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RESUMO 

 

A atmosfera tem como funções principais a filtragem da radiação, a regulagem do clima e o 

efeito estufa conservando o aquecimento terrestre. Porém suas funções não trabalham de 

forma eficiente devido as ações antrópicas que alteram a composição natural da atmosfera. 

Conforme o último relatório do IPCC de 2014 o desflorestamento e desmatamento foram 

listados como um dos principais prejudicadores do clima e a agricultura se enquadra nesse 

perfil. O Brasil destina milhares de hectares para produção agrícola e pastagem de animais. 

Parte dessas áreas foram florestas que concentravam importantes espécies nativas da flora 

brasileira e de fundamental relevância para o equilíbrio climático dessas regiões. Desta forma 

o presente trabalho teve a intenção de verificar se as áreas de agricultura afetam o microclima 

do município de Limeira, São Paulo, que hoje destina-se quase metade da sua área territorial 

ao cultivo da cana-de-açúcar. A metodologia está organizada em três etapas. Primeira é a 

detecção de mudanças do uso e ocupação do solo através de análise temporal da área de 

estudo para encontrar as mudanças ocorridas no cenário de forma geral no período de 1988 a 

2016. Segunda, a realização da identificação das ilhas de calor, caracterizando e verificando o 

comportamento da temperatura de superfície nos diferentes períodos de safra, sendo 

realizadas 18 análises de imagens do infravermelho termal dos sensores TM, ETM+ e OLI. 

Por último, se realizará a correlação meteorológica através de dados climatológicos coletados 

por diversas Estações Meteorológicas e interpolados, para comparação com as temperaturas 

das ilhas de calor. Espera-se com o respectivo projeto, que seja possível justificar as 

mudanças ocorridas no clima do município.  
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