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RESUMO 

 
O desmatamento e a impermeabilização de vários espaços são procedimentos comuns no 

processo de urbanização. Esses processos, aliados ao fato de que os fundos de vales são locais 

naturalmente propícios a inundações, podem gerar diversos transtornos para a população 

ribeirinha. Em Goiânia, esses acontecimentos são cada vez mais acompanhados pela mídia 

local, além dos atendimentos da Defesa Civil do estado. A partir deste contexto, esta pesquisa 

realiza o mapeamento das inundações no espaço urbano de Goiânia, entre os anos 2000 e 

2013 e busca identificar a dinâmica atmosférica atuante nessas ocorrências. Para tanto, foram 

especializadas e analisadas notícias publicadas em um jornal impresso de grande circulação 

na cidade e registros de atendimentos da Defesa Civil do Estado de Goiás. Dados coletados na 

Estação Meteorológica de Goiânia foram organizados em gráficos de análise rítmica para se 

entender os sistemas atmosféricos atuantes durante os eventos de inundação. Os resultados 

demonstram que as inundações em Goiânia ocorrem mais próximas a região central do 

município, com exceção de dois pontos, que estão localizados na região norte. Constatou-se 

que nos pontos investigados as ocupações estão nas margens dos cursos hídricos e a 

urbanização em torno desses pontos é bastante intensa. Outra observação a ser destacada é a 

diminuição da vegetação em todo o município durante o período estudado. Percebeu-se que os 

sistemas atmosféricos mais atuantes nas ocorrências de inundação em Goiânia são a 

Repercussão da Massa Polar, a Frente Polar e a Massa Equatorial Continental com linhas de 

instabilidade. Foram apresentadas algumas medidas de prevenção a inundações 

fundamentadas nas bibliografias pesquisadas. 

 

Palavras-chave: Clima Urbano; Inundações, Goiânia. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 
Deforestation and waterproofing of various spaces are common procedures in the urbanization 

process. These processes, with the fact that the valley bottoms are naturally amenable to 

flooding, can lead to various disorders for the local population. In Goiania, these events are 

increasingly accompanied by the local media, and the Civil Defense. From this context, this 

research performs the mapping of floods in the urban area of Goiânia, between 2000 and 2013 

and seeks to identify the atmospheric system that causes these events. Thus, we analyzed and 

specialized reports published in a newspaper whit the highest circulation in the city and Civil 

Defense servisse reports. Data from the Meteorological Station of Goiânia were organized in 

rhythmic analysis charts to understand the atmospheric systems active during flood events. 

The results show that the floods in Goiania occur nearest the central region of the city, except 

for two points, which are located in the northern region. It was found that in investigated 

points the houses are very close to the river and urbanization around these points is quite 

intense. Another point to be highlighted is the decrease of vegetation in the city during the 

study period. It was noticed that the most active atmospheric system in the flook occurrences 

in Goiania are the Repercussion of Polar Mass, the Polar Front and the Equatorial Continental 

Mass with squall lines. We presented some measures to prevent the flooding, based on 

surveyed bibliographies. 

 

Keywords: urban climate; Floods, Goiânia. 
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1. INDRODUÇÃO 
 

Dados do IBGE (2010) apontam que o Brasil já apresenta 84% de pessoas vivendo em 

áreas urbanas. Com a evolução da urbanização ocorre a influência direta na organização 

espacial das cidades brasileiras. A grande procura por espaços de habitação que possuam 

infraestrutura mínima e oferta de serviços gera o aumento no valor do solo urbano. Esse 

aumento no valor do terreno impossibilita que a população de baixa renda possa residir na 

região central que acabam delegadas a locais menos privilegiados e com infraestrutura 

deficitária. Na intenção de se aproximarem dos benefícios oferecidos essas pessoas acabam 

por se instalarem em áreas “vazias” nos centros urbanos. Estas áreas são, na maioria das 

vezes, caracterizadas por topografia e condições geográficas pouco vantajosas, como encostas 

de morros e fundos de vales.  

O desmatamento e a impermeabilização de vários espaços são procedimentos comuns 

no processo de urbanização. Esses processos, aliados ao fato de que os fundos de vales são 

locais naturalmente propícios às inundações, podem gerar diversos problemas à população aí 

residente. A população exposta a estes problemas ambientais fica mais vulnerável a danos na 

saúde e a perdas materiais, diminuindo sua qualidade de vida. 

Essa ocupação em locais de risco de inundação associado aos problemas de drenagem 

urbana, presente em diversas cidades brasileiras, acabam por causar desastres noticiados em 

vários meios de comunicação. As notícias sobre inundações que danificam residências e 

causam mortes estão cada vez mais presentes em jornais televisionados e impressos. 

Goiânia não é diferente das demais cidades brasileiros. Apesar de não possuir um 

terreno muito movimentado, as ocupações em fundos de vale sempre estiveram presentes na 

história do município. Devido aos sistemas atmosféricos atuantes na região de Goiânia a 

cidade está sujeita a um período chuvoso intenso, muitas vezes com consequências 

desastrosas para a população. 

Para se entender os processos acima citados, é necessária a observação do clima 

urbano. Monteiro (1976) reconhece que o estudo do clima urbano, sendo um dos componentes 

da qualidade do ambiente, não pode ser considerado insignificante para o mundo moderno. E 

completa que para o estudo do clima da cidade é necessário que não se veja um antagonismo 

entre o homem e o ambiente, mas sim uma “coparticipação”. 

 Sobre problemas ambientais em Goiânia encontram-se estudos como o de Santos e 

Romão (2010), que levanta inundações na bacia do Córrego Pedreira, Santos e Carvalho 

(1997), que fazem uma análise sobre as voçorocas em Goiânia, os trabalhos de Nascimento 
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(1994) e Silva et al (1997) que abordam a questão da erosões na cidade goiana. Porém não se 

encontra estudos que relacionam os problemas socioambientais com a dinâmica atmosférica 

envolvida. Assim, percebe-se a importância deste estudo para melhor se entender as 

inundações em Goiânia. 

 Considerando essa carência de estudos e da importância de se compreender as 

questões climáticas que envolvem os problemas de inundação, esta pesquisa teve como 

objetivo conhecer a dinâmica atmosférica e a gênese pluvial em Goiânia, relacionando os 

registros de ocorrências de inundação no município. A análise se iniciou com a caracterização 

do clima regional a partir de trabalhos já publicados sobre o clima da região centro-oeste do 

Brasil. As análises do clima local foram realizadas por intermédio da técnica de análise 

rítmica desenvolvida por Monteiro (1971). 

 Pretendeu-se com esta pesquisa evidenciar os problemas ocorridos devido à ocupação 

de áreas de fundo de vale e oferecer subsídios para o planejamento ambiental do município de 

Goiânia. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

  

Na tentativa de se compreender as inundações que ocorrem em Goiânia e os eventos 

atmosféricos causadores dessas inundações, tornou-se importante conhecer as definições que 

envolvem o tema tratado nesta pesquisa. A discussão foi iniciada relacionando os conceitos de 

desastres naturais, inundações e suas diferenças com o termo enchente. Outro tripé bastante 

discutido nesse sentido são risco, perigo e vulnerabilidade.  

