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CAPITULO 3:  

O FENÔMENO DE ILHAS DE CALOR, SUA EVOLUÇÃO 
E SUA CORRELAÇÃO COM O CRESCIMENTO 

URBANO DE GOIÂNIA-GO    

 

3.1 O processo de Crescimento Urbano de Goiânia-GO 

3.1.1 Breve histórico do crescimento urbano de Goiânia até a década de 1980 

Corrêa (1981) historiza o crescimento urbano de Goiânia em cinco momentos: 1) 

de 1933 a 1935, com a implantação do Plano Diretor; 2) em 1938, crescimento da malha 

urbana em sentido sul (ampliação do Setor Sul); 3) de 1940 a 1950, crescimento da 

cidade no sentido leste-oeste em direção ao núcleo urbano existente antes de 1935 – 

Campinas (origem dos setores Oeste, Aeroporto, Funcionários etc.); 4) de 1950 a 1960, 

expansão rumo a oeste e estendendo-se para o sul; e 5) após 1960, uma expansão mais 

desordenada, com formação de vários núcleos habitacionais separados por enormes 

vazios demográficos. 

Oliveira (2005, p. 4) destaca que “até 1950, a formação do espaço urbano de 

Goiânia respeitou os planos iniciais e teve seu crescimento “monitorado” pelo Estado”. 

Desse período em diante, o espaço goianiense foi marcado por um grande caos no 

processo de crescimento urbano, com a multiplicação, especialmente até a década de 

1970, de inúmeros loteamentos irregulares. 

Nos anos 1970-1980 prevaleceu a implantação de conjuntos habitacionais pelo 

poder público, em áreas afastadas do espaço urbano consolidado. Ao longo das décadas 

de 1980 e 1990, houve a verticalização concentrada nos bairros com melhor 

infraestrutura, fenômeno que se tornou disperso pelo espaço urbano no século XXI, 

acompanhado, também pela forte proliferação de condomínios fechados. 

De uma forma geral, evidencia-se uma expansão horizontal ostensiva, com 

densidade rarefeita em vários trechos da mancha urbana, mas cuja dinâmica já ocasiona 

inclusive a conurbação com municípios vizinhos, como Aparecida de Goiânia, Trindade 

e Senador Canedo. 
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3.1.1 Mapeamento do crescimento urbano de Goiânia-GO entre 1986 e 2010 

Os produtos cartográficos obtidos com a classificação das imagens orbitais 

(Figura 25, 26, 27 e 28) ilustram o processo de crescimento da área urbana de Goiânia-

GO nos anos de 1986, 1996, 2006 e 2010, com destaque para o sucessivo crescimento 

da área urbana em detrimento da redução da área revestida por cobertura vegetal nativa.  

A grande mudança ocorrida entre as décadas de 80 a 90 foi a intensa supressão 

da cobertura vegetal para implantação de atividades agropecuárias (o que é facilmente 

visível na porção noroeste do município), havendo ainda o processo contínuo de 

crescimento da área urbana, especialmente nas porções sudoeste, constituindo áreas de 

reserva de terra urbana para a implantação de conjuntos habitacionais, e noroeste, 

caracterizada por loteamentos irregulares (RODRIGUES, 2010).  

Nas décadas de 80 e 90 o crescimento do tecido urbano ocorreu de forma 

irregular e acelerada, resultando em uma malha urbana descontínua, sendo que a 

periferia cresce mais que o núcleo urbano central, que já se encontra consolidado, 

sobretudo pelo comércio e ocupação tradicional – conforme registrado na região de 

Campinas (RODRIGUES, 2010). Além da região central do município, a porção sul 

também já se encontra consolidada neste período, com forte processo de verticalização. 

Ainda na década de 90, conforme representado pelo mapa de Cobertura do Solo 

de 1996, se vê o crescimento de setores habitacionais nas regiões periféricas do 

município, separados por vazios demográficos, os quais são ocupados nos anos 

seguintes (conforme representado pelos mapas de Cobertura do Solo de 2006 e 2010). 

Esse fenômeno é fruto de um “processo de ocupação residencial das áreas periféricas 

em detrimento das regiões mais centrais” – os condomínios fechados, conforme 

destacado na análise de Oliveira (2005). 

Ressalta-se a aparição no mapa de Cobertura do Solo de 2010 de um corpo 

hídrico de extensão considerável na porção nordeste do município de Goiânia. Trata-se 

do reservatório da Barragem do Ribeirão João Leite, construído com vistas a assegurar o 

abastecimento de água tratada para Goiânia e seu entorno até o ano de 2040, e que teve 

seu enchimento iniciado no final do ano de 2009. 
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Figura 25: Mapa de Cobertura do Solo do município de Goiânia-GO em 1986 
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Figura 26: Mapa de Cobertura do Solo do município de Goiânia-GO em 1996 
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Figura 27: Mapa de Cobertura do Solo do município de Goiânia-GO em 2006 
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Figura 28: Mapa de Cobertura do Solo do município de Goiânia-GO em 2010 
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A quantificação das classes de cobertura do solo, de cada recorte temporal, foi 

mensurada em ambiente SIG, representada na Tabela 1 e ilustrada na Figura 29. Chama 

a atenção o fato de que a cobertura vegetal do município de Goiânia sofreu redução de 

52,7% apenas no decorrer dos anos analisados. De uma área de 220,1 km² em 1986, 

passou a 104,1 km² no ano de 2010. Não obstante, a área urbanizada 1

14
, que era de 144,5 

km², em 1986, alcançou uma área de 278,6 km², no ano de 2010 – um crescimento de 

92,8%. 

