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RESUMO 

 

O crescimento das atividades econômicas e ao desenvolvimento das tecnologias 

propiciou um forte processo de crescimento urbano que tem desencadeado uma gama de 

impactos ambientais. Dentre esses problemas ambientais, ressalta-se a alteração do 

clima local – clima urbano. Nesse clima urbano é possível constatar diferenças nos 

elementos climáticos conforme a influência da cobertura do solo. Convém salientar que 

o comportamento espacial simultâneo da temperatura se revela como o mais importante 

elemento nesse complexo sistema, tendo como principal produto o fenômeno das “ilhas 

de calor”. Nesse contexto, a presente dissertação de mestrado possui como objetivo 

geral realizar uma análise comparativa da evolução histórica das ilhas de calor no 

município de Goiânia, capital do estado de Goiás, em relação ao crescimento urbano e 

as consequentes mudanças na cobertura do solo, tendo como recorte temporal o período 

de 1986 a 2010, valendo-se de dados de sensoriamento remoto para estimar os valores 

de temperatura superficial terrestre e técnicas de geoprocessamento. Para tanto, foram 

empregados as imagens do satélite Landsat 5 para os procedimentos de mapeamento de 

cobertura do solo de levantamento do campo térmico, sendo, no primeiro procedimento, 

realizado uma classificação automática no software Envi 4.5, definindo-se as classes de 

cobertura do solo: Cobertura Vegetal, Corpos Hídricos, Área Urbanizada e 

Agropecuária, e no segundo procedimento, executada a conversão das imagens do 

infravermelho termal em dados de temperatura superficial terrestre utilizando-se o 

software IDRISI versão Taiga, por meio do “módulo termal. Com base nos dados e nas 

análises realizadas, pode-se constatar que as temperaturas superficiais terrestre 

apresentaram certo padrão de variação espacial e, sobretudo, temporal, conforme as 

diferentes coberturas do solo. Enquanto as temperaturas mais elevadas – alcançando 

36°C – ocorrem em maior proporção sobre as áreas urbanizadas, as temperaturas mais 

brandas – partindo de 19°C – são mais registradas nas áreas revestidas por cobertura 

vegetal e corpos hídricos. Na variação temporal, as áreas urbanizadas apresentam maior 

variação positiva da participação de valores elevados de TST, acompanhada de 

diminuição da presença de valores baixos. Isso demonstra o quanto essas áreas são as 

mais afetadas pela intensificação do fenômeno de ilhas de calor. Ao mesmo tempo em 

que constata-se o papel significativo das áreas verdes e corpos d’água como elementos 

eficazes na atenuação desse problema. 

 

Palavras-Chave: Sensoriamento Remoto, Geoprocessamento, Ilhas de Calor. 
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