Como se pretende investigar as inundações no espaço urbano de Goiânia percebeu-se 

a necessidade de conhecimento a cerca dos conceitos de urbanização e dos processos de 

ocupação de áreas de risco, em especial na cidade de Goiânia, além do conceito de drenagem 

urbana. 

 Ao adentrar na segunda parte da análise, os conceitos de Climatologia Geográfica e 

Clima Urbano são importantes para se compreender o clima de Goiânia e suas interações com 

os eventos extremos que ocorrem neste local. 

 

2.1. Desastres naturais, inundações e enchentes 

 

Os desastres naturais em áreas urbanas estão sendo cada vez mais discutidos pela 

mídia, pelo poder público e pelo meio acadêmico. Segundo Kobiana et al (2006), inundações, 

escorregamentos e secas são considerados fenômenos naturais severos que quando ocorrem 

em lugares onde causam danos e prejuízos são considerados desastres naturais. Na mídia é 

possível perceber a quantidade de notícias veiculadas em jornais televisivos e impressos. As 

notícias sobre inundações e deslizamentos estão cada vez ganhando mais destaque. 

Collischonn (2010) afirma que as manifestações episódicas, como precipitações intensas que 

resultam em inundações e causam danos para a população, podem ser interpretadas como um 

problema ambiental urbano. 

Em locais onde esses desastres ocorrem com frequência e muitas pessoas ficam 

prejudicadas o poder público desenvolve cartilhas e manuais com definições, formas de 

prevenção e atitudes a serem tomadas em situações de perigo. É o caso de vários documentos 

organizados pela Defesa Civil em diversos Estados e para o Brasil como um todo, além dos 

Anuários Brasileiros de Desastres Naturais do Ministério da Integração Nacional e do Plano 

Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais de 2012 a 2014 organizado 

pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais.  
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No meio acadêmico é possível perceber a crescente organização de eventos e artigos 

de diversas áreas voltados para a identificação e prevenção dos desastres naturais. Os 

conceitos de desastres naturais não são de uso exclusivo da ciência geográfica, sendo 

utilizados em diversos campos e podem apresentar diferentes definições. Esta pesquisa trata 

de desastres naturais envolvendo inundações em áreas urbanas. Nas pesquisas realizadas em 

notícias veiculadas no jornal escolhido percebe-se que há confusões relacionadas aos 

conceitos de inundação e enchente, sendo que os dois conceitos são utilizados para descrever 

o mesmo fenômeno. 

De acordo com Kobiana et al (2006) inundação se trata do “aumento do nível dos rios 

além da sua vazão normal, ocorrendo o transbordamento de suas águas sobre as áreas 

próximas a ele” (KOBIYANA et al, 2006, p. 45). Quando não há o transbordamento deste rio 

ocorre uma enchente. 

 Para Castro (2003) as inundações são divididas em graduais ou bruscas. Nas 

inundações graduais ou enchentes a água do rio se eleva de maneira lenta e previsível. O rio 

se mantem cheio durante certo período, escoando gradualmente após algum tempo. É 

relacionado a períodos longos de chuvas contínuas. Ocorrem em grandes bacias hidrográficas 

e rios de planície (CASTRO, 2003). De acordo com Woodfroffe (1995, apud Herrmann et al, 

2014) a susceptibilidade às inundações se deve à sua localização e ao aumento populacional, 

sendo portanto entendido que as inundações que são tratadas nesta pesquisa estão 

relacionadas ao aumento populacional e estabelecimento de população em áreas de risco. 

Herrmann et al (2014) defende que, como nas inundações graduais a elevação da água é lenta, 

se torna possível a adoção de medidas preventivas e emergenciais. 

 As inundações bruscas “são provocadas por chuvas intensas e concentradas, em 

regiões de relevo acidentado, caracterizando-se por produzirem súbitas e violentas elevações 

dos caudais, que se escoam de forma rápida e intensa” (CASTRO, 2003, p. 50), provocando o 

transbordamento do rio. Essas inundações estão relacionadas a chuvas convectivas intensas e 

concentradas (precipitações extremas), prévia umidade do solo (precipitações anteriores), 

relevos movimentados e superfícies impermeáveis (GEORGAKAKOS, 1986, apud 

MARCELINO et al, 2014).  

 Tucci (1997a) não faz distinção entre os conceitos de inundações e de enchentes, 

usando os dois termos para o mesmo fenômeno, mas apresenta importantes contribuições para 

o entendimento destes. Segundo este autor os principais tipos de enchentes urbanas são: 

devido à ocupação de áreas ribeirinhas, devido à urbanização e devido a problemas 

localizados. Esses processos podem ocorrer isoladamente ou de forma integrada. 
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  Para entender como ocorrem as inundações, Tucci (1997a) explica que os rios 

possuem dois leitos: o menor e o maior. O leito menor é por onde a água escoa a maior parte 

do tempo. Quando o escoamento ultrapassa este leito, devido ao aumento das chuvas, o rio 

pode alcançar o leito maior que é o limite da área de inundação. Segundo o autor este tipo de 

fenômeno é natural e ocorre em média a cada dois anos. 

 As enchentes em áreas ribeirinhas ocorrem quando a população ocupa o leito maior do 

rio em períodos de estiagem. Já as enchentes que ocorrem devido à urbanização são 

produzidas pelas formas de impermeabilização do solo, que geram o aumento na capacidade 

de escoamento da água. Outros fatores que podem aumentar a frequência e a magnitude das 

enchentes são: a construção de aterros, pontes, drenagens inadequadas, obstruções de 

escoamento em condutos e assoreamento. Os problemas localizados que podem gerar 

enchentes são obstruções no escoamento e projetos inadequados. 

 Tucci (1997a) afirma que o controle de enchentes em áreas ribeirinhas pode ser 

realizado por medidas estruturais ou não estruturais, dependendo dos riscos e custos 

envolvidos. 

 

2.2. Risco, perigo e vulnerabilidade 

 

 Para melhor compreender os efeitos que as inundações causam à população é 

importante que se discuta os conceitos de risco, perigo e vulnerabilidade. Estes termos são 

discutidos em diversas áreas do conhecimento e podem apresentar conceitos diferenciados em 

cada área. Em razão disso, apresentamos relevantes discussões para a análise de desastres 

mistos aqui tratados. 

Segundo Monteiro (2013), o termo risco é tão complexo que associá-lo ao 

“comportamento do sistema climático torna sua definição quase impossível” (MONTEIRO 

2013, p.143). Tem o significado próximo ao de perigo, vulnerabilidade, crise ou catástrofe, 

porém não são sinônimos. Torna-se importante frisar que, por estas palavras derivarem de 

diferentes línguas, há problemas na tradução, principalmente ao se utilizar termos idênticos 

para definir eventos variados. 