 

Tabela 1: Quantificação das classes de cobertura do solo de Goiânia-GO – 1986/2010 

ANO 
Corpos Hídricos Vegetação Área Urbanizada Agropecuária 

Área Área Área Área 

 

km² % km² % km² % km² % 

1986 7,3 1,0 220,1 29,8 144,5 19,5 367,7 49,7 

1996 7,5 1,0 153,0 20,7 192,9 26,1 386,1 52,2 

2006 7,5 1,0 109,8 14,8 261,1 35,3 361,1 48,8 

2010 15,3 2,1 104,1 14,1 278,6 37,7 341,5 46,2 

Obs.: área total do município = 739,52km2. 

 

 

Figura 29: Gráficos de proporção da ocorrência de cada classe de Cobertura do Solo em 

Goiânia-GO – 1986/1996/2006/2010 

                                                 
1

14
 O termo “urbanizado” é aqui utilizado no sentido de “área já ocupada por estruturas urbanas ou com 

registro de modificação para sua implantação, a exemplo de áreas já loteadas para implantação de futuros 

bairros”. Não corresponde, portanto, aos limites jurídicos do que venha a ser a área urbana do município. 
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Conforme destacado anteriormente, a construção da barragem do João Leite em 

2010 propiciou a duplicação da área revestida por corpos hídricos dos anos anteriores. 

Já as áreas cobertas por atividades agropecuárias tiveram a maior elevação entre os anos 

de 1986 e 1996 (crescimento de 27,6 km²), apresentando pouco crescimento e até 

pequenos recuos nos anos seguintes, certamente por ter sua área destinada à ocupação 

urbana.  

Para uma melhor visualização do crescimento urbano de Goiânia, a Figura ,30 

destaca apenas o desenvolvimento da área urbanizada. No mapa são perceptíveis os 

vetores de crescimento para as regiões sudoeste e noroeste, sendo as regiões central e 

sul já bastante consolidadas – certamente por apresentarem um relevo mais plano 

(condicionado pelo Planalto Embutido de Goiânia).  

Convém ressaltar as estruturas físicas que tiveram influência nesse processo de 

crescimento urbano, conforme as instalações da Rede Ferroviária que impediu, até a 

década de 60, o crescimento a partir do extremo norte do Setor Central, e o Rio Meia 

Ponte que, até a década de 90, restringiu o crescimento urbano, pela falta de pontes, o 

que não impediu descontrolada expansão de seus fundos de vale. E, ainda, a Avenida 

Anhanguera, que provocou o crescimento no sentido leste/oeste, e a Rodovia BR-153, 

que até meados da década de 80 representou obstáculo à expansão urbana para o 

leste/sudeste (CORRÊA, 1981). 
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Figura 30: Crescimento da Área Urbanizada do município de Goiânia-GO entre 1986 e 2010 

 

 



~ 60 ~ 

 

Além disso, ressaltam-se as restrições históricas existentes na legislação urbana 

quanto à ocupação antrópica da região norte-noroeste, dada a sua função de preservação 

dos mananciais – já que lá se encontrava a principal área de captação de água para 

abastecimento público, estabelecida no curso do rio Meia Ponte. Por isso mesmo, essa 

região ainda se encontrava bastante preservada até o final da década de 90. O mesmo 

pode ser dito em relação à região nordeste, mas por conta do relevo mais acentuado. 

A mancha urbana, que parece estancar diante dos limites meridionais do 

município, na verdade ultrapassou essa barreira e se estendeu pelo território do 

município de Aparecida de Goiânia. Nesse sentido, não houve, inicialmente, uma 

verdadeira conurbação da mancha urbana das duas cidades e sim um extravasamento do 

limite sul de Goiânia sobre a parte norte do município vizinho. Esse fato é ainda hoje 

corroborado pelos imensos vazios urbanos que existem em Aparecida de Goiânia, entre 

seu núcleo urbano original (a região central da cidade) e seus bairros da porção norte, 

conectados à Goiânia.  

O mesmo vem ocorrendo com outros município limítrofes de Goiânia, como 

Senador Canedo (à leste) e Trindade (à oeste), mais recentemente, assim como Goianira 

(à noroeste), em processo. Esse fato pode ser explicado pela consideração de Rodrigues 

(2010, p.1). Ao analisar a dinâmica populacional de Goiânia, o autor afirma que “nas 

últimas décadas, Goiânia vê cair o volume e o ritmo de crescimento populacional em 

favor do crescimento dos municípios do seu entorno imediato”. 

A Figura 31, por sua vez, ressalta a supressão da cobertura vegetal, com 

destaque para a grande devastação ocorrida na porção norte do município de Goiânia, 

onde a agropecuária foi a primeira a incorporar os espaços e, paulatinamente, vem 

sendo substituída por ocupação urbana.  

