novembro apresenta o menor índice de umidade relativa, 

com mínima em novembro de 66%, com temperatura média registrada de 25,7°C. 

  

 

Gráfico 02 – Normais de Temperatura média para o período de 1961 a 1990 (INMET) 

na estação climatológica de Macau. 

 

Gráfico 03 – Normais de Umidade Relativa para o período de 1961 a 1990 (INMET) na 

estação climatológica de Macau. 
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aquecimento do Oceano Pacífico na região próxima do equador, de modo que a 

convecção equatorial (circulação de Walker) se desloca para leste, ou seja, o ar quente 

sobre aquela região é empurrado, levando à inibição da formação de nuvens na região 

próxima ao nordeste brasileiro, ou seja, a ZCIT permanece atuando nas latitudes 

próxima do norte, com o regime de precipitação concentrado na região norte do Brasil 

(Kayano & Andreoli, 2010). 

Outro fator de relevância para o clima do nordeste é a atuação das Ondas de 

Leste ou Distúrbios Ondulatórios de Leste – DOL. Os DOL’s são decorrentes de 

perturbações nos ventos alísios, ou seja, o ar frio decorrente das massas de ar polares, 

que geralmente não alcançam o nordeste, se chocam com a confluência dos ventos 

alísios, reforçando sua atuação (NIMER, 1964) sob a forma de pequenos vórtices que 

trazem em sua formação grande quantidade de umidade, causando precipitação 

sobretudo no mês de abril (GOMES, 2012). 

A direção e intensidade do vento não são geralmente apontadas como um fator 

de relevância para caracterização climática. Embora o litoral do nordeste seja conhecido 

como local de intensa ação eólica, sua atuação é, em maior parte, utilizada para explicar 

o deslocamento das massas de ar e dos sistemas sinóticos. Entretanto, para esse 

trabalho, a direção e intensidade do vento assumiram papel de extrema relevância para 

tratamento dos dados obtidos pela aplicação do modelo de temperatura.  

Com esse foco, os dados de vento foram tratados e organizados desde o início da 

vigência da estação do INMET de Macau (1961-2014) que, através do software 

windografer, foram agrupados nas seguintes rosas do vento na figura 14. 
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Figura 14 – Gráficos de frequência de intensidade do vento ao longo dos meses para o período 

de 1961 - 2014. Fonte de dados: INMET. 

 

Analisando os dados de vento agrupados em função do mês, é possível perceber 

um padrão em relação à frequência dos dados, sobretudo em relação à direção do vento 

que, em aproximadamente 60% de sua frequência, tem origem de sudeste; entretanto, 

cerca de 22% do ano tem origem de leste, conforme pode ser observado nos gráficos. 

Essa frequência aumenta progressivamente com o passar dos meses após início do mês 

de agosto atingindo seu máximo em dezembro. 

Esse fato foi de extrema relevância para esse trabalho, uma vez que a escolha 

das imagens da série Landsat foi feita em função da direção do vento que, no momento 

do imageamento, estivesse com origem de leste. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLISE DOS MODELOS DE TEMPERATURA OBTIDOS ATRAVÉS DO 

LANDSAT 5 E 7 

 

Tendo em vista os objetivos desse trabalho e a aplicação da metodologia com 

vistas a identificar possível alterações microclimáticas na região da esteira do Parque 

Eólico Piloto de Macau, foram avaliados os produtos dos satélites Landsat 5 e 7 com 

vistas a identificar possíveis alterações de temperatura em dois períodos distintos, o 

anterior à implantação do parque e posterior a sua implantação. 

Para isso, foi feito inicialmente um trabalho de seleção das imagens Landsat que 

foram escolhidas com base em duas variáveis iniciais: a clareza na distinção dos 

elementos presentes na superfície, ou seja, a ausência de nuvens na imagem, e a direção 

do vento no momento do imageamento com origem de leste. Embora o capítulo 4 tenha 

evidenciado a direção do vento predominante como sendo de sudeste, foi observado que 

no horário do imageamento às 9 h da manhã, foram registrados pela estação 

meteorológica do INMET diversos episódios com vento de origem de azimute 90°, ou 

seja, de origem de leste. 

O vento predominante da direção leste foi fundamental para análise e 

comparação da temperatura obtida com os modelos do Landsat, pois, caso o vento 

tivesse origem de sua direção predominante de sudeste (135°), o efeito esteira e suas 

possíveis influências somente seriam verificados no oceano, presente em toda extensão 

norte do parque eólico, o que inviabilizaria a validação do modelo de temperatura com a 

coleta de dados da superfície. 

Dessa forma, as imagens utilizadas nesse trabalho foram cuidadosamente 

escolhidas, tendo em vista a direção do vento como sendo de origem leste de modo a 

identificar o efeito esteira e sua área de abrangência em cada uma das imagens. Após a 

conversão dos níveis de cinza presentes nas imagens em temperatura com a aplicação 

do modelo de Malaret et al (1985), foi possível obter dois tipos de dados de 

temperatura, sendo primeiro deles em modelos de temperatura concentrados em 

intervalos através de histogramas, e outro através dos dados únicos no qual cada pixel 

possui um valor de temperatura diferente.  

Nesse sentido, as imagens que apresentaram os valores condensados em 

histogramas com intervalos de classes de temperatura apresentaram os seguintes 

resultados (Figuras 15 e 16): 
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Figura 15 – Conjunto de modelos de temperaturas correspondentes ao período anterior à 

implantação do parque eólico. 
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Figura 16 – Conjunto de modelos de temperaturas correspondentes ao período posterior 

à implantação e operação do parque eólico. 

 

Avaliando o resultado encontrado nos histogramas, não é possível perceber 

nenhuma alteração significativa de temperatura que não sejam as alterações sazonais 

inerentes à própria variação anual do clima e resultantes dos processos de marés altas e 

baixas. Apesar das transformações antrópicas sofridas pela área em evidência ao longo 

do período estudado, não foi possível detectar nenhuma alteração significativa nos 

valores de temperatura. 