Veyret (2007) apresenta o risco como “a percepção de uma potencialidade de crise, de 

acidente ou de catástrofe” (VEYRET, 2007, p12), e afirma que o risco não pode ser 

confundido com a catástrofe em si. Segundo esta autora o risco é um campo de estudo do 

geógrafo, uma vez que as zonas de risco são mapeáveis no espaço e no tempo.  
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Para Castro (2005), o risco “refere-se à probabilidade de ocorrência de processos no 

tempo e no espaço, não-constantes e não-determinados, e à maneira como estes processos 

afetam (direta ou indiretamente) a vida humana” (CASTRO et al, 2005, p. 12). Assim, o risco 

está associado à incerteza, exposição ao perigo, perdas e prejuízos. 

Lima e Silva (2000) explicam que o conceito de risco ambiental está atribuído aos 

riscos que as atividades humanas impõem ao meio ambiente. Um exemplo que pode ser 

observado é o das inundações. As enchentes nas planícies de inundação são acontecimentos 

naturais, porém quando há atividades humanas nestes locais estas atividades se tornam de 

risco, pois podem causar problemas sociais e econômicos. Desta forma, optou-se por 

relacionar, nesta pesquisa, o conceito de risco à possibilidade de perdas materiais ou sociais 

com a ocorrência das inundações urbanas. 

Torres (2000) afirma que há espacialidade nos riscos ambientais, podendo estar 

associada a fatores naturais ou antrópicos, como terremotos em lugares específicos ou a 

poluição próxima a fábricas. Esses riscos podem variar de intensidade dependendo de sua 

localização. Este autor explica que a noção de risco pode variar a partir da visão de 

determinados indivíduos ou grupos sociais, como também ao longo do tempo. 

Monteiro (2013) apresenta uma distinção entre risco e perigo, sendo o risco referente à 

probabilidade de uma situação negativa acontecer quando alguma pessoa está ameaçada e o 

perigo a proximidade com essa situação. Essa autora afirma que o perigo é aleatório, 

ocasional e imprevisível. Seguindo sua explanação, Monteiro (2013) cita Okrent (1980) para 

dizer que o perigo muitas vezes pode ser o mesmo, mas o que diferencia as consequências que 

cada pessoa enfrenta é a exposição que cada um tem a esse perigo. Assim, o risco ou a 

probabilidade de uma pessoa perder seus bens em uma inundação depende de sua 

vulnerabilidade a esse fenômeno. Essa vulnerabilidade depende das condições a que esse 

sujeito está exposto. O perigo pode ser o mesmo, mas o risco aumenta ou diminui dependendo 

das circunstâncias em que o indivíduo se coloca (MONTEIRO, 2013, p. 144). Em outra obra, 

Monteiro (2009) ressalta que a falta de atenção às características naturais no desenvolvimento 

da urbanização leva ao aumento dessa vulnerabilidade, ao afirmar que “a vulnerabilidade das 

cidades aos riscos climáticos tem crescido na proporção directa da alienação do desenho 

urbano face ao sítio e à posição geográfica” (MONTEIRO, 2009, p.9). 

Devido às características do eventos investigados nesta pesquisa, o conceito de perigo 

utilizado nesta pesquisa concorda com o de Monteiro (2013), apresentado anteriormente, e 

com o conceito defendido por Kobiana et al (2006) quando afirma que 
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O perigo é um fenômeno natural que ocorre em épocas e região conhecidas que 
podem causar sérios danos nas áreas sob impacto. Assim, perigos naturais (natural 
hazards) são processos ou fenômenos naturais que ocorrem na biosfera, podendo 
constituir um evento danoso e serem modificados pela atividade humana, tais como 
a degradação do ambiente e urbanização (KOBIANA et al, 2006). 

 

 As inundações são fenômenos naturais, que ocorrem nos às margens dos rios em 

épocas chuvosas, que ao serem modificadas através da retirada da cobertura vegetal e 

impermeabilização aumentam o risco para as pessoas que se instalam nestes locais. 

A vulnerabilidade é definida por Blaikie et al (2003) como “as características de uma 

pessoa ou grupo em termos de sua capacidade de antecipar, lidar com, resistir e recuperar-se 

dos impactos de um desastre climático” (BLAIKIE et al apud Confalonieri, 2003, p. 200). 

Para Christofoletti (2001) além das questões ambientais, a vulnerabilidade está também 

relacionada às condições socioeconômicas da população, pois os impactos ambientais e a 

avaliação da vulnerabilidade das organizações socioeconômicas levam ao reconhecimento das 

áreas de riscos ambientais. 

 Sant’Anna Neto (2011) defende que, assim como o risco, a vulnerabilidade também 

pode variar no espaço e no tempo. Está inserida em diferentes escalas de análise espacial e 

temporal. A escala temporal pode variar entre horas, meses, décadas e séculos e a escala 

espacial em local, regional, continental ou global. 

O risco, o perigo e a vulnerabilidade da população às inundações estão diretamente 

ligados ao processo de urbanização, visto que as inundações são fenômenos naturais que são 

potencialmente ampliadas pela urbanização, devido à impermeabilização do solo, à retirada da 

cobertura vegetal e às diversas obras de engenharia. 

 

2.3. Urbanização 

 

 No Brasil a urbanização tem seus primeiros indícios de crescimento a partir dos anos 

1940. O relatório do Censo Demográfico de 2010 do IBGE afirma que em 1970 o número de 

habitantes residentes em áreas urbanas ultrapassou o de áreas rurais. Já em 2000, 81% da 

população vivia em áreas urbanas e em 2010 esse número aumentou para 84% (IBGE, 2010). 

Através dos dados do IBGE podemos perceber que a urbanização de Goiânia também ocorre 

em ritmo acelerado. Em 1940, 31,9% da população de Goiânia era urbana, em 2000 esse 

quantitativo subiu para 90,29% e em 2010 para 99% (IBGE, 2010). 

 Com o aumento da população urbana percebe-se crescimento das cidades. A cidade é 

vista por Corrêa (1989) como o produto da relação entre o homem e o meio. É o reflexo da 
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sociedade que a constrói, sendo o produto da ação dos agentes sociais que modificam o 

espaço e dos conflitos sociais entre esses agentes. Assim, esse espaço é fragmentado e repleto 

de segregação que geram formas e padrões espaciais específicos de uso do espaço.  

Os usos específicos do espaço urbano levam a diferenças no valor do solo. Como o 

valor do solo é maior em regiões que oferecem maior concentração de serviços e melhor 

infraestrutura, a população de baixa renda é expulsa para áreas periféricas, com pouca oferta 

de serviços básicos, como oferecimento de água tratada, coleta de esgoto, transporte coletivo, 

iluminação pública, estabelecimentos de saúde pública e outros. Porém, por essa falta de 

condições e muitas vezes pela distância do local de trabalho, essa população pode acabar 

ocupando áreas impróprias, muitas vezes áreas denominadas de risco. 