A figura chama a atenção, também, para os desmatamentos das áreas de 

preservação permanente, no entorno dos corpos hídricos inseridos na área urbana do 

município, desencadeados essencialmente pela ocupação indevida dessas áreas, 

principal reflexo do crescimento urbano sem o devido planejamento. Convém destacar 

que, na maior parte dos casos, não se tratam de ocupações promovidas por pessoas de 

baixa renda, pois apresentam padrão de residências de classe média. E o próprio Estado 

é um dos agentes transformadores desses espaços, com a instalação de redes viárias. 
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Figura 31: Supressão da Cobertura Vegetal no município de Goiânia-GO entre 1986 e 2010 
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3.2 O fenômeno de ilhas de calor em Goiânia-GO 

Conforme destacado por Jensen (2007), o analista de imagens do infravermelho 

termal deve ter em mente as diferenças entre esse tipo de imagem e as demais 

provenientes do sensoriamento remoto, essencialmente no tocante às características 

térmicas do produto. Para tanto, é preciso atentar-se a: 1) como a energia radiada pelo 

sol interage com a atmosfera; 2) como ela interage com os materiais da superfície; 3) 

como a energia emitida pelo terreno interage com a atmosfera novamente; e 4) como um 

sensor orbital registra a radiação infravermelha termal. 

Assim, com vistas a possibilitar uma análise multitemporal e, ao mesmo tempo, 

considerando os preceitos indicados por Jensen (2007), a seleção das imagens respeitou 

a necessidade de condições homogêneas no estado atmosférico (Quadro 5), respeitando 

níveis similares de ganho de energia solar para possibilitar uma interação semelhante 

com a superfície e a atmosfera e de irradiação superficial. E, dessa forma, garantir a 

possibilidade de análise comparativa das situações encontradas ao longo dos anos 

analisados.  

Os Mapas de Temperatura Superficial Terrestre de Goiânia-GO de 1986, 1996, 

2006 e 2010 são representados pelas Figuras 32, 33, 34 e 35 (respectivamente). Neles é 

possível vislumbrar as maiores temperaturas da superfície terrestre ocorrendo nas áreas 

centrais do município (alcançando os 29°C, para o ano de 1986, chegando a alcançar os 

36°C, conforme constatado em 2010), enquanto as menores temperaturas são 

verificadas nas áreas periféricas – situação já esperada, dadas as constatações 

semelhantes já retratadas para outros ambientes urbanos (Capítulo 1) –, com valores 

partindo de 19°C. Contudo, o fenômeno de ilhas de calor em Goiânia permite constatar 

algumas variações nesse modelo, que são detalhadas e analisadas a seguir. 
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Figura 32: Mapa de Temperatura Superficial Terrestre do município de Goiânia-GO – 1986 
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Figura 33: Mapa de Temperatura Superficial Terrestre do município de Goiânia-GO – 1996 
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Figura 34: Mapa de Temperatura Superficial Terrestre do município de Goiânia-GO – 2006 
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Figura 35: Mapa de Temperatura Superficial Terrestre do município de Goiânia-GO – 2010 
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 Para o ano de 1986, os menores valores de TST ocorrem nas regiões nordeste, 

nas imediações do Ribeirão João Leite, e norte-noroeste, nas proximidades do Ribeirão 

Caveiras, destacadas com círculos azuis na Figura 36, onde se verificam valores 

partindo dos 19°C. Já os maiores valores de TST são registrados nas regiões nordeste, 

sudeste e sudoeste, em espaços destacados com os retângulos vermelhos na figura, onde 

as temperaturas superficiais alcançam os 29°C. Portanto, a maior amplitude de 

temperatura superficial, ou seja, a diferença entre o maior e o menor valor verificados 

no ano de 1986, é da ordem de 10°C. 

 

Figura 36: Detalhes de amplitude na Temperatura Superficial Terrestre de Goiânia-GO em 1986 

 

Conforme representado na figura 37, em 1996 a amplitude de temperatura 

superficial aumenta para 13°C. Enquanto os menores valores de TST ocorrem nas 

regiões nordeste e oeste da Capital, com registros de temperaturas variando entre 19 e 

20°C, a porção central do município (áreas destacadas pelos retângulos vermelhos) 

apresenta valores oscilando entre 30 e 32°C. 
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Figura 37: Detalhes de amplitude na Temperatura Superficial Terrestre de Goiânia-GO em 1996 

  

 

Figura 38: Detalhes de amplitude na Temperatura Superficial Terrestre de Goiânia-GO em 2006 
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No ano de 2006, a variação térmica espacial verificada foi de 14°C, com os 

menores valores registrados (Figura 38) variando entre 19 e 20°C, nas regiões nordeste 

e oeste, e os maiores valores de temperatura superficial constatados em dois pontos na 

porção central e outro no extremo sudoeste, com valores variando entre 32 e 33°C. 

O ano de 2010 (Figura 39) já apresenta uma variação espacial simultânea da 

temperatura superficial terrestre alcançando os 17°C. Os menores valores de TST são 

verificados, novamente, nas regiões nordeste e oeste, com registros entre 19 e 20°C. Os 

maiores valores, por sua vez, também mantém a similaridade na ocorrência geográfica 

com o ano de 1996 (salvo por uma das áreas). Os valores, contudo, oscilam para mais, 

variando entre 33° e 36°C, constatados em alguns pontos da porção central e na região 

sudoeste do município. 