Tendo chegado a essa conclusão, foi necessário avaliar os dados de temperatura 

que foram obtidos de maneira mais detalhada. Dessa forma, os valores de temperatura 

contidos nos pixels durante o processo de obtenção do modelo foram analisados de 

modo a identificar possíveis alterações ao longo do efeito esteira. Para isso, foi 

analisado o conjunto de pixels situados a leste do que foi nomeado nesse trabalho como 

o primeiro aerogerador do parque eólico em estudo. Dessa maneira, foram extraídos os 

valores ao longo de 21 pixels do que foi definido da seguinte forma: Pré-esteira, que 

equivale a 3 pixels antes da ação do efeito esteira; Esteira, que equivale à região que 

sofre alteração em virtude da rotação das pás, representada por 15 pixels; e o Pós-

esteira, que é equivalente à região situada após a influência da rotação das pás do 

aerogerador, representada por 3 pixels, ou seja, a não perturbada pela ação da rotação 

dos aerogeradores. 

Uma vez extraídos os valores e elaborados gráficos de modo a facilitar a 

interpretação dos dados, os mesmos foram organizados da esquerda para direita, de 

maneira a apresentar comportamento espacial semelhante ao da “esteira” gerada pelos 

aerogeradores. Uma vez feito, foi encontrado o seguinte padrão de dados para cada 

imagem que foi gerado o modelo de temperatura (Gráficos 3 e 4): 
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Gráficos 03 – Conjunto de gráficos evidenciando os pixels (o eixo “x” corresponde aos 

valores de temperatura extraídos dos pixels do modelo, e o eixo “y” corresponde ao 

valor de temperatura em graus Celsius) para o período anterior à implantação do parque 

eólico. 
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Gráficos 04 – Conjunto de gráficos evidenciando os pixels (o eixo “x” corresponde aos 

valores de temperatura extraídos dos pixels do modelo, e o eixo “y” corresponde ao 
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valor de temperatura em graus Celsius) para o período posterior à implantação e 

operação do parque eólico. 

Avaliando os dois conjuntos de dados extraídos do modelo de temperatura 

gerado através da banda termal do Landsat 5 e 7, é possível perceber um padrão que 

está evidente em ambos os conjuntos, no qual há uma temperatura média mais baixa, na 

pré-esteira, que ao entrar na área da “esteira” eleva-se, e reduz logo após o final da 

esteira, ou pós-esteira, gerando os dados em formato curvo-convexo. Esse padrão pode 

ser percebido com mais evidência nas linhas de média móvel que foram adicionadas em 

cada gráfico.  

Desse modo, realizando uma análise visual, não há uma distinção clara dos 

diferentes períodos que os dados correspondem, embora tenham sido gerados mais 

alguns modelos, conforme pode ser observado nos mapas que ilustram os histogramas. 

Os demais apresentaram um comportamento diferenciado, ou seja, não seguiram o 

padrão apresentado pelos dados, provavelmente devido à interferência de nuvens nas 

camadas superiores da atmosfera, e, assim, foram descartados da análise. 

Portanto, um mesmo padrão de comportamento de dados foi diagnosticado em 

diversos períodos distintos na região de estudo. Nesse sentido, os próximos tópicos 

desse trabalho se aterão a buscar explicações que justifiquem o comportamento dos 

dados de temperatura que foram encontrados. Nessa perspectiva, surgiu a primeira 

hipótese que indica a possível presença de umidade no solo nas porções situadas nas 

regiões do “pré-esteira” e no “pós-esteira”. Adiante, serão empregadas metodologias 

que evidenciem a presença de umidade caso ela esteja presente. 
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5.2 UMIDADE DO SOLO E COMPOSIÇÕES COLORIDAS (RGB) 

 

O uso do sensoriamento remoto e técnicas de processamento digital de imagens – 

PDI – permite que o usuário consiga evidenciar em sua área de estudo diversos 

elementos presentes na superfície. Isso é possível através da combinação diferenciada 

entre as bandas e suas diferentes características que estão presentes na forma de 

aquisição de cada banda que, ao ser processada, consegue cada qual captar um 

comprimento de onda diferenciado. Conforme o INPE (2012), cada banda possui as 

seguintes características: 

 

Banda Intervalo 

espectral 

(µm) 

Principais características e aplicações das bandas TM e ETM 

dos satélites LANDSAT 5 e 7 

1 (0,45 - 

0,52) 

Apresenta grande penetração em corpos de água, com elevada 

transparência, permitindo estudos batimétricos. Sofre absorção 

pela clorofila e pigmentos fotossintéticos auxiliares (carotenóides). 

Apresenta sensibilidade a plumas de fumaça oriundas de 

queimadas ou atividade industrial. Pode apresentar atenuação 

pela atmosfera. 

2 (0,52 - 

0,60) 

Apresenta grande sensibilidade à presença de sedimentos em 

suspensão, possibilitando sua análise em termos de quantidade e 

qualidade. Boa penetração em corpos de água. 

3 (0,63 - 

0,69) 

A vegetação verde, densa e uniforme, apresenta grande absorção, 

ficando escura, permitindo bom contraste entre as áreas ocupadas 

com vegetação (ex.: solo exposto, estradas e áreas urbanas). 

Apresenta bom contraste entre diferentes tipos de cobertura 

vegetal (ex.: campo, cerrado e floresta). Permite análise da 

variação litológica em regiões com pouca cobertura vegetal. 

Permite o mapeamento da drenagem através da visualização da 

mata galeria e entalhe dos cursos dos rios em regiões com pouca 

cobertura vegetal. É a banda mais utilizada para delimitar a 

mancha urbana, incluindo identificação de novos loteamentos. 

Permite a identificação de áreas agrícolas. 

4 (0,76 - 

0,90) 

Os corpos de água absorvem muita energia nesta banda e ficam 

escuros, permitindo o mapeamento da rede de drenagem e 

delineamento de corpos de água. A vegetação verde, densa e 

uniforme, reflete muita energia nesta banda, aparecendo bem 

clara nas imagens. Apresenta sensibilidade à rugosidade da copa 

das florestas (dossel florestal). Apresenta sensibilidade à 

morfologia do terreno, permitindo a obtenção de informações 

sobre Geomorfologia, Solos e Geologia. Serve para análise e 

mapeamento de feições geológicas e estruturais. Serve para 

separar e mapear áreas ocupadas com pinus e eucalipto. Serve 

para mapear áreas ocupadas com vegetação que foram 

queimadas. Permite a visualização de áreas ocupadas com 

macrófitas aquáticas (ex.: aguapé). Permite a identificação de 

áreas agrícolas. 