 A urbanização causa modificações na paisagem e na dinâmica da cidade, como o 

maior adensamento populacional, impermeabilização de grandes áreas sem alternativas para o 

escoamento das águas pluviais, canalização de rios e outras modificações no sistema de 

drenagem, construção de lagos artificiais e maior quantidade de veículos em circulação. 

Segundo Andrade Filho et al (2000) como consequência dessas modificações há o aumento da 

velocidade de escoamento superficial da precipitação, causando as enxurradas, a redução do 

tempo de pico de enchente e aumento de vazão dos rios próximos ao adensamento 

populacional. 

Ao relacionarmos as modificações na paisagem que a engenharia desenvolve para o 

avanço da urbanização e os problemas advindos da ocupação irregular do solo urbano, ambos 

citados acima, percebe-se que os eventos climáticos tem seus impactos intensificados. As 

mudanças no balanço de energia repercutem em modificações no clima local, como aumento 

da temperatura, ilhas de calor, poluição atmosférica e períodos chuva ou seca mais intensos. 

Esses fenômenos passam a fazer parte do cotidiano da população, o que a torna mais 

vulnerável aos impactos econômicos e sociais provocados por estes eventos climáticos. 

Casseti (s.d) ao explicar sobre aspectos hidrodinâmicos de Goiânia comenta sobre as 

mudanças que o ambiente urbano pode causar ao clima local, 

 
Como se sabe, o acréscimo da temperatura na área urbanizada, em relação à periferia 
circunjacente, responde por um sistema de ventos convergentes, que tendem a entrar 
em convecção no centro da “ilha” (domus) por aquecimento basal. Como tais ventos 
periféricos transportam um certo teor de umidade absoluta, ao encontrar uma 
quantidade significativa de núcleos de condensação, próprio das atividades humanas 
(concentração de material particulado), obtém-se uma aceleração do processo de 
condensação, favorecido pela disposição da curva de estado, com consequentes 
ocorrências de pancadas de chuvas, que acontecem em curto espaço de tempo, 
caracterizando fortes intensidades ou disritmias pluviométricas (CASSETI, s. d., 
p.3) 
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 Os fenômenos que abordaremos nesta pesquisa estão ligados a períodos de chuva 

intensa. A chuva é estudada pela geografia dentro da climatologia geográfica. Esta área da 

geografia aborda os elementos da atmosfera em contato com a superfície terrestre e sua 

distribuição espacial. 

 

2.4. Drenagem Urbana 

 

 Uma das formas de se conter os efeitos da urbanização acelerada e da ocupação de 

áreas impróprias é o planejamento da drenagem urbana do município. Segundo o relatório do 

Plano de Drenagem Urbana do município de Goiânia (Mattos, 2013) este documento tem a 

finalidade de  

 
minimizar e amenizar a presença de excessos de circulação de água, especialmente 
as águas de chuvas, e em locais indevidos no espaço urbano, evitando-se, assim, a 
presença de áreas de risco, de alagamentos, de destruição do patrimônio público e ou 
privado, dados à população e ao meio ambiente (MATTOS, 2013, p. 6) 

  

Tucci (1997b) defende que, em relação à drenagem urbana, os principais problemas 

enfrentados nos países em desenvolvimento são: loteamentos clandestinos, invasão de áreas 

públicas e ocupação de áreas ribeirinhas com risco de enchente. Assim, o Plano de Drenagem 

Urbana deve planejar a distribuição da água no tempo e espaço compatibilizando o 

desenvolvimento urbano e a infraestrutura, controlar a ocupação das áreas de risco de 

inundação e acompanhar as enchentes nas áreas de baixo risco. 

As medidas para a prevenção de problemas decorrentes da falta de planejamento da 

drenagem urbana são classificadas em estruturais e não estruturais. Entende-se como medidas 

estruturais aquelas que modificam o corpo hídrico. Nas medidas estruturais estão incluídas as 

obras de engenharia usadas para reduzir o risco de inundações, como alteração da cobertura 

vegetal do solo, construção de diques, reservatórios, bacias de amortecimento e canais 

(TUCCI, 1997b). As medidas não estruturais dizem respeito às ações que o homem pratica 

para conviver bem com o corpo hídrico, realizando a gestão do uso e ocupação do solo, 

educação ambiental, manejo dos resíduos sólidos e a manutenção dos cursos d’água 

(MATTOS, 2013). 

Essa discussão sobre o Plano de Drenagem Urbana se torna importante e deve ser 

aprofundada em outras pesquisas uma vez que, esta se trata das inundações decorrentes das 
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ocupações irregulares e da falta de planejamento nos assuntos referentes à drenagem urbana 

de Goiânia. 

 

2.5. Climatologia geográfica e clima urbano 

 

A Climatologia Geográfica tem por objetivo analisar o comportamento atmosférico e 

suas interações na caracterização da paisagem e da organização espacial. Suas bases estão na 

Meteorologia e na Geografia, ciência que trabalha com registro e medições dos fenômenos da 

atmosfera aplicando leis físicas e técnicas matemáticas. 

 Tendo em vista que seus estudos lançam foco sobre a atmosfera, dois conceitos 

bastante utilizados pela Climatologia Geográfica são o de tempo e de clima. Tempo é uma 

combinação momentânea dos elementos, de curta duração, podendo ser percebido por 

fenômenos como mudanças de temperatura, ventos e diferentes tipos de chuvas. O clima é o 

responsável pelas características da atmosfera permanentes por um longo período de tempo. O 

clima foi Descrito por Sorre em sua obra “Traité de climatologie biologique et medicale”, 

como “a série de estados atmosféricos sobre determinado lugar em sua sucessão habitual” 

(SORRE apud CONTI, 2006, p.90). Ou seja, a sucessão de tipos de tempo corresponde ao 

clima de determinado lugar. Ayoade (1988) define o clima da mesma forma e inclui desvios 

em relação às médias, condições extremas e a frequência dos fenômenos climáticos. 

 No Brasil os estudos sobre o clima foram iniciados com os primeiros viajantes 

europeus na primeira metade do século XVIII. Estes faziam descrições explicativas do tempo 

local. Com a chegada da família real portuguesa para o Brasil os estudos sobre o clima 

passaram a ser desenvolvidos por médicos e sanitaristas, com enfoque em saúde pública. 

(SANT'ANNA NETO, 2003). 

 Segundo Sant’Anna Neto (2003), as primeiras estações meteorológicas foram 

implantadas com iniciativas estrangeiras por empresas particulares. Em 1888 foi criada a 

Repartição Central Meteorológica do Ministério da Marinha, iniciando as pesquisas 

científicas das ciências atmosféricas no Brasil. Estas pesquisas eram responsáveis por 

entender a distribuição geográfica dos elementos meteorológicos e sua variabilidade temporal, 

com tentativas de classificar os climas regionais do país. 