 

 

Figura 39: Detalhes de amplitude na Temperatura Superficial Terrestre de Goiânia-GO em 2010 

 

As representações da distribuição espacial da TST ao longo dos anos 

pesquisados demonstram que os menores valores de temperatura superficial são 

predominantemente encontrados nas regiões nordeste, oeste e extremo sudoeste do 

município. No caso da região nordeste, tal ocorrência pode ser explicada pela presença 
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de uma grande área com cobertura vegetal arbórea densa, classificada como Floresta 

Estacional Semi-Decídua e Decídua, instalada em região dominada por morros, que 

alcançam cotas acima dos 1.000m de altitude. Além disso, essa região é cortada por um 

importante manancial do município, o Ribeirão João Leite.  

A altitude, por sua vez, é o principal fator relacionado à ocorrência de 

temperaturas amenas também na região oeste de Goiânia, onde se encontra um dos 

pontos mais elevados do município, o Morro do Mendanha, com cota altimétrica de 

914m, e no extremo sudoeste do município, cujas cotas altimétricas também 

ultrapassam os 900m. 

No outro oposto, as temperaturas mais elevadas ocorrem essencialmente nas 

áreas central, sudoeste e sul do município, regiões já consolidadas, em termos de 

ocupação urbana, com intensa ocorrência de construções e atividades antrópicas – 

condições essas favoráveis para a formação das ilhas de calor. Convém ainda destacar 

outra região onde há ocorrência de temperaturas elevadas: na porção nordeste do 

município, nas imediações da área do aeroporto de Goiânia, a qual, desde o ano de 

1986, já apresenta temperaturas consideráveis certamente por apresentar uma extensa 

área sem revestimento vegetal, o que propicia em uma elevação da temperatura 

superficial terrestre.  

A Figura 40 apresenta os gráficos com a proporção de ocorrência de cada classe 

de TST durante os anos analisados, sendo possível, por meio de uma análise 

comparativa, conferir uma verdadeira inversão na representatividade das classes de 

temperatura superficial no decorrer dos anos de 1986 a 2010, que oscilaram do 

predomínio absoluto das temperaturas abaixo de 24º C, para o domínio amplo das 

temperaturas acima desse patamar. 
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Figura 40: Gráficos de proporção da ocorrência de cada classe de Temperatura Superficial 

Terrestre em Goiânia-GO – 1986/1996/2006/2010 

 

3.2.1 A evolução do fenômeno de ilhas de calor em Goiânia-GO entre 1986 e 2010 

 É notório que o fenômeno de ilhas de calor apresenta um desenvolvimento 

contínuo no decorrer dos anos, haja vista ser considerado um processo adaptativo e 

intensificador. 

 Pautado nesse pressuposto, é oportuno destacar a variação dos menores e 

maiores valores de TST verificados no decorrer dos anos, apresentados na Tabela 2. 

Percebe-se, pelos dados, que o menor valor se manteve estável, em 19°C. Contudo, os 

maiores valores registrados apresentaram uma gradual elevação no decorrer dos anos, 

com oscilação da ordem de 7º C entre os anos de 1986 e 2010. Ainda é possível destacar 

uma elevação nas temperaturas médias, de 24°C em 1986 para 27,5°C em 2010, assim 

como na moda dos valores registrados, de 23°C em 1986 e 1996, para 24°C em 2006 e 

2010. 
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Tabela 2: Valores de Temperatura Superficial Terrestre registrados em Goiânia 

 1986 1996 2006 2010 

Menor valor de TST verificado (°C) 19 19 19 19 

Maior valor de TST verificado (°C) 29 32 33 36 

Média dos valores de TST verificados (°C) 24 25,5 26 27,5 

Moda dos valores de TST verificados (°C) 23 23 24 24 

Intensidade (ΔT) da I.C. (°C) 10 13 14 17 

 

Ainda representado na Tabela 2, tem-se a medida da intensidade das ilhas de 

calor, que pode ser representada pela equação  ΔT: Tu-Tr, que representa a diferença 

entre a maior temperatura verificada na área urbana (Tu) em relação a menor 

temperatura registrada nas áreas de seu entorno e na região rural (Tr) (OKE, 1987, p. 

289). O menor valor de intensidade ocorreu em 1986, com 10°C, apresentando 

considerável elevação no decorrer dos anos, até alcançar, em 2010, o maior valor 

registrado, de 17°C de variação de TST entre a área urbana e entorno/rural do município 

de Goiânia-GO. 

Mais interessante que a elevação do maior valor verificado é a evolução da 

proporção (em porcentagem de ocorrência) de cada classe de temperatura superficial 

terrestre no decorrer dos anos analisados. Conforme representado na Figura 41, a 

proporção de ocorrência das temperaturas mais amenas, isto é, até 24°C, representadas 

pelas linhas de cor verde escuro (menores que 22°C) e verde claro (22,1 a 24°C), 

apresentou um recuo entre 1986 e 2010. Situação oposta à verificada na proporção das 

temperaturas mais elevadas (24,1 a 38°C), representadas pelas linhas amarela, laranja, 

vermelho claro e vermelho escuro, que apresentou um aumento no decorrer dos anos – 

quer seja esse aumento significativo, conforme verificado na classe de temperaturas 

superficiais de 26,1 a 28°C, ou bem discreto, como ocorrido na classe de temperaturas 

compreendidas entre 32,1 a 38°C. 
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Figura 41: Gráfico da evolução da proporção (%) de cada classe de TST 

  

A quantificação da proporção em porcentagem e área de cada classe de TST no 

decorrer dos anos analisados é apresentada na Tabela 3. Nela é possível observar que a 

classe de TST inferior a 22°C apresentou expressivo declínio de ocorrência, passando 

de 49,8%, em 1986, para 17,3%, em 2010 (cerca de 1/3 de sua área original). O mesmo 

ocorreu também na classe de TST seguinte, 22,1 a 24°C, diminuindo de 37%, em 1986, 

para 21,6%, em 2010, o que indica uma redução de quase metade da área.  