5 (1,55 - 

1,75) 

Apresenta sensibilidade ao teor de umidade das plantas, servindo 

para observar estresse na vegetação, causado por desequilíbrio 

hídrico. Esta banda sofre perturbações em caso de ocorrer excesso 

de chuva antes da obtenção da cena pelo satélite. 

6 (10,4 - 

12,5) 

Apresenta sensibilidade aos fenômenos relativos aos contrastes 

térmicos, servindo para detectar propriedades termais de rochas, 

solos, vegetação e água. 



63 

 

7 (2,08 - 

2,35) 

Apresenta sensibilidade à morfologia do terreno, permitindo obter 

informações sobre Geomorfologia, Solos e Geologia. Esta banda 

serve para identificar minerais com íons hidroxilas. 

Potencialmente favorável à discriminação de produtos de 

alteração hidrotermal. 

 

Tabela 03 – Características das bandas dos satélites Landsat 5 e 7. Fonte: INPE - DGI 

 

Tendo em vista essas características, é possível, através de composição colorida 

em RGB (Red, Green, Blue), ou seja, composição nas cores vermelho, verde e azul, 

evidenciar alguns elementos presentes sobre a superfície, como destacar os corpos 

hídricos ou a vegetação saudável. Partindo desse conhecimento, foram realizadas 

composições RGB na sequência de bandas 5;4;3, com objetivo de evidenciar a presença 

de umidade no solo que fosse responsável por explicar o resultado encontrado nos 

gráficos que mostram o comportamento da temperatura na faixa onde está situado o 

primeiro aerogerador presente no parque eólico no sentido de leste para oeste. Com base 

nesse objetivo foram encontrados os seguintes resultados através da composição 

colorida utilizando as bandas do Landsat 5 (Figura 17): 
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Figura 17 – Conjunto de composições coloridas RGB/543 para as bandas do Landsat 5 para os 

períodos anteriores à operação do parque eólico e posterior a sua operação. 

 

 

Avaliando o resultado encontrado nas imagens que representam a composição 

colorida RGB na sequência de bandas 543, pode-se observar para as quatro imagens da 

figura 17 que representam a área em estudo que, nos tons avermelhados, se destaca a 

presença de solo arenoso com presença de certo teor de ferro (Fe) evidenciado pela 

Banda 5; nas cores esverdeadas, se destaca a presença de vegetação, mais 

especificamente a vegetação de mangue que delineia os corpos hídricos presentes no 

entorno; por sua vez, os tons que variam entre azul aclaro e azul escuro evidenciam a 

presença de água, e da umidade presente no solo que pode ser claramente observada no 

oceano, nos reservatórios a leste da imagem e no entorno dos corpos hídricos que se 

deslocam no sentido sul/norte.  

Entretanto, não é possível observar tons azulados na área que foi destacada pelo 

retângulo no entorno do primeiro aerogerador, o que indica a ausência de água ou de 

umidade no solo e seu entorno. Pode-se concluir que os resultados obtidos se devem a 

outro fator que não o apontado nesse item. Apesar de essa metodologia ter apresentado 

o resultados com o padrão de repetição em ambos os períodos, não foi possível 

constatar uma distinção entre o comportamento dos dados, ou seja, se há de fato uma 

alteração no comportamento da temperatura em virtude do processo de operação do 

parque eólico e geração do efeito esteira, o mesmo não pode ser visualizado nos dados 

de temperatura da superfície, ou seja, com esses dados pode-se concluir que o efeito 
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esteira não traz alterações para superfície próxima ao parque e seu entorno, portanto, 

não causa alterações microclimáticas. 
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5.3 ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO SOLO 

 

Tendo em vista os resultados encontrados na análise realizada no item anterior, foi 

realizada uma reflexão acerca da justificativa para o comportamento encontrado nos 

gráficos que evidenciam a temperatura na faixa que foi definida como pré-esteira, 

esteira e pós-esteira. Avaliando os dados que foram coletados em campo nas fases de 

reconhecimento da área e coleta de dados de temperatura, foram observadas e 

registradas as características do solo no entorno, como sendo provenientes de sedimento 

dunar, ou eólico, no entorno, e tonalidades avermelhadas situadas nas bases dos 

aerogeradores. 

Esse material pode ser encontrado também em toda faixa situada a norte do 

parque eólico (Figura 18), que corresponde a área em que foi construída uma estrada de 

acesso aos aerogeradores. As tonalidades avermelhadas a amarronzadas são um dos 

principais indicadores da presença de ferro (Fe) proveniente dos depósitos da formação 

geológica Barreiras, produtos da oxidação dos minerais ferruginosos do solo. Esse solo 

de composição avermelhada é localizado de maneira bem evidente, presente no entorno 

do primeiro aerogerador, Na foto A (Figura 18) é possível visualizar os tons 

avermelhados do solo na base e entorno do aerogerador e, na foto B, há o destaque para 

cor avermelhada do solo ferruginizado presente na área onde foi construída a estrada de 

acesso ao parque eólico. 

 
Figura 18 – Destaque para tonalidades avermelhadas presentes na base do aerogerador e na 

estrada de acesso ao parque eólico de Macau. 

 

Com base no conhecimento da composição do solo presente no entorno e nas 

bases dos aerogeradores, foi realizada a seguinte observação: tendo em vista os 

A B 



68 

 

diferentes albedos para os solos de duna e solos ferruginosos provenientes dos depósitos 

da Formação Barreiras, a quantidade de calor absorvida por cada um deles será 

naturalmente diferente, portanto a temperatura da sua superfície também será diferente. 

No item 5.1 desse capítulo, foi identificado o comportamento curvilíneo convexo dos 

dados de temperatura presentes na faixa em análise, então, realizando uma associação 

entre os dados de temperatura e a composição do solo no entorno do parque eólico, 

tornou-se possível supor que o aumento de temperatura perceptível a partir do primeiro 

valor de temperatura presente na área de “esteira”, se deve a diferença dos componentes 

do solo nas áreas avaliadas, na base dos aerogeradores se encontra área na qual está 

situada alguns metros quadrados da Formação Barreiras exposta, e no entorno a 

presença de área proveniente de sedimentos dunares. 