 A partir dos anos 1960, a Climatologia Geográfica, por meio de Carlos Augusto de 

Figueiredo Monteiro, ganha novas abordagens influenciadas pelos estudos de Maximilien 

Sorre e Pierre Pédelaborde. Até este momento a Climatologia Geográfica descreve o clima 

por meio de médias de valores dos elementos do clima observados por um longo período de 
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tempo. Com os estudos de Sorre, Monteiro percebeu que é possível entender o clima de 

determinado local observando-se o “encadeamento, sucessivo e contínuo, dos estados 

atmosféricos e suas articulações no sentido de retorno aos mesmos estados” (MONTEIRO, 

1976, p. 30). Esta análise possibilita compreender a gênese dos fenômenos climáticos com a 

ação combinada dos diferentes elementos do clima no seu ritmo habitual, técnica nomeada de 

análise rítmica por Monteiro. 

 Segundo Monteiro (1976, p. 95) “O clima urbano é um sistema que abrange o clima de 

um dado espaço terrestre e sua urbanização”. Os estudos sobre o clima urbano visam à 

qualidade de vida da população. Um grave problema enfrentado pelas cidades é a pouca 

atenção dada ao clima no momento do planejamento e por isso a discussão em torno dessa 

temática tem se tornado frequente na academia e na mídia. Na mídia as matérias sobre o clima 

são focadas nos desastres causados pelo excesso ou pela falta de chuva e aumento da 

temperatura. São apresentados os problemas causados na saúde humana e os danos materiais 

que eventos extremos de chuvas podem causar.  

 Ao se investigar o clima urbano, um dos objetivos principais é analisar as 

transformações climáticas que ocorrem na atmosfera da cidade, observando o clima para cada 

época do ano e suas interferências nas atividades da cidade. Os fatores mais importantes a 

serem observados são: a radiação solar, a temperatura do ar e a umidade do ar. Assim como o 

uso e a ocupação do solo na área urbana não são homogêneos, as modificações acarretadas 

nestes fatores do clima urbano são altamente variáveis, como afirma Monteiro: 

 
A cidade gera um clima próprio (clima urbano), resultante da interferência de todos 
os fatores que se processam sobre a camada de limite urbano e que agem no sentido 
de alterar o clima em escala local. Seus efeitos mais diretos são percebidos pela 
população através de manifestações ligadas ao conforto térmico, à qualidade do ar, 
aos impactos pluviais e a outras manifestações capazes de desorganizar a vida da 
cidade e deteriorar a qualidade de vida de seus habitantes (MONTEIRO, 1976, p. 
134). 

 

 Para se estudar os fenômenos climáticos é importante que se observe a escala de 

análise. Segundo Ayoade (1988) as escalas de análise em relação ao estudo do clima podem 

variar em macroclimática, mesoclimática e microclimática. O macroclima compreende áreas 

muito extensas do planeta, como um hemisfério, um oceano ou um continente. O mesoclima 

ou clima regional está em uma escala inferior ao macroclima, como extensos desertos, 

grandes florestas ou grandes cidades. Já o microclima é a menor unidade escalar climática e 

tem como exemplos o clima de uma sala, de uma rua etc.  
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 É possível perceber diferentes proporções dos fenômenos atmosféricos a partir da 

escala em que são observados. Na escala microclimática há a maior percepção da 

interferência do homem no clima, principalmente com relação ao conforto térmico. Já na 

escala mesoclimática as massas de ar tem uma interferência maior nos fenômenos climáticos. 

Com uma organização diferente, Monteiro (1999, apud SANT’ANNA NETO, 2013) 

propõe as escalas do clima em superiores, intermediárias e inferiores. Na escala superior 

(milhões de km2) aparecem as relações entre a dinâmica atmosférica e as massas oceânicas e 

continentais, cadeias montanhosas e extensas planícies. A escala intermediária (centenas ou 

milhares de km2)  

 
Permite o entendimento da circulação secundária dos grandes sistemas atmosféricos 
e suas relações com os fatores geográficos, como a rugosidade do relevo, aspectos 
da influência da continentalidade nas variações diárias e sazonais, da altitude e das 
influências dos grandes conjuntos vegetacionais ou antrópicos (como as grandes 
áreas de monocultura ou pecuária) (SANT’ANNA NETO, 2013, p. 77). 
 

As escalas inferiores se referem aos climas locais e aos microclimas (inferiores a 

dezenas de km2) “permitindo a identificação dos tipos de tempos e do ritmo climático 

associados ao cotidiano da sociedade” (SANT’ANNA NETO, 2013, p. 77). 

Monteiro (1999, apud SANT’ANNA NETO, 2013) propõe seis ordens de grandeza 

para as escalas geográficas do clima (Quadro 1). O autor esclarece que em cada escala do 

clima deve ser utilizada uma estratégia de abordagem específica, diferenciando as aplicações 

e técnicas de análise entre os meios urbanos e rurais. 

 

Quadro 1. Escalas geográficas do clima 

Fonte: Organizado por Sant’Anna Neto, 2013. 
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Observando as ordens de grandeza propostas por Monteiro (1999, apud SANT’ANNA 

NETO, 2013) esta pesquisa se enquadra na III ordem de grandeza e podem ser utilizadas 

estratégias de abordagem através de imagens de satélites, cartas sinóticas, rede de superfícies 

para se conhecer os fatores geográficos do clima da cidade. Não há uma extensão definida 

para esta ordem, podendo se referir tanto a grandes macrorregiões, como a Amazônia ou o 

Saara, quanto a regiões menores como a zona costeira do Brasil ou o Vale do Paraíba. Essa 

escala permite a observação da morfologia do relevo, dos usos do solo e das áreas urbanas das 

grandes metrópoles. A partir dessas características o autor afirma que “trata-se da escala que 

melhor permite identificar os elementos espaciais que nos aproxima de uma visão da 

organização do espaço geográfico” (SANT’ANNA NETO, 2013, p. 84). 

 Os estudos de clima urbano foram iniciados no Brasil no final da década de 1970, 

época em que a população urbana passou a ser maior que a rural. De acordo com Monteiro 

(1976) os espaços urbanos nesta época passaram a receber o impacto máximo das mudanças 

causadas pelo homem na organização do espaço e na deterioração do ambiente. Como foi dito 

anteriormente, até este momento a análise do clima era realizada a partir da observação dos 

elementos do clima separadamente. 