 

Tabela 3: Área e proporção (%) de cada classe de TST por ano. 

Temperatura 

Superficial 

Terrestre/ 

Ano 

Menores que 

22ºC 
22,1 a 24°C 24,1 a 26°C 26,1 a 28°C 28,1 a 32°C 32,1 a 38°C 

Área Área Área Área Área  Área 

km² % km² % km² % km² % km² % km² % 

1986 368,1 49,8 273,4 37 93,8 12,7 4 0,6 0,2 0 0 0 

1996 171,7 23,2 241,4 32,6 257,1 34,8 66,1 8,9 3,1 0,4 0,1 0 

2006 79,8 10,8 160,9 21,8 250,5 33,9 190,9 25,8 57,1 7,7 0,3 0 

2010 128 17,3 159 21,6 172 23,3 179 24,2 99,2 13,4 1,6 0,2 

Obs.: área total do município = 739,52km2. 

 

Contrariamente, as classes de temperatura mais elevadas apresentaram oscilação 

positiva em termos de proporção, no decorrer dos anos. A faixa compreendida entre 

24,1 e 26°C dobrou de área, passando de 12,7%, em 1986, para 23,3%, em 2010. A 

classe de 26,1 a 28°C, com 0,6% de ocorrência em 1986, passou a ocupar 24,2% da área 

total em 2010 (uma elevação de quase 40 vezes!). E, por fim, as classes entre 28,1 e 

38°C, que eram inexistentes em 1986, passaram a ocupar 13,6% da área total do 

município em 2010. 
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Comparando visualmente os mapas de temperatura superficial terrestre de 1986, 

1996, 2006 e 2010 (Figuras 32, 33, 34 e 35, respectivamente), é possível destacar que a 

porção central do município foi a que apresentou maior dinamicidade dos valores de 

TST no decorrer dos anos. Tal fato pode ser justificado pela intensificação das 

atividades e construções antrópicas nessa porção do município, modificando o 

revestimento e a cobertura do solo, com a substituição ou redução de coberturas 

vegetais naturais e de corpos hídricos.  

Essa conversão de coberturas naturais em antrópicas eleva a absorção e a 

emissão de temperatura pela superfície, aumentando a temperatura local. Além disso, 

convém destacar que: 1) uma menor proporção de cobertura vegetal natural e de corpos 

hídricos resulta em uma maior quantidade de calor sensível (responsável pelo 

aquecimento da superfície e do ar), haja vista a radiação solar não ser gasta na 

evapotranspiração (calor latente); e 2) por conta desse aumento de temperatura nas áreas 

centrais, há a formação de uma zona de baixa pressão, que direciona os ventos das 

regiões periféricas para a região central, acrescentando mais poluentes àqueles 

originados pelas atividades antrópicas ali realizadas, o que favorece ainda mais a 

absorção e emissão de calor.  

 

3.3 O papel do Crescimento Urbano na evolução do fenômeno de ilhas de calor  

É notório o papel da organização do espaço geográfico no clima e, 

sobremaneira, na variação espacial dos elementos climáticos verificada no espaço 

intraurbano, especialmente no que se refere às temperaturas superficiais e na origem do 

fenômeno “ilhas de calor”. 

O crescimento da cidade reflete na intensificação do fenômeno de ilhas de calor, 

daí a importância em se analisar conjuntamente o crescimento urbano e a evolução dos 

valores de temperatura nesse ambiente, com a possibilidade de cotejamento. Por isso, 

depois de realizados os mapeamentos do campo térmico superficial, pelos valores de 

TST, e do crescimento urbano, no que diz respeito às alterações no revestimento e na 

cobertura no município de Goiânia, foram mensuradas as proporções dos valores de 

temperatura superficial em cada classe de cobertura do solo, para cada ano analisado. 
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Os gráficos representados na Figura 42 ilustram esse cotejamento. Neles é 

possível observar quais temperaturas são mais expressivas conforme determinada 

cobertura do solo.  

 

Figura 42: Gráficos da proporção de cada classe de TST por classe de cobertura do solo, por 

ano. 

 

Comparando visualmente os gráficos dos anos de 1986, 1996, 2006 e 2010, 

percebe-se que, geralmente, a maior proporção de temperaturas amenas (menores que 

24°C) ocorre sobre áreas revestidas por vegetação e corpos hídricos, mas também são 

significativas sobre as áreas revestidas por cobertura agropecuária, onde podia-se 

esperar maiores valores de temperatura superficial, por se tratar de um uso antrópico. 