Com objetivo de melhor ilustrar o albedo de cada tipo de superfície, a tabela 03 

abaixo traz as diferentes porcentagens de albedo para diferentes tipos de superfícies, 

com destaque para o solo de areia que corresponde ao da duna presente no entorno dos 

aerogeradores em comparação com o que seria uma média entre o solo negro e seco, 

como o que mais se aproxima das tonalidades do barreiras. 

 

 

Superfície Albedo % 

Solo negro e seco 14 

Solo negro e úmido 8 

Solo nu 7 – 20 

Areia 15 – 25 

Florestas 3 – 10 

Campos naturais 3 – 15 

Campos de cultivos secos 20 – 25 

Gramados 15 – 30 

Neve recém-caída 80 

Neve caída há dias ou há semanas 50 – 70 

Gelo 50 – 70 

Água, altitude solar  > 40º 2 – 4 

Água, altitude solar 5 – 30º 6 – 40 

Cidades 14 – 18 
 

Tabela 03 – Diferentes tipos de albedo para elementos diferenciados. Fonte: Ayoade, 2010 
 

Tendo em vista esses dados, é possível concluir a influência do tipo de solo para 

os dados de temperatura que foram encontrados. Na figura 19, é possível observar para 

o ano de 2002, na área que está sendo preparada para instalação do aerogerador, a 

presença de solos mais amarronzados, indicando presença de ferro (fe). 
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Figura 19 – Tons avermelhados no local que esta sendo preparado para implantação do primeiro 

aerogerador no ano de 2002. Fonte: Google Earth 
 

Como os resultados desse trabalho convergiram para que a explicação dos dados 

de temperatura encontrados estivessem presentes no solo e não nos elementos do clima, 

como foi inicialmente suposto, foi necessária uma avaliação mais detalhada de quais 

classes de solo estão presentes na região. Nesse sentido, foi avaliado o trabalho de 

Mello (2014), cujo recorte de estudo classificou todas as unidades de solo presentes no 

litoral setentrional envolvendo os municípios de Guamaré, Macau, Porto do Mangue e 

Areia Branca, utilizando como base o Radam-Brasil (1981). Na figura 21, é possível 

visualizá-lo. 
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Figura 20 – Mapa de Solos com dados do Radam Brasil (1981) 

Fonte: Adaptado de Melo 2014. 
 

Avaliando a distribuição dos solos na região de estudo, destacamos a área 

retangular em preto (área em análise) com os tipos de solos: os Latossolos vermelho-

amarelos, os Argissolos Eutróficos e Gleissolos Sálicos. O primeiro tipo encontrado 

próximo aos efluentes é caracterizado por apresentar textura média/argilosa com 

presença de areias quartzosas distróficas em relevos suaves; o segundo tipo, o mais 

abundante, é caracterizado por textura indiscriminada com presença de solos 

indiscriminados de mangue e relevo predominantemente plano, apresenta elevado teor 

de sódio que inibe o crescimento da maioria das plantas, apresenta também dispersão de 

argilas (EMBRAPA, 1981; 2011). 

Tendo em vista esses dois dados: composição do solo e fotografias indicando a 

composição avermelhada e a presença de ferro desses solos, restava, nesta etapa, avaliar 

como se dava a distribuição desses componentes do solo ao longo das décadas de dados 

analisadas. Com base nessa necessidade, foi utilizada a metodologia apresentada por 

Amaro (1998) que realiza um processo denominado “Razão de Bandas”. Com esse 

processo, é possível avaliar os seguintes componentes presentes na superfície (Tabela 

4). 
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 Tabela 04 – Razões de bandas do Landsat 5 para distinção de superfícies 

diferenciadas 

Fonte: Amaro 1998; Drury & Hunt 1989, Macias 1995, Glikson & Creasey, 1995 
 

 

Com os resultados que podem ser encontrados com o procedimento de razão de 

bandas e tendo em vista os objetivos de identificação do Ferro presente na superfície do 

solo, a razão 5/1 se apresentou como a mais indicadas para avaliação e identificação de 

material argiloso e a presença de Ferro distribuídos na superfície. Dessa forma, foi 

empregada a razão de bandas 5/1 e conjuntamente realizadas composições RGB na 

sequência R5/1; G4; B3. Como os resultados dos dados de temperatura seguiram o 

mesmo padrão independente da presença ou não do parque eólico, o sistema RGB para 

identificação do Ferro foi aplicado para imagens de ambos os períodos. Foi encontrado 

o seguinte resultado (Figura 21): 

 

 

Figura 21 – Composição RGB evidenciando a distribuição do Fe
3+

 e Fe
2+

 vs. Ferro livre nos tons 

de vermelho para o ano de 1995. Fonte: Imagem Landsat 5 TM  
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           Avaliando o resultado encontrado através da composição R5/1; G4; B3, observa-

se que, nos tons mais avermelhados, é possível destacar a presença do Ferro Fe
3+

 e Fe
2+

; 

já nos tons de vermelho mais claro há presença do Ferro livre. O resultado apresentado 

nas bandas 4 e 3 seguem o mesmo padrão apresentado no item 5.2, entretanto 

apareceram em uma tonalidade mais escura devido ao realce realizado com vistas a 

destacar a presença do Ferro. Embora nesse período o parque ainda não estivesse em 

operação, a localização dos aerogeradores foi representada para facilitar a interpretação 

dos dados.  

 Uma análise atenta na área de estudo destacada na figura 21, em um retângulo 

branco, indica a presença de ferro na porção oeste. Comparando essa concentração de 

ferro, situada na porção oeste, com os dados de temperatura que foram avaliados nessa 

mesma área na imagem, podemos observar o seguinte padrão no gráfico 05: 

 

 

Gráficos 05 – Dados de temperatura extraídos da área em estudo para o ano de 1995. 

 

No gráfico 05, observa-se um decréscimo da temperatura da esteira (destacado 

pela seta vermelha) ao se aproximar da região do pós-esteira, área com concentração 

moderada do elemento ferro. 