Em 1976 os estudos sobre o clima urbano começaram a ser analisados em uma 

abordagem diferenciada a partir do trabalho de Carlos Augusto de Figueiredo de Monteiro 

que desenvolveu sua pesquisa intitulada Teoria e Clima Urbano, baseando-se na Teoria Geral 

dos Sistemas (TGS), de Bertalanffy. De acordo com o autor a TGS oferece o dinamismo, a 

consistência, o empirismo e o modelismo necessários ao tratamento do clima. A partir da TGS 

Monteiro elaborou o Sistema Clima Urbano (SCU), que nas palavras do autor “visa 

compreender a organização climática peculiar da cidade e, como tal, é centrado 

essencialmente na atmosfera que, assim, é encarada como o operador” e “tudo o que não é 

atmosférico e que se concretiza no espaço urbano, incluindo o homem e demais seres vivos, 

constitui elementos do sistema, estruturando-se em partes que, através de suas relações, 

definem atributos especiais. Assim, esse conjunto complexo e estruturado constitui o 

operando do sistema (...) que não é estático ou passivo” (MONTEIRO, 1976, p. 97). 

Para o autor a comunidade que ali vive tem grande importância na estrutura interna do 

sistema, atuando na transformação de energia que entra no sistema. Com modificações 

causadas na estrutura urbana essa comunidade “através das diferentes formas de uso do solo e 

estrutura urbana, é que passa a exercer os efeitos decisivos de reflexão, absorção e 

armazenamento térmico; efeitos de atrito na ventilação etc”. A partir dessas transformações é 
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observada uma coparticipação entre o homem e a natureza e não um antagonismo entre 

ambos, como muitas vezes é percebido em outros estudos.  

Monteiro (1976) defende que “embora esse sistema possa ser decomposto em diversos 

elementos, as íntimas associações entre tais níveis permitem vincular os elementos em 

conjuntos de maior afinidade de interpretação, conquanto nunca se possa, em verdade, 

desincompatibilizá-los completamente uns dos outros” (MONTEIRO, 1976, p. 125). Dessa 

forma o SCU é organizado a partir dos canais de percepção humana. É um sistema aberto e 

dinâmico, composto por três subsistemas: o termodinâmico, o físico-químico e o 

hidrometeórico, conforme pode ser observado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Sistema Clima Urbano 
            Subsistemas 

canais 
 

Caracterização 

I Termodinâmico 
Conforto Térmico 

II Físico-Químico 
Qualidade do Ar 

III Hidrometeórico 
Impacto meteórico 

Fonte 
Atmosfera 
Radiação 

Circulação horizontal 

Atividade urbana 
Veículos automotores 

Indústrias 
Obras – Limpeza 

Atmosfera 
Estados especiais (desvios 

químicos) 

Trânsito no sistema Intercâmbio de operador e 
operando De operando ao operador Do operador ao operando 

Mecanismo de ação Transformação no sistema Difusão através do 
sistema Concentração no sistema 

Projeção Interação  
Núcleo ambiente Do núcleo ao ambiente Do ambiente ao núcleo 

Desenvolvimento Contínuo (permanente) Cumulativo (renovável) Episódico (eventual) 

Observação Meteorológica especial 
(T. de campo) 

Sanitária e Meteorológica 
especial 

Meteorológica 
Hidrológica  

(T. de campo) 

Correlações disciplinares 
e tecnológicas 

Bioclimatologia 
Arquitetura 
Urbanismo 

Engenharia sanitária Engenharia sanitária e 
Infraestrutura urbana 

Produtos 
“Ilha de Calor” 

Ventilação 
Aumento de precipitação 

Poluição do ar Ataques à Integridade 
Urbana 

Efeitos diretos Desconforto e redução do 
desempenho humano 

Problemas sanitários 
Doenças respiratórias, 

oftalmológicas etc. 

Problemas de circulação e 
comunicação urbana 

Reciclagem adaptativa 
Controle do uso do solo 
Tecnologia de conforto 

habitacional 

Vigilância e controle de 
agentes de poluição 

Aperfeiçoamento da infra 
estrutura urbana e 

regularização fluvial 
Uso do solo 

Responsabilidade Natureza e Homem Homem Natureza 

Fonte: MONTEIRO, 1976. 

Organização: Thalyta Lopes Rego, Goiânia, 2015 
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O SCU apresenta vários aspectos que devem ser considerados no estudo do clima 

urbano. Monteiro (1976) buscou fazer uma caracterização geral dos três canais de percepção e 

a comparação entre eles. O subsistema termodinâmico é voltado para questões de conforto e 

desconforto térmico, que inclui os fenômenos ligados ao calor, à ventilação e à umidade. O 

autor afirma que este subsistema pode fornecer informações aos planejadores urbanos para a 

criação de espaços na cidade em que seja possível haver a adaptação do sistema ao clima. O 

subsistema físico-químico tem sua entrada de energia através de outra fonte, a das atividades 

humanas. Este subsistema está ligado à qualidade do ar e abrange a análise dinâmica do ar e 

interações com a cidade, como a poluição do ar e as chuvas ácidas.  

O terceiro sistema, o hidrometeórico, é o que se encontra mais relacionado a esta 

pesquisa, pois trata das situações referentes às precipitações urbanas e seus impactos na vida 

urbana. São eventos como tempestades, granizos, tornados, furacões, fortes nevadas e outros. 

Deteremos-nos aqui nos eventos extremos de precipitações. Esses eventos possuem grandes 

impactos nas áreas urbanas por interferirem diretamente na dinâmica da cidade, no momento 

em que ocorrem. São eventos episódicos, podendo ser considerados excepcionais (desvios 

rítmicos) e estão diretamente relacionados à infraestrutura urbana causando problemas de 

circulação e comunicação urbana. Ocorrem devido a variações extremas e mudanças bruscas 

do ritmo. São eventos descontínuos, mas podem apresentar padrões habituais de distribuição 

anual (MONTEIRO, 1976). 

 Os impactos que os episódios excepcionais de chuvas torrenciais podem causar à 

população urbana são diversos, tais como erosões: escorregamentos, alagamentos, enchentes, 

inundações, queda de árvores, congestionamentos, acidentes de trânsito, perdas materiais e até 

de vidas humanas. Após estes eventos há pessoas desabrigadas, desaparecidas, falta de 

energia, contaminação de solos e dos recursos hídricos. 

 As alterações que ocorrem no processo de construção da cidade com a retirada da 

vegetação, impermeabilização do solo causam mudanças nos processos de absorção e 

transmissão da radiação, alteração nos albedos e consequentes mudanças em fatores locais 

como no balanço energético, na temperatura do ar, na umidade do ar, nos ventos e na 

precipitação. Estas alterações podem acarretar nas ilhas de calor e chuvas torrenciais. A figura 

1 apresenta as interações, a entrada e a saída de energia do sistema hidrometeórico. 

Devido ao alto grau de importância e complexidade desta questão, é necessário que se 

tenha maior atenção dos setores governamentais no planejamento quanto à gênese e 

dinâmicas desses eventos e seus impactos no ambiente urbano. É necessário prever os 

impactos que serão causados no ambiente urbano para desenvolver mecanismos de controle e 
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prevenção eficazes. A dinâmica atmosférica do Brasil, e em especial da região Centro-Oeste, 

para a qual esta pesquisa está voltada, apresenta características propícias ao acontecimento de 

eventos pluviais extremos.  Segundo Monteiro (1976), “as chuvas violentas não podem ser 

dissociadas da drenagem, do escoamento areolar e fluvial” (MONTEIRO, 1976, p.138).  