~ 76 ~ 

 

Contudo, as áreas ocupadas por lavouras e pastagens (entre outras formas) 

apresentam temperaturas amenas, o que está relacionado, presume-se, ao fato de se 

encontrarem na região periférica do município, mais aberta a atuação de ventos (que 

repercutem em quedas de temperatura), além de apresentarem maior presença de 

vegetação, como as gramíneas ou culturas rotativas, associadas às atividades antrópicas, 

entremeadas pelos remanescentes de matas preservadas na forma de mata ciliar, de 

galeria, de encosta ou de topo. 

Por sua vez, as maiores temperaturas superficiais (entre 24°C e 38°C) são 

constatadas na área urbanizada, onde a proporção de ocorrência de temperaturas mais 

amenas só é significativa no ano de 1986 e, posteriormente, sofre redução drástica 

Os gráficos auxiliam, sobretudo, em uma melhor representação da evolução da 

proporção das classes de TST sobre cada cobertura do solo no decorrer dos anos, sendo 

possível destacar que, geralmente, a proporção de temperaturas mais amenas diminui 

em todos os tipos de cobertura do solo, sobremaneira nas classes Área Urbanizada (de 

20,9% de ocorrência de temperaturas menores que 22°C, em 1986, para 1,7%, em 2010) 

e Agropecuária (com recuo, da mesma classe de temperaturas, de 55% em 1986, para 

20%, em 2010). Nessas duas coberturas do solo ainda se destacam os acréscimos mais 

consideráveis na proporção de temperaturas mais elevadas (entre 24,1 e 38°C). 

A Tabela 4 retrata a mensuração, realizada em ambiente SIG, da tabulação 

cruzada entre o mapeamento da cobertura do solo e o levantamento do campo térmico 

do município de Goiânia-GO.  
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Tabela 4: Tabulação Cruzada das Classes de Cobertura do Solo e de Temperatura Superficial 

Terrestre, para cada ano 

 

Classes de  

Cobertura do Solo 
Corpos Hídricos Vegetação 

Área 

Urbanizada 
Agropecuária 

Ano TST (°C) 

Área Área Área Área 

km² % km² % km² % km² % 

1986 

< 22 3,7 50,7 131,9 59,9 30,2 20,9 202,3 55,0 

22,1 a 24 2,4 32,9 70,9 32,2 68,1 47,1 132 35,9 

24,1 a 26 1,1 15,1 15,9 7,2 44,9 31,1 31,9 8,7 

26,1 a 28 0,1 1,4 1,2 0,5 1,3 0,9 1,4 0,4 

28,1 a 32 0,0 0,0 0,2 0,1 0 0,0 0 0,0 

32,1 a 38 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1996 

< 22 3,1 41,3 47,2 30,8 17,3 9,0 104,1 27,0 

22,1 a 24 2,5 33,3 53,9 35,2 43,6 22,6 141,4 36,6 

24,1 a 26 1,2 16,0 43,4 28,4 93,9 48,7 118,6 30,7 

26,1 a 28 0,6 8,0 8,0 5,2 37,2 19,3 20,3 5,3 

28,1 a 32 0,1 1,3 0,5 0,3 0,9 0,5 1,6 0,4 

32,1 a 38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

2006 

< 22 1,9 25,3 45,6 41,5 2,1 0,8 30,2 8,4 

22,1 a 24 2,8 37,3 36 32,8 11,1 4,3 111 30,7 

24,1 a 26 2,2 29,3 21,1 19,2 56 21,4 171,2 47,4 

26,1 a 28 0,6 8,0 5,5 5,0 142,1 54,4 42,7 11,8 

28,1 a 32 0 0,0 1,6 1,5 49,5 19,0 6 1,7 

32,1 a 38 0 0,0 0 0,0 0,3 0,1 0 0,0 

2010 

< 22 7,7 50,3 47,5 45,8 4,6 1,7 68,2 20,0 

22,1 a 24 4,2 27,5 27,6 26,6 13,2 4,7 114 33,4 

24,1 a 26 2,4 15,7 17,2 16,6 38,1 13,7 114,3 33,5 

26,1 a 28 0,8 5,2 9,4 9,1 133,5 48,0 35,3 10,3 

28,1 a 32 0,2 1,3 1,7 1,6 88 31,6 9,3 2,7 

32,1 a 38 0 0,0 0,2 0,2 1 0,4 0,4 0,1 

 

Em 1986, as temperaturas menores que 22°C são constatadas em pouco mais da 

metade das classes de cobertura do solo revestidas por corpos hídricos (50,7%), 

vegetação (59,9%) e agropecuária (55%). A exceção é classe Área Urbanizada, em que 

tal classe de temperatura perfaz apenas 20,9% de sua área – sendo mais expressiva a 

ocorrência de temperaturas compreendidas entre 22,1 e 24°C (47,1%) e entre 24,1 e 

26°C (31,1%).  
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Já a ocorrência de valores acima dos 26,1°C é pouco expressiva no ano de 1986, 

correspondendo a apenas 1,4% das áreas revestidas por corpos hídricos, 0,6% das áreas 

com vegetação, 0,9% em áreas urbanizadas e 0,4 nas áreas com agropecuária. 

 No ano seguinte, 1996, percebe-se um aumento na ocorrência das temperaturas 

acima de 26°C, ao mesmo tempo em que há um grande incremento na classe de 

temperaturas variando de 24,1 a 26°C, que praticamente quadruplica sua participação 

em área. Nas coberturas revestidas por vegetação, aumenta de 7,2%, em 1986, para 

28,4%, em 1996, e nas áreas com agropecuária passa de 8,7% para 30,7%.  

Por sua vez, constata-se um declínio na ocorrência das temperaturas inferiores a 

22°C em todas as classes de cobertura do solo, principalmente nas áreas urbanizadas, 

apresentando um declínio de 20,9%, em 1986, para 9%, em 1996. Nesse tipo de 

cobertura ocorre, sobretudo, um aumento da participação relativa das temperaturas 

intermediárias, entre 24,1 e 28°C, o que já configurava um indicador da intensificação 

do fenômeno de ilhas de calor. 

 Em 2006 ressalta-se, novamente, uma queda na proporção de temperaturas 

inferiores a 22°C nas superfícies recobertas por corpos hídricos, área urbanizada e 

agropecuária, especialmente nestas duas últimas, que passam de 9% e 27%, 

respectivamente, em 1996, para 0,8% e 8,4%, no ano de 2006. O maior acréscimo 

ocorre entre as temperaturas intermediárias (26,1 a 28°C) nas áreas urbanizadas, que 

passam de 19,3%, na situação anterior, para 54,4% em 2006.  

 O ano de 2010 se destaca dentre os demais por apresentar um acréscimo 

considerável na proporção de ocorrência das temperaturas mais elevadas em todas as 

classes de cobertura do solo. Mas esse fenômeno é ainda mais marcante nas áreas 

urbanizadas, que passam a apresentar 31,6% de sua área total de ocorrência com valores 

de TST entre 28,1 e 38°C.  

 Convém ressaltar, para o ano de 2010, certo incremento também nas 

temperaturas menores que 22°C em todas as classes de temperatura, o que poderia 

indicar uma possível retração do fenômeno de aquecimento. Mas isso pode ser 

justificado pela ocorrência de uma elevada umidade relativa do ar verificada na data 

selecionada como representativa do ano de 2010 (ver Quadro 5 do Capítulo 2). Tal 
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condição pode ter induzido uma amenização da ilha de calor em 2010, o que repercutiu 

em maior participação relativa das temperaturas abaixo de 22°C.  

Esse incremento na proporção de temperaturas mais amenas, de 2006 para 2010, 

foi mais tímido nas áreas urbanizadas – o que se explica em função das próprias 

características da cobertura, sujeitas a elevadas temperaturas mesmo em condições 

desfavoráveis à intensificação do fenômeno de ilhas de calor – e nas áreas revestidas por 

vegetação – destacando o papel de tais áreas na amenização dos valores de 

temperaturas, possuindo uma importante atuação no alívio e no conforto térmico. Por 

sua vez, essa variação foi mais intensa nas coberturas revestidas por agropecuária, 

possivelmente pela ocorrência de ventos em 2006 (não registrados nas outras datas), que 

podem ter levado o ar aquecido das áreas centrais para as áreas periféricas/rurais – daí 

os registros, naquele ano,  de maior participação de temperaturas elevadas que em 2010. 

Também houve aumento significativo da participação de temperaturas abaixo de 

22º C, em 2010, nas superfícies com corpos hídricos, o que seria algo anômalo, haja 

vista, de uma forma geral, superfícies aquáticas serem maus condutores térmicos se 

comparadas às superfícies secas. Além de a água limpa ser capaz de absorver a maior 

parte da radiação que nela incide, o que explica os baixos valores sempre registrados 

pelos sensores do Landsat em sua banda termal. Contudo, é preciso considerar que 

houve ampliação da área de ocorrência dessas superfícies, em 2010, devido à construção 

e enchimento do reservatório da Barragem do Ribeirão João Leite.   

Os mapas representados nas Figuras 43, 46, 49 e 51, a seguir, representam a 

variação espacial das TST recortadas para cada tipo de cobertura do solo, no ano de 

2010 – ou seja, na situação mais próxima da atual. 

A Figura 43 diz respeito aos valores de TST registrados sobre os corpos 

hídricos. Inicialmente, convém lembrar que o pixel da imagem termal diz respeito à 

média dos valores registrados na área “imageada” pelo sensor orbital. Logo, a 

temperatura registrada pode não dizer respeito diretamente à temperatura do corpo 

hídrico, mas também aos valores de temperatura existente nas suas imediações – 

principalmente quando o corpo hídrico apresentar pequena largura em seu leito.  

Como seria esperado para esse revestimento do solo, há um predomínio absoluto 

dos menores valores de TST (abaixo de 24°C). Isso é bem perceptível nos trechos que 
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cortam ou estão inseridos em grandes extensões de cobertura vegetal, seja em parques 

urbanos ou na zona rural, ou ainda em locais onde o corpo hídrico possui largura 

considerável, como é o caso do Rio Meia Ponte, que corta o município em sentido 

noroeste/sudeste, ou extensa área, como ocorre na represa do Ribeirão João Leite – 

(Figura 44).  

 

 

Figura 43: Mapa da Temperatura Superficial Terrestre na classe de cobertura do solo Corpos 

Hídricos - Goiânia-GO/2010. 