Tendo em vista o resultado que foi encontrado com a razão de bandas, podemos 

concluir que a área possui concentração do Fe
+2

, cuja aparência apresenta tonalidades 

mais claras, próximas da cor prata e grafite, o que significa que essa porção específica 

apresenta uma temperatura inferior em relação aos elementos presentes na porção 

situada mais a leste. A explicação para a temperatura reduzida na porção situada mais a 

leste, que não possui Ferro em nenhuma concentração, se deveria a maior proximidade 

do oceano (umidade mais elevada), bem como resultante da influência do vento de 

origem leste que contribui para reduzir sua temperatura. 
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Avaliando a mesma razão de bandas e mesma composição RGB, presente na 

figura 22, para o ano de 1996, foi encontrado o seguinte resultado: 

 

Figura 22 – Composição RGB evidenciando a distribuição do Fe
3+

 e Fe
2+

 vs. Ferro livre nos tons 

de vermelho para o ano de 1996. Fonte: Imagem Landsat 5 TM 
 

De maneira semelhante à imagem apresentada de 1995, a figura 22 apresenta uma 

distribuição do Fe
3+

 e Fe
+2 

distribuído nos tons de vermelho. Na porção leste da área 

destacada em branco, ao se comparar com os dados de temperatura presentes no gráfico 

06, podemos identificar um resultado semelhante ao do caso anterior do ano de 1995. 

No gráfico 06 percebemos o decréscimo dos valores de temperatura indicados pela seta 

vermelha, na mesma área que pode ser observada a distribuição de ferro (fe) na Figura 

22. 

 

 

Gráfico 06 – Dados de temperatura extraídos para área em estudo para o ano de 1996. 

 

Embora o padrão tenha se apresentado de forma ligeiramente diferente, com uma 

maior concentração do elemento em análise, é possível concluir os mesmos resultados 
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que foram apresentados para imagem anterior. Aproximando o período em análise para 

o ano de 2000, na figura 23, é possível observar o seguinte resultado: 

 

Figura 23 – Composição RGB evidenciando a distribuição do Fe
3+

 e Fe
2+

 vs. Ferro livre nos tons 

de vermelho para o ano de 2000. 

 

O padrão de distribuição do Ferro se apresentou de forma diferenciada dos anos 

anteriores, com uma maior concentração de ferro na área mais a leste, mais próximo do 

que seria a área futura do primeiro aerogerador. Comparado com os dados de 

temperatura no gráfico 07, tal qual os anos anteriores o padrão de redução da 

temperatura se mantém, indicado pela seta vermelha: 

 

 

Gráficos 07 – Dados de temperatura extraídos para área em estudo para o ano de 2000. 

 

Apesar do mesmo padrão de dados, a redução dos dados de temperatura se inicia 

bem antes, ou seja, há uma correspondência bem evidente entre os valores de 
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temperatura e concentração do que foi inferido como uma concentração significativa do 

Fe
+2

 com sua coloração mais clara, reduzindo a temperatura da superfície. 

Continuando a análise dos componentes do solo e presença do Ferro no período 

posterior à implantação do parque, é possível verificar um padrão diferenciado da 

distribuição do Ferro na figura 24: 

 

Figura 24 – Composição RGB evidenciando a distribuição do Fe
3+

 e Fe
2+

 vs. Ferro livre nos tons 

de vermelho para o ano de 2006. 
 

Para o ano de 2006, o parque eólico em estudo já estava em operação. Além de 

todas as mudanças antrópicas sofridas pela área, destacamos, tal qual foi evidenciado na 

figura 18 no início desse item, a presença da Formação Barreiras no entorno da área do 

primeiro aerogerador.  

Os dados de temperatura (Gráfico 08) seguem um padrão semelhante aos demais, 

entretanto, a presença de Ferro evidenciada na figura 24, juntamente com a influência 

da direção do vento, são provavelmente os fatores responsáveis por explicar a reduzida 

temperatura com que os dados se iniciam, indicado pela seta verde, e sua estabilidade 

pela dispersão dos minerais ferruginosos da Formação Barreiras que indicam uma maior 

concentração do Fe+3, presentes a partir do nono pixel de temperatura avaliado e 

indicado pela seta em laranja. Embora o resultado da distribuição de Ferro apresentado 

na figura 23 não permita uma distinção clara entre os componentes Fe
3+

 e Fe
+2

, à luz 

dos dados disponíveis de temperatura e componentes do solo, é possível concluir os 

resultados que foram apresentados. 
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Gráficos 08 – Dados de temperatura extraídos para área em estudo para o ano de 2006. 

 

Avaliando os resultados para um período após implantação do parque, foi 

realizada a mesma análise para o ano de 2008, em que o resultado da distribuição do 

ferro pode ser observado na figura 25: 

 

 

Figura 25 – Composição RGB evidenciando a distribuição do Fe
3+

 e Fe
2+

 vs. Ferro livre nos tons 

de vermelho para o ano de 2008. 
  

Tal qual a imagem da figura 24, a figura 25 apresenta distribuição de Ferro para 

um período posterior à implantação do parque. Avaliando os dados de temperatura, há 

uma maior evidencia da influência da direção do vento associado aos compostos Fe
+2

, 

responsável por causar uma redução significativa na temperatura da superfície, devido a 

sua coloração mais clara, de maneira semelhante ao que foi exposto para justificar o 

comportamento encontrado na figura 23.  
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A mesma explicação (distribuição dispersa dos elementos Fe
3+

 e Fe
+2

) faz-se 

plausível para o resultado do cruzamento entre os dados da figura 24 e a distribuição de 

temperatura encontrada no gráfico 09: 

 

 

Gráfico 09 – Dados de temperatura extraídos para área em estudo para o ano de 2008. 

 

 Com a presença de Fe
+2

 localizada na porção leste e Fe
3+ 

na área oeste, no 

gráfico essa distribuição se expressa com início reduzido até sofrer um gradativo 

aumento, até se estabilizar e diminuir novamente. Do exposto a avaliação dos 

componentes do solo presentes na área em estudo permitiu a identificação de solos 

distintos na área em estudo, no capítulo seguinte serão apresentados a intepretação 

acerca dos resultados encontrados. 
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6. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS: INFLUÊNCIA DO EFEITO 

ESTEIRA OU DOS COMPONENTES DO SOLO? 