 
Figura 1 – Sistema Hidrometeórico 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: MONTEIRO, 1976. 
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 Assim, se torna indispensável e urgente o planejamento do uso do solo, 

ampliação da drenagem urbana, preservação dos locais de recarga por meio do qual há a 

infiltração da água das chuvas e contenção dos desmatamentos. 

Para se analisar o clima urbano, Monteiro (1976) sugere a técnica da Análise Rítmica, 

que é uma metodologia de análise desenvolvida pelo autor, em 1971, capaz de apontar a 

gênese e a dinâmica do clima a partir da análise dos elementos meteorológicos em escala 

diária. Essa análise é uma ferramenta para se entender o encadeamento dos tipos de tempo 

que ocorreram em um determinado episódio e associar um acontecimento extremo com a 

gênese do clima e a dinâmica atmosférica. Nesta pesquisa utilizou-se esta técnica como 

auxílio para identificar a dinâmica atmosférica que causam as inundações em Goiânia. 

Monteiro (1964) afirma que as teorias desenvolvidas utilizando os sistemas de 

classificação climática não são satisfatórias, pois não observam as escalas geográficas do 

clima. Utilizam generalizações a partir de fatores como latitude, insolação e temperatura. Para 

se obter um resultado próximo do real é necessário que se aplique a escala local como base 

para o sistema de classificação. Outro problema descrito pelo autor é que "a articulação dos 

climas locais dentro da escala regional tem sido feita através da análise quantitativa" 

(MONTEIRO, 1964, p. 60). A utilização de médias diferentes não leva a uma caracterização 

verdadeira do clima, resultando em sínteses que não correspondem a resultados verdadeiros. É 

necessário se fazer uma análise qualitativa dos elementos e das variações dentro de um 

período homogêneo de tempo.  

Para Monteiro (1964), é por meio da análise qualitativa se chega à noção de ritmo e à 

"sucessão habitual dos estados atmosféricos" (MONTEIRO, 1964, p. 61). Ainda segundo 

Monteiro (1971), somente a análise rítmica pode oferecer parâmetros válidos para analisar os 

diferentes e variados problemas geográficos de uma região, através da revelação da gênese 

dos fenômenos climáticos pela interação dos elementos e fatores do clima regional. E foi 

partir dos pressupostos de Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro que foi desenvolvida parte 

da presente pesquisa, qual seja, a utilização da análise rítmica como ferramenta para o 

entendimento da dinâmica atmosférica que leva a desastres climáticos em Goiânia. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Goiânia se localiza na Região Centro-Oeste do país, no Planalto 

Central e segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE possui uma área de 

733,116 km2, e a população estimada para 2014 é de 1.412.364 habitantes, uma vez que o 

senso demográfico conta com dados de 2010. Limita-se ao norte com os municípios de 

Goianira, Nerópolis e Goianápolis, ao sul com o município de Aparecida de Goiânia, a leste 

com os municípios de Senador Canedo e Bela Vista de Goiás e a oeste com o município de 

Trindade. 

De acordo com a Agência Municipal de Meio Ambiente de Goiânia, o município 

possui 85 cursos hídricos, sendo um rio (Meia Ponte), quatro ribeirões (Anicuns, João Leite, 

Capivara e Dourados) e oitenta córregos (GOIÂNIA, s/d). 

 

Figura 2 – Localização do município de Goiânia 
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 Chaveiro et al (2009) afirma que a ocupação do território em Goiás ocorreu por meio 

do crescimento populacional induzido pelas politicas territoriais. Segundo este autor, entre 

1940 e 1960, o estado de Goiás apresentou uma taxa de crescimento demográfico anual maior 

que a do Centro Oeste e do Brasil. Isso se deu devido às políticas expansionistas e a 

ampliação da infraestrutura rodoviária. A partir de 1960 a dinâmica dos estados mudou com a 

entrada de migrantes, da soja na produção agrícola, com o avanço na produção do arroz, do 

milho e do feijão e pelo êxodo rural (CHAVEIRO et al, 2009, p. 24). 

Com relação à construção de Goiânia, Moysés (2004) afirma que as razões foram mais 

políticas que econômicas. Goiânia foi criada para ser centro o político-administrativo do 

estado e posteriormente se tornou polo de desenvolvimento regional (MOYSÉS, 2004). 

Segundo Arrais (2006) a transferência da capital representou o momento da entrada de Goiás 

no contexto da Marcha para o Oeste, além da uma estratégia política. 

Nascimento (1994) afirma que Goiânia foi projetada para abrigar 50 mil habitantes, no 

entanto, 30 anos após sua construção a população já passava de 150 mil habitantes. De acordo 

com o Anuário Estatístico de Goiânia, a população até 2010 apresentava um total de 

1.302.002 habitantes (GOIÂNIA, 2012). O IBGE realizou uma estimativa de que em 2013 a 

população goianiense seria formada por 1.393.575 habitantes (IBGE, 2010). Moysés (2004) 

apresenta dados em que a população urbana de Goiânia em 1940 era de 31,2%, aumentando 

para 86,9% nos anos 1960 e chegando a 99,1% nos anos 1990. 

Arrais (2006) defende que Goiânia foi projetada para ser uma cidade funcional e 

próspera, segundo os princípios da arquitetura moderna. Porém, se transformou em uma 

metrópole com problemas de transporte coletivo, déficit de moradia, desemprego, poluição e 

violência urbana. A modernização de Goiânia foi seletiva levando-se em consideração a 

organização do espaço intra-urbano a partir de moradia e renda. Assim, as pessoas não 

ocupam a cidade de forma igual, não possuem o mesmo acesso aos bens e aos serviços 

oferecidos (ARRAIS, 2006, p. 109). 

A concentração de bens e serviços em determinados locais da cidade acarreta a 

diferenciação do valor do solo do município. Como os locais que oferecem maior quantidade 

desses serviços públicos, o valor do solo é mais elevado, as pessoas de baixa renda acabam 

por ocupar locais com pouca infraestrutura e afastado das regiões centrais. Esse fator interfere 

diretamente na mobilidade urbana, uma vez que são necessários deslocamentos maiores. A 

qualidade de vida dessas pessoas acaba sendo prejudicada pelas condições precárias 

oferecidas pelo transporte coletivo e pelo grande tempo gasto nos deslocamentos. 
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O crescimento acelerado, sem planejamento e a modernização seletiva, que levou à 

grande diferença entre os valores do solo urbano, resultou na ocupação de áreas irregulares, 

geralmente fundo de vale. Essas ocupações ocasionaram, entre outros problemas, o 

desmatamento da mata ciliar e poluição dos cursos d’água. Os lugares mais procurados por 

moradores de baixa renda são próximos a rios e córregos, as Áreas de Preservação 

Permanente (APP), que legalmente são espaços protegidos para manter o equilíbrio ecológico. 

