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Mapeamento de atributos climáticos a partir de imagem SRTM. 

Primeiramente, abra o ArcMap. Em seguida, procure a pasta onde foi salva a imagem SRTM e 
adicione na área de trabalho do ArcMap. 

 

A imagem SRTM será adicionada a área de trabalho. Em seguida, caso o ARCToobox não esteja 
aberto, clique no ícone ARCToolbox, conforme exemplo abaixo. 

Na lista que se abrirá, clique em “Data Management Tools”, em seguida expanda a opção 
“Raster”, expanda a opção “Raster Processing” e clique em CLIP. 



 

A janela da ferramenta CLIP aparecerá. Em “Input Raster”, selecione a imagem SRTM e 
“Output Extent” abra o Shape Buffer_10km (a imagem será recortada nos limites do Buffer de 
10km do Parque). Em “Output Raster Dataset”, selecione a pasta onde a nova imagem será 
salva. Clique em OK. 

 

A nova imagem, agora recortada, aparecerá na tela. 



 

Agora trabalharemos somente com a imagem recortada, desabilite a imagem inteira. 

 

Em seguida utilizares a Barra de Ferramentas do ARCGIS denominada de 3D Analyst. Caso essa 
Barra de ferramentas não esteja habilitada, clique na parte cinza superior do ARCGIS uma lista 
de ferramentas aparecerá, conforme ilustração abaixo. Selecione a opção 3DAnalyst. 



 

Agora a sua Barra de Ferramentas deverá estar visível na área de trabalho. Em seguida, clique 
na seta ao lado do nome 3DAnalyst, selecione “Convert” e em seguida “Raster to Features”. 

 

 



Uma nova janela aparecerá. Nesse próximo passo a imagens SRTM será transformada em 
shape (polígonos). Em “Input Raster”, selecione a imagem SRTM recortada. Certifique-se que 
em “Output geometry type” esteja selecionada a opção polígono. Configure a pasta onde o 
novo arquivo deverá ser salvo e clique em OK. 

 

Na tela aparecerá o novo shape. 

 



Em seguida, abra a Tabela de Atributos desse novo shape.  

 

Observe que essa tabela apresenta 4 colunas, sendo que a coluna GRIDCODE representa a 
altitude. 

 



No próximo passo vamos adicionar um campo na tabela de atributos no qual iremos calcular a 
Temperatura do ar a partir da altitude. Para criar um novo campo, clique em Opções, 
localizado na parte inferior da tabela de atributos e clique em “Add Field”. 

 

Na nova janela, em “Name” digite TºC, em tipo certifique-se que a opção Duplo esteja 
selecionado. Clique em OK. 

 



Perceba que há agora na tabela de atributos um novo campo, denominado TºC, mas que ainda 
não foi preenchido. Feche a tabela de atributos. 

 

Agora, vamos utilizar outra ferramenta do ARCGIS, a ferramenta Calcular Campo. Clique no 
ARCToolbox em “Data Management Tools”, em seguida expanda a opção “Fields” e clique em 
“Calculate Field”. 

 

 



Na nova janela, em “Input Table”, selecione o novo shape (sf-24-v-a_cli), em “Field Name”, 
selecione TºC. Clique na calculadora do campo “Expression”. 

 

Na janela da calculadora digite a fórmula previamente obtida com o Gráfico de Regressão 
linear no Excell. Obs: Utilize os comandos da calculadora.  

 

A fórmula será composta no campo T°=, conforme ilustração abaixo. 



 

A fórmula inserida aparecerá na linha da expressão, conforme figura abaixo. Clique em Ok.  

 

O programa irá processar o cálculo em cada uma das linhas do Coluna TºC, presente na tabela 
de atributos. 



 

Quando terminar o processamento, abra a tabela de atributos. Observe que cada linha da 
Coluna TºC agora possui um valor, estimado a partir da fórmula inserida no passo anterior. 

 



Agora o próximo passo, é determinar faixas de temperatura e mapear esse dado. Para isso 
clique com o botão direito do mouse em cima da shape recortado e clique em Propriedades. 
Obs: Os próximos passos não soa novidades, aprendemos na primeira aula de ARCGIS. 

 

Clique na Guia “Symbology”, em seguida no item “Show”, clique em “Quantidades” e em 
“Graduated colors”. No Campo Valor, selecione a opção TºC.  



 

Caso apareça uma mensagem informando que o tamanho Máximo da amostra foi atingido e 
solicitando que o tamanho da amostra seja alterado, clique em ok. 

 



Em seguida, clique no número de classe, selecione qualquer opção e clique em “Classify”, 
conforme ilustrado abaixo. 

 

Uma nova janela aparecerá. Clique em “Sampling”.  

 

Aumente a amostragem para 300.000 e clique em OK na janela “Data Sampling”. 



 

Na janela de “Classification” clique também em OK. 

 

Agora em Classes, selecione 10. Isso quer dizer que os dados de temperatura serão divididos 
em 10 classes.  



 

Em seguida, vamos definir essas classes para intervalos de 1°. Para isso clique em cima da 
primeira classe e digite 11. Na segunda classe digite 12 e assim sucessivamente.  

 

Em “Color Ramp”, selecione a cor que melhor representa o elemento a ser mapeado.  



 

Também é possível inverter a rampa de cores escolhida, para isso clique com o botão direito 
em cima de “Range”, conforme ilustração abaixo. 

 

Em seguida, clique na simbologia de cada classe e retire o contorno definido.  



 

Pronto, já conseguimos visualizar o mapeamento da temperatura do ar.  

 

Em seguida, adicione os shapes de limites do Parque e os pontos das estações meteorológicas. 
Formate o layout do mapa, inserindo coordenadas, norte, legenda e escala.  



 

Pronto!! Nossa figura está pronta para ser inserida no texto. 

Exemplo: 

 



Figura 01: Espacialização da Temperatura média do ar para o Parque Nacional do Caparaó e 
seu entorno. 