 

O efeito esteira, pensado em termos físicos, é o resultante da passagem do vento 

pelas pás do aerogerador, sofrendo aumento de pressão no momento que encontra as 

pás; assim que a passagem ocorre, a massa de ar sofre uma queda de pressão e redução 

de velocidade, além da turbulência provocada pela rotação. Com base nesse 

conhecimento foram pensados quais seriam seus efeitos para o microclima. Seria o 

mesmo capaz de sofrer alterações em virtude desse processo? E, em caso positivo, com 

o instrumental disponível seríamos capazes de detectar essas alterações? 

Com base na resposta para esses questionamentos admitida como positiva, os 

objetivos foram executados como uma forma de investigar essas alterações. Com esse 

foco, foi realizado um levantamento de quais elementos regulam o tempo e clima na 

região. Essa definição foi realizada com objetivo de identificar os padrões de 

comportamento do clima, de modo a tornar possível detectar alguma alteração durante 

as medições em campo em períodos específicos. 

Com esse foco foram avaliadas as Normais Climatológicas de 1961 a 1990 e os 

parâmetros de precipitação, de modo a identificar o regime pluviométrico da região, 

bem como evitar esse período no processo de aquisição das imagens Landsat; 

temperatura média do ar, para identificar os períodos mais quentes de cada estação; 

umidade relativa para avaliar o nível de influência do oceano na região e estimar a 

umidade do solo. A frequência e direção do vento também foram avaliadas; embora não 

componham o conjunto de dados das normais climatológicas, foram analisadas de modo 

a identificar as direções do vento predominantes e quais períodos concentravam a 

direção do vento de origem leste (90°), que foi particularmente importante no momento 

das escolhas das imagens Landsat. 

Concomitante a essa avaliação, foi realizada uma análise dos sistemas sinóticos 

atuantes na região. Foram identificados, sobretudo, os sistemas provocadores de chuva, 

com destaque para atuação da ZCIT, como sendo um dos principais sistemas 

provocadores da precipitação bem evidente no gráfico 01, nos meses de fevereiro a 

abril. A caracterização climática realizada para esse trabalho revelou a ausência de 

trabalhos existentes para classificar o clima do nordeste brasileiro, e uma necessidade de 

maiores investigações acerca da influência dos sistemas sinóticos identificados em cada 

um dos parâmetros.  
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A execução dessa etapa da pesquisa foi importante para avaliar, com maiores 

fontes de dados, os resultados que puderam ser adquiridos nos modelos de temperatura 

no item 5.1, na figura 15, que contém os modelos de temperatura para o período anterior 

à instalação do parque eólico, no mês de maio por exemplo, com registro de temperatura 

média de 27°C (Gráfico 02), enquanto o modelo de temperatura registra temperaturas de 

até 27,49 °C para a superfície presente no entorno da área de estudo. Os meses de 

outubro, por sua vez, apresentados na figura 15, apresentam nos modelos médias 

máximas de 34,29 e 36,64 °C, e médias situadas entre 27 e 29 °C, enquanto os dados de 

temperatura média das normais registram média de 26,9. Esse fato se justifica pela 

proximidade da estação do verão, período de maior incidência de radiação direta, 

levando a um maior acúmulo de calor sob a superfície. 

Avaliando a distribuição das classes de temperatura nas figuras 15 e 16, é possível 

perceber também os dias em que maré se encontra alta, apresentando temperaturas 

menores na faixa situada a norte que corresponde ao oceano. Esse fato pode ser 

devidamente percebido nas imagens para os dias 16 de janeiro de 2010 e 31 de agosto 

de 2014, cujas faixas de temperatura para o oceano se situam entre 24 e 25 °C, 

indicando a temperatura da superfície média da agua. Os dias de maré baixa podem ser 

vistos nas demais imagens com destaque para o dia de 14 de junho de 2000, cuja região 

que corresponde ao oceano apresenta média de temperatura semelhante à região que 

contem solo exposto com temperatura de até 27 °C. 

Após a análise dos resultados gerados através dos histogramas, não foi possível 

identificar alterações ao longo dos dois períodos avaliados, a não ser as decorrentes das 

próprias alterações sazonais do clima e influência da composição da superfície que 

absorve a radiação de forma diferenciada, convertendo-a em calor. Esse resultado levou 

a necessidade de uma análise mais minuciosa dos dados, como foi dito no item 5.1 

desse trabalho. Foram gerados dois tipos de dados de temperatura, o que gerou os dados 

sob a forma de histogramas, agrupando os valores de temperaturas em médias, e os 

dados de temperatura pixel a pixel, que não podem ser representados cartograficamente 

sem o agrupamento de valores.  

Apesar disso, esses valores podem ser acessados e avaliados um a um, e tendo em 

vista os objetivos desse trabalho de identificar alterações em decorrência da implantação 

do parque eólico, esses dados foram avaliados individualmente e extraídos em 3 setores 

que foram definidos em: pré-esteira, esteira e pós-esteira. A definição e limite de cada 

um desses 3 setores foram elaborados com base nos valores que foram definidos no 
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capítulo 3, acerca da abrangência do efeito esteira. Com esse limite definido, foi 

delimitada uma área de 3 pixels, situados fora da esteira, sendo 3 pixels antes de sua 

atuação e 3 após sua área de influência. Tendo sido definidos esses limites, os valores 

foram extraídos e apresentados sob a forma de gráficos de temperatura nos conjuntos de 

gráficos 03 e 04. 

Avaliando o resultado disposto nos gráficos, foi observado um padrão de 

distribuição semelhante para ambos os períodos. Inicialmente foi constatado que as 

faixas que correspondem aos pixels do pré-esteira e o pós-esteira apresentaram 

temperaturas inferiores à faixa da esteira. Uma primeira análise poderia conduzir ao 

resultado que a temperatura superior na faixa da esteira correspondia ao próprio efeito 

esteira, entretanto, o padrão de distribuição se manteve para ambos os períodos o de pré 

implantação e pós-implantação. 