Esta forma de ocupação do solo, que vem sendo praticada desde a construção da cidade, pode 

interferir na permeabilidade do solo, reduzir a quantidade de água da chuva que infiltra no 

solo e causar sérios impactos ambientais. 

Para controlar os problemas ambientais e sociais que decorrem das chuvas extremas e 

de ocupação de áreas de risco é necessário que se observe a legislação ambiental vigente e o 

uso do solo definido pelo governo local.  

O Código Florestal Federal, criado pela Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012, 

estabelece princípios que devem ser observados ao se planejar a ocupação do solo. Apresenta 

critérios quanto à localização e delimitação das Áreas de Preservação Permanente – APP. No 

inciso II do artigo 3° define que as APP possuem função ambiental de preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e 

flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Mesma definição é 

apresentada na Lei nº 18.104 de 19 de julho de 2013, que dispõe sobre a Política Florestal do 

Estado de Goiás e no Plano Diretor de Goiânia, Lei Complementar nº 171 de 29 de maio de 

2007. 

 O Plano Diretor de Goiânia define, em seu artigo 106, os limites que devem ser 

obedecidos para proteção das APP no município, 

 
as faixas bilaterais contíguas aos cursos d’água temporários e permanentes, com 
largura mínima de 50m (cinqüenta metros), a partir das margens ou cota de 
inundação para todos os córregos; de 100m (cem metros) para o Rio Meia Ponte e os 
Ribeirões Anicuns e João Leite, desde que tais dimensões propiciem a preservação 
de suas planícies de inundação ou várzeas (GOIÂNIA, 2007). 
 
 

Porém, foi acrescido pela Lei Complementar nº 181 de 01 de outubro de 2008, a 

seguinte redação no artigo 54-D 
 

Os casos excepcionais de lotes em que o limite de fundo coincida com a margem do 
curso d’água ou fundo de vale, deverão garantir o afastamento mínimo de fundo de 
30m (trinta metros), medidos a partir da margem do curso d’água, em similaridade 
ao estabelecido no Código Florestal Brasileiro, Lei n. 4.771 de 15/09/1965 
(GOIÂNIA, 2008). 
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Mesmo com proteção legal as APP continuam sendo ocupadas e desmatadas. A 

retirada da cobertura vegetal nesses locais pode acarretar na “redução do espaço natural 

destinado ao escoamento de vazões de enchentes” (ANDRADE e ROMERO, 2005, p. 14). 

Segundo esses autores, as APP são responsáveis pela diminuição do escoamento superficial e 

dissipam forças erosivas no escoamento, atuando no controle das inundações. 

No processo expansão urbana de Goiânia, assim como em diversas cidades brasileiras, 

as APP foram sendo ocupadas com diferentes usos. Goiânia foi criada em 1933 e planejada 

para acolher 50 mil habitantes. Com o crescimento inesperado ocorreram ocupações 

irregulares em áreas que podem ter riscos para seus habitantes.  

Arrais (2004, p.112) afirma que “existem aproximadamente 500 bairros em Goiânia, 

muitos em situação irregular, até mesmo na clandestinidade, alguns encravados nos limites da 

Zona de Expansão Urbana e em áreas de vegetação nativa, consideradas áreas de preservação 

ambiental”. Estes fatos são afirmados também por Nascimento e Oliveira (2010) ao 

discutirem sobre o crescimento urbano de Goiânia, 

 
O intenso processo de expansão demográfica e crescimento urbano, especialmente a 
partir da década de 1950, resultou numa gama de problemas socioambientais, entre 
os quais vale destacar a ocupação de áreas impróprias, a devastação da cobertura 
vegetal (sobretudo áreas de preservação permanente), a impermeabilização do solo, 
a formação de processos erosivos, dentre outros (NASCIMENTO E OLIVEIRA, 
2010, p. 3). 

 

 Estas alterações no solo e na vegetação das APP provocam diversos problemas ligados 

ao clima local. Com duas estações bem definidas - uma seca e uma chuvosa - Goiânia 

enfrenta dificuldades na estação chuvosa. As chuvas intensas são de curta duração, mas com a 

dificuldade de infiltração, as águas resultantes ganham velocidade devido à declividade do 

terreno, chegando rapidamente e em maior quantidade aos bueiros e aos rios. Estas águas 

acarretam alagamentos quando a rede de drenagem urbana não comporta a quantidade de água 

ou os bueiros estão cheios de lixo, e inundações quando alteram a vazão dos rios próximos. 

 Valter Casseti (1992) realizou um levantamento da geomorfologia de Goiânia (Figura 

3) e definiu a seguinte compartimentação geomorfológica para o município: Planalto 

Dissecado, Chapadões, Planalto Embutido, Terraços e Planícies da Bacia do Meia Ponte e 

Fundos de Vale (CASSETI, 1992, p.67). 

O Planalto dissecado corresponde à região nordeste e norte do município “vinculado 

ao domínio granulítico e sustentado por intercalações quartizíticas, onde o elevado grau de 

dissecação encontra-se vinculado ao forte gradiente” (CASSETI, 1992, p.68). Apresenta duas 
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subunidades: declives superiores a 30% com a ocorrência de solos litólicos ou câmbicos e a 

predominância do escoamento concentrado; declives inferiores a 20%, caracterizado por 

latossolos vermelho-escuros que sem a presença da vegetação predomina o escoamento 

laminar. 

 Os Chapadões de Goiânia são caracterizados por duas unidades. A primeira é a 

superfície aplainada, composta por quatzitos e xistos, com o domínio dos latossolos 

vermelho-amarelos distróficos e apresenta fluxo difuso e laminar. Sem a presença da 

vegetação, o fluxo laminar realiza o transporte de sedimentos e entulhamento. 

A outra unidade são as superfícies rampeadas, que são periféricas às superfícies 

aplainadas, apresentando vertentes retilíneas ou concavizadas, também com a presença de 

latossolos vermelho-amarelos, com domínio do fluxo laminar e concentrado. 

O Planalto Embutido de Goiânia está localizado entre o Planalto Dissecado e os 

Chapadões. É caracterizado por duas subunidades: a superfície de formas convexas e a 

superfície de formas tabulares. Na primeira as vertentes são suavemente e moderadamente 

convexizadas e corresponde ao mais alto grau de ocupação e há a presença do latossolo 

distrófico com fluxo laminar e do podzólico nos fundos de vales. Nestas subunidades o fluxo 

laminar predomina. Na superfície de formas tabulares se observa a existência de veredas e 

extensas bancadas lateríticas associadas a oscilações do lençol freático. 

Os Terraços e Planícies da Bacia do Rio Meia Ponte são caracterizados por terraços 

fluviais suspensos e planícies fluviