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Os goianienses sofreram nos últimos dois meses com a falta de 
chuva e com o calor insuportável, que beirava os 40 ºC. Fo-
ram longos dias marcados por temperaturas elevadas, baixa 

umidade relativa do ar e concentração de poluentes na atmosfera 
percebida pela névoa seca que cobria a cidade.

Segundo o coordenador da Estação Evaporimétrica da Escola 
de Agronomia e Engenharia de Alimentos da UFG, professor Engler 
José Lobato, os primeiros sinais de chuva neste ano só apareceram 
no dia 14 de setembro, após 58 dias de estiagem. Com o inicio da 
estação chuvosa. Goiânia já registrou uma média de 150 
milímetros de chuva, quantidade acima da espera-
da para a média do mês de novembro.

Na maior parte da região central do Bra-
sil, durante o trimestre de setembro, outubro e 
novembro, as temperaturas máximas atingem 
valores elevados provocados pela forte radia-
ção solar e há uma maior frequência de dias 
com céu claro. Podem ainda ocorrer incur-
sões de massas de ar frio intensas, provo-
cando o declínio da temperatura. Com base 
em pesquisas do Centro de Ciência do Sis-
tema Terrestre (CCST), do Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais (INPE), é certo 
dizer que o Brasil é um dos países mais 
vulneráveis às mudanças climáticas glo-
bais, pois apresenta grande extensão 
territorial, o que dificulta, segundo os 
especialistas do instituto, análises de 
impacto e a implantação de políticas 
públicas de redução dos problemas 
ambientais e sociais.

Para entender os fatores por 
trás das condições climáticas, a pro-
fessora de Climatologia do Instituto 
de Estudos Socioambientais (IESA) 
da UFG, Gislaine Cristina Luiz, 
estudou as varições de tempera-
tura e de umidade relativa do ar 
em Goiânia, com base em dados 
meteorológicos que abrangem 
um período de 48 anos, en-
tre 1961 e 2008.  A pesquisa 
apontou variações significa-
tivas no comportamento da 
temperatura e da umidade 
relativa do ar, com tendên-
cias de aumento para as 
temperaturas máxima e 
mínima, e de diminuição 
para a umidade relativa. 
Segundo os resultados 
da pesquisa, a localiza-
ção de Goiânia, o ângu-
lo solar incidente em 
nossa região, a ocupa-

Nos últimos 48 anos, tendência foi de antecipação do período seco e de elevação da temperatura, diz especialista

ção urbana e a baixa velocidade dos 
ventos, são fatores que justificam as 
tendências encontradas.

Gislaine Luiz afirmou que o cli-
ma de Goiânia é resultante da atuação 
de uma dinâmica atmosférica especí-
fica. “Durante os períodos de outono, 
inverno e início da primavera, Goiânia 
está sob influência da massa de ar Tro-
pical Atlântica. Esse sistema atmosférico 
é responsável pela estabilidade do ar, dias 
ensolarados e ausência de precipitações 
em nossa cidade. Isso implica considerar 
que há em Goiânia condições naturais 
para que as temperaturas atinjam va-
lores elevados, associados a baixos 
índices de umidade relativa do ar, 
especialmente no inverno e início 
da primavera. Por outro lado, esse 
sistema atmosférico impede a dis-
persão dos poluentes, o que resul-
ta em sua concentração na camada 
de ar mais próxima à superfície, in-
fluenciando no aumento dos valores 
da temperatura do ar”, disse ela.

A interferência humana na na-
tureza também é outro fator que mo-
difica as condições climáticas de Goi-
ânia. Conforme a professora, as ten-
dências observadas para os últi-
mos 48 anos estão vinculadas 
principalmente à estruturação 
da cidade, cujos aspectos, que 
incluem a destituição da cober-
tura vegetal, expansão da cidade, 
verticalização dos prédios, impermeabi-
lização das superfícies, tráfego de veícu-
los automotores, entre outros, interferem 
na condição climática, resultando no au-

mento das temperaturas e diminuição 
da umidade relativa do ar. 

O aumento da temperatura foi 
observado para o período do outono, 
inverno e primavera, com a tempe-
ratura máxima no inverno sofrendo 
aumento em torno de 2 ºC . Já para 
os valores da temperatura mínima, o 
aumento foi observado em todas as 
estações do ano, mas principalmente 

no outono e inverno, quando os 
índices indicam ele-

vação de 2 ºC e 
2,4 ºC, res-

pectiva-
men-

te. 

Na primavera e no verão, a tendência 
apontou aumento de 1,2 ºC e 0,8 ºC. Por 
outro lado, a variação da umidade relati-
va do ar para os últimos 48 anos apontou 
tendência negativa, com redução nos índi-
ces nos anos de 1961 a 2008. 

Os resultados indicados na pesqui-
sa apontam para tendência de diminuição 
da amplitude térmica, o que favorece a ele-
vação das temperaturas ao longo do dia 
e à noite, situação vivenciada pelos goia-
nienses no final do mês de agosto e início 
de setembro. Para amenizar as condições 
criadas pelo período de estiagem, passa-se 
a depender do retorno das chuvas. Mas, 
segundo a professora, a  tendência em Goi-
ânia é de que o período chuvoso diminua e 
o volume de água não ultrapasse  40 milí-
metros por dia durante a primavera. Dessa 
forma, é possível considerar que há forte 
propensão para a antecipação do período 
seco no outono e seu prolongamento na 
primavera, acompanhado de temperaturas 
elevadas, conforme a pesquisadora.

No tocante ao papel desempenha-
do pela cobertura vegetal na melhoria 
das condições climáticas,  a pesquisa 
indica que temperaturas com menores 
índices de elevação estão especialmente 

associadas  às superfícies cober-
tas com vegetação natural, en-
quanto as áreas urbanas, as de 
solo exposto, ou as destinadas à 
agricultura e pastagem, tendem 

a apresentar índices mais eleva-
dos. “A situação indicada pela pes-
quisa aponta para a importância de 
uma política de manutenção da co-
bertura vegetal e de reflorestamento 
em diferentes áreas de Goiânia, de 
forma a melhorar a qualidade da 
umidade relativa do ar e manter a 
temperatura em níveis equilibra-
dos nos períodos mais críticos do 
ano,  que são o final do inverno 
e o início da primavera”, explicou 
Gislaine Cristina Luiz.
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Pesquisa aponta variações climáticas 
significativas em Goiânia