Apesar de essa metodologia ter apresentado os resultados com o padrão de 

repetição em ambos os períodos, não foi possível constatar uma distinção entre o 

comportamento dos dados, ou seja, se há de fato uma alteração no comportamento da 

temperatura em virtude do processo de operação do parque eólico e geração do efeito 

esteira, o mesmo não pode ser visualizado nos dados de temperatura da superfície, ou 

seja, com esses dados pode-se concluir que o efeito esteira não traz alterações para 

superfície próxima ao parque e seu entorno, portanto não causa alterações 

microclimáticas. 

 Como o padrão dos dados não apresentou diferenciação, foi necessária a busca 

pela explicação física que causou o resultado. Inicialmente foi avaliada a existência da 

presença de umidade no solo nas áreas em que foram registrados os maiores valores de 

temperatura. Essa explicação foi avaliada no item 5.2 desse trabalho, através da 

elaboração de composições coloridas em RGB, na sequência 543. Essa composição, que 

foi exposta na figura 17, tornou possível a visualização nos tons de azul da presença de 

água sob a superfície, não apenas sob a forma de corpos hídricos mas também nos 

locais influenciados por sua presença, ou seja, locais da superfície com umidade. 

A presença de água nas áreas identificadas como pré-esteira e pós-esteira seriam 

capazes de explicar a temperatura reduzida que foi identificada na área avaliada, pois a 

água como um fluido ao se dispersar sobre a superfície poderia ser capaz de reduzir em 

alguns graus a temperatura. Apesar disso, não foram encontrados indícios da presença 

de umidade nas composições realizadas que foram apresentadas na Figura 17. 

Inicialmente poderíamos pressupor que houve uma falha na distribuição de cores, 
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entretanto essa probabilidade foi descartada ao se visualizar as tonalidades azuladas que 

os corpos hídricos e os reservatórios assumiram. Portanto, essa hipótese de que a água 

presente sob a superfície sobre a forma de umidade que foi inicialmente levantada foi 

descartada para explicar os dados que foram adquiridos. 

Uma vez descartada a hipótese da presença de umidade na área avaliada foi 

necessário avaliar outro fenômeno responsável por apresentar os dados, tais quais eles 

se apresentaram nos gráficos de temperatura. Avaliando as fotografias que foram 

adquiridas no processo de elaboração com as visitas em campo, foi possível notar a 

coloração diferenciada do solo presente no entorno do primeiro aerogerador, 

evidenciado na figura 18 “A”, em uma área identificada com a presença de dunas e solo: 

predominantemente dos Gleissolos Sálicos.  

A observação dessas tonalidades avermelhadas foram os primeiros indícios da 

presença do Barreiras na área de estudo que pode ter sido trazido de outra área pra 

preparação da base do aerogeradores, ou mesmo ter sido exposto com o processo de 

escavação da área para preparação do solo, de modo a torná-lo mais firme para os fins 

que a área assumiria com a exploração de petróleo e fixação das bases das futuras 

máquinas de aerogeradores. 

Com o objetivo de avaliar se o solo presente nas camadas superiores no entorno 

das bases do aerogeradores continha certo teor de ferro na forma ferro (Fe
+3

), que 

poderia causar alterações nos valores de temperatura, uma vez que esse composto 

apresenta tonalidade mais escurecida e avermelhada principalmente em comparação 

com os Gleissolos Sálicos presentes na área do entorno, para ambos os períodos 

avaliados, foi empregada a metodologia denominada de razão de bandas, que foi 

descrita no item 5.3 desse trabalho. Com a aplicação dessa metodologia tornou-se 

possível identificar o teor de Ferro livre presente no solo, concomitante aos compostos 

de Fe
3+

 e Fe
+2

 presentes. 

Ao se avaliar a dispersão desses dois componentes foi possível realizar uma 

associação entre os dados de temperatura que foram expostos nos gráficos 03 e 04. 

Embora o Fe
+2

, apresente tonalidade mais clara, próxima do prateado, em contraposição 

ao Fe
3+

, que possui coloração avermelhada próxima do marrom, a presença desses dois 

componentes no solo é capaz de gerar quantidade de calor diferenciada. Esse processo 

ocorre através de um simples processo físico, no qual o Fe
+2

, por ser mais claro, reflete 

uma maior quantidade da radiação que incide sobre ele, absorvendo uma menor 

quantidade de radiação, portanto gera uma menor quantidade de calor. O Fe
3+,

 por sua 



82 

 

vez, devido a sua tonalidade mais escura, reflete uma menor porção do calor que incide 

sobre ele sobre a forma de radiação, absorvendo a maior parte, gerando, assim, uma 

maior quantidade de calor. 

Tendo em vista o resultado que foi encontrado com a razão de bandas, podemos 

concluir que a área possui concentração do Fe
+2

, cuja aparência apresenta tonalidades 

mais claras, próximas da cor prata e grafite, o que significa que essa porção específica 

apresenta uma temperatura inferior em relação aos elementos presentes na porção 

situada mais a leste. A explicação para a temperatura (Gráfico 05) reduzida na porção 

situada mais a leste, na figura 21 possuir Ferro em nenhuma concentração, se deveria a 

maior proximidade do oceano (umidade mais elevada), bem como resultante da 

influência do vento de origem leste que contribui para reduzir sua temperatura. 

Esse processo pode ser devidamente evidenciado ao longo das figuras 21 a 25, nas 

quais é realizada a relação entre esses componentes do solo com os dados de 

temperatura dispostos nos gráficos de 5 a 9. Embora seja um simples processo térmico 

de absorção e reflexão da energia que incide sobre o solo, a simples diferenciação 

existente entre os componentes do solo é capaz de gerar resultados diferenciados no que 

se refere à geração de calor que alteram a temperatura do solo. 

Com os resultados expostos, foi possível concluir e avaliar a influência dos 

componentes do solo para os dados de temperatura da superfície. Inicialmente, os dados 

que foram expostos surgiram nesse trabalho como uma possível hipótese para explicar o 

padrão de dados de temperatura encontrados. A utilização de técnicas de PDI permitiu a 

evidenciação parcial dos dados encontrados. Seria interessante, em trabalhos futuros, 

uma conclusão mais acertada dos elementos que foram diagnosticados através da uma 

análise detalhada dos elementos presentes no solo da área de estudo, por meio de um 

mapeamento dos tipos de solo, bem como um cálculo do percentual dos teores de ferro 

(fe) presentes no solo, que puderam ser evidenciados pelo uso de razão de bandas do 

Landsat 5.  