 

Convém ressaltar, no entanto, que esse predomínio praticamente desaparece nas 

superfícies hídricas localizadas no interior da área urbanizada do município de Goiânia, 

que registram valores de TST até mesmo acima de 28º C, como pode ser constatado em 

parte do Córrego Botafogo, cujo leito foi quase totalmente canalizado (Figura 45). Tal 

ocorrência pode estar associada à ausência de vegetação lindeira ou mesmo à influência 

das atividades e construções antrópicas, associadas ao lançamento de poluentes, 

partículas em suspensão e assoreamento dos cursos d’água. 
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Figura 44: Barragem do Ribeirão João Leite 

Fonte: http://goianiabr.blogspot.com/2010/ 

 

 
Figura 45: Córrego Botafogo. 

Fonte: foto do autor, 2011. 

  

A Figura 46 representa os valores de temperaturas superficiais registrados nas 

áreas recobertas por vegetação. Nela o padrão espacial das TST é semelhante àquele 

verificado nas superfícies com corpos hídricos, com domínio da ocorrência de 

temperaturas abaixo de 22°C nas áreas fora do espaço urbanizado do município, e 

essencialmente, em consideráveis extensões de vegetação, como é possível destacar na 

porção norte do município. No interior da área urbanizada, entretanto, tais valores 

ocorrem somente em alguns trechos, com presença mais expressiva de áreas verdes, a 

exemplo do Jardim Botânico (Figura 47) e do Bosque dos Buritis (Figura 48). 

http://goianiabr.blogspot.com/2010/02/lula-inaugura-barragem-do-joao-leite.html
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Figura 46: Mapa da Temperatura Superficial Terrestre na classe de cobertura do solo Cobertura 

Vegetal - Goiânia-GO/2010. 

 

 
Figura 47: Jardim Botânico. 

Fonte: http://geocities.ws/turismo/goiania3 

 

http://geocities.ws/turismo/goiania3.htm
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Figura 48: Bosque dos Buritis. 

Fonte: foto do autor, 2010. 

  

A Figura 49 retrata a variação espacial da TST nas áreas urbanizadas de Goiânia, 

sendo possível perceber a ocorrência das menores temperaturas (abaixo de 24°C) nas 

imediações dos corpos hídricos e áreas verdes – principalmente junto aos parques 

ambientais urbanos, sendo bem visível o contorno do Jardim Botânico (ao Sul do 

município), o do Parque Cascavel (a sudoeste), do Lago das Rosas, do Bosque dos 

Buritis (ambos na porção central) e do Parque Botafogo (também na região central, 

porém mais ao norte). Isso confirma o papel das áreas verdes na amenização das 

temperaturas e na geração de conforto térmico, o que sem dúvida proporciona a 

melhoria da qualidade de vida da população. 
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Figura 49: Mapa da Temperatura Superficial Terrestre na classe de cobertura do solo Área 

Urbanizada - Goiânia-GO/2010.  

 

 
Figura 50: Vista do Centro de Goiânia. Foto do autor, 2011. 

 

Por outro lado, a área urbanizada de Goiânia apresenta-se claramente dominada 

por valores altos de TST. Os registros mais expressivos são constatados nas regiões 

central (Figura 50), sudoeste e noroeste. As duas primeiras se caracterizam pela 
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presença de uma densa proporção de construções e intensa atividades e antrópicas, 

como verificado, por exemplo, nos Setores Central e Campinas – os quais apresentam 

uma forte atividade comercial, grande quantidade de construções antrópicas e intenso 

fluxo de automóveis. 

Por fim, as áreas recobertas por atividades agropecuárias (Figura 51) são as que 

apresentam o padrão mais heterodoxo, sem demonstrar um claro domínio de algum dos 

valores de TST registrados. Em parte, isso pode ser explicado pelo fato de essa classe de 

cobertura comportar variações muitos grandes em termos de características dos 

elementos que a constituem. Entram, aqui, tanto pastagens naturais quanto aquelas 

cultivadas, degradadas ou saudáveis, com ou sem a presença esparsa de árvores ou 

arvoredos; áreas abertas para cultivo, com solo exposto, e também áreas com cultivos 

em diferentes estágios de desenvolvimento; entre muitas outras possibilidades. 

 

 

Figura 51: Mapa da Temperatura Superficial Terrestre na classe de cobertura do solo 

Agropecuária - Goiânia-GO/2010. 

 

Na classe de cobertura agropecuária também ocorrem certas anomalias, como a 

presença de valores elevados de TST em áreas desvinculadas dos espaços urbanizados e 
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tampouco associadas a depressões altimétricas (especialmente ao norte, oeste e sudoeste 

do município). E há também registros dos valores mais baixos de TST ocorrendo em 

meio à área urbanizada, mas sem grande expressão espacial – o que, nesses casos, pode 

estar associado à presença de pequenas propriedades com atividades agropecuárias 

instaladas nas franjas do sítio urbano, mas na proximidade de áreas verdes ou corpos 

d’água expressivos. 

No entanto, o predomínio de ocorrência de valores baixos de TST sobre a 

cobertura agropecuária é constatado nas regiões mais periféricas do município, fora da 

área urbanizada.  

 

 

 

 