Com a execução esse procedimento poderia ser possível a execução da validação 

dos teores de ferro (Fe
+3

 e Fe
+2

) com a coleta de amostras de solo no dia da passagem do 

Landsat, tal qual foi executado com os dados de temperatura. O refinamento dos 

procedimentos metodológicos para alcance de resultados mais próximos da realidade 

traria à pesquisa resultados mais confiáveis. 

Ao se avaliar os resultados encontrados ao longo da execução dos procedimentos 

metodológicos, tornou-se possível concluir também que, com a metodologia executada, 
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não foram diagnosticadas alterações na superfície presente no entorno do parque 

decorrentes do efeito esteira. As únicas alterações que puderam ser identificadas foram 

resultantes da própria sazonalidade do clima e dos diferentes componentes do solo. 

Embora seja necessário reconhecer que a metodologia empregada possuía algumas 

limitações quanto ao alcance dos dados, uma abordagem diferente da problemática que 

aqui foi proposta poderia conduzir a resultados diferenciados. 
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7. CONCLUSÕES 

 

A problemática para execução desse trabalho iniciou-se com o levantamento de 

uma hipótese que permitiu a definição de todo um arcabouço teórico-metodológico, o 

simples questionamento de que o processo de operação de um parque eólico poderia 

causar alterações no microclima presente no entorno do parque. Uma vez tendo sido 

delimitada a hipótese de trabalho, foram pensados os objetivos para alcançar a validação 

da hipótese. Dessa forma tal qual exposto nos primeiros capítulos desse trabalho os 

objetivos foram: analisar os elementos que regulam o tempo, o clima e a dinâmica 

atmosférica da região de Macau;  analisar os produtos dos satélites Landsat 5 e 7 para 

identificar possíveis alterações na temperatura da superfície na área de entorno do 

parque eólico nos períodos anteriores a implantação do parque e após sua operação; 

realizar a validação dos dados do satélite com coleta de campo para captar as condições 

meteorológicas do local do parque e comparar com os dados do satélite Landsat. 

Realizando uma avaliação da estrutura dessa dissertação, os itens que foram 

apontados no primeiro objetivo específico foram contemplados no capítulo 4 com a 

caracterização climática da região realizada com análise dos dados da estação do 

INMET, juntamente com a caracterização dos sistemas atuantes e sua influência nos 

parâmetros meteorológicos. 

O segundo objetivo apontado foi executado com a aplicação do modelo de 

conversão dos níveis de cinza em temperatura, e a aplicação de metodologias para 

identificação do nível de correlação nos permitiu aceitar os dados do satélite como 

confiáveis. Uma análise apenas das variações sazonais da temperatura não foi capaz de 

revelar alterações significativas, entretanto, uma análise mais minuciosa dos dados 

permitiu a identificação de um padrão de distribuição gaussiana para ambos os períodos 

avaliados: pré-implantação do parque e pós-implantação. 

Uma vez sendo realizada a observação de que não havia uma distinção clara entre 

os dados coletados para ambos os períodos, tornou-se necessária a avaliação dos dados 

em uma perspectiva diferente da que foi proposta inicialmente: análise não mais dos 

fatores meteorológicos e de alterações provocadas pela ação do efeito esteira, mas sim 

dos componentes presentes no solo do entorno da área em análise. 

Ao se identificar os tipos de solo presentes na área, percebeu-se uma concentração 

de argilas que, em sua composição, trazem o elemento ferro que pode vir a se apresentar 

em duas formas: o Fe
+3

 e o Fe
+2

. Dessa forma, foram empregadas metodologias que 
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permitissem através do sensoriamento remoto distinguir a presença desses elementos; 

uma vez realizada, foi possível concluir sua influência para os dados de temperatura. 

Portanto, pode-se concluir que, apesar de essa pesquisa ter revelado a importância 

de uma análise detalhada do solo para os dados de temperatura, ao contrário da premissa 

inicial de que a turbulência gerada pela movimentação das pás dos aerogeradores seria 

capaz de perturbar o microclima presente em seu entorno, com a metodologia 

empregada não foram identificadas alterações no microclima em virtude da operação do 

Parque Eólico Piloto de Macau. 

Embora os dados que foram coletados para avaliação dos resultados gerados por 

essa pesquisa terem apontado para os componentes e tipos de solo como sendo alvos 

que podem vir a afetar diretamente os dados de temperatura da superfície, uma 

afirmação mais precisa desse nível de influência somente poderá ser feito com estudos 

mais detalhados e análises químicas do solo em laboratório, com objetivo de quantificar 

as reais porcentagens de ferro que estão presentes no solo e comparar com os dados de 

temperatura para quantificar seu grau de influência. 

Outro elemento acerca das conclusões dessa pesquisa que podem ser averiguados 

em trabalhos futuros é a replicação dos procedimentos metodológicos dessa pesquisa 

em parque eólicos situados em outros locais, sob condições diferenciadas. Sobre esse 

ponto, é necessário ressaltar que os dados de temperatura sofreram larga influência dos 

elementos presentes a sua volta, desde nível de maré, direção variável do vento e 

composição do solo diferenciada.  

A aplicação dos procedimentos metodológicos dessa pesquisa em um parque 

eólico, sob condições mais estáveis, poderia levar a resultados diferentes. Outro ponto 

que poderia conduzir a outros resultados é o porte dos aerogeradores que vem se 

modificando ao longo da última década; a tecnologia para o aprimoramento de 

aerogeradores tem conduzido a torres mais altas e hélices maiores, ou seja, a um efeito 

esteira mais extenso. Por isso, questiona-se: seria capaz de o aumento dessas máquinas 

gerar resultados diferentes? Ou, o aumento do porte dessas máquinas as tornaria 

incapazes de alterar o microclima presente em seu entorno? Esses são questionamentos 

propícios ao desenvolvimento de pesquisas futuras, mas esperamos que a execução 

desta, sobretudo no aspecto metodológico, possa ser capaz de contribuir com trabalhos 

futuros nesse segmento. 
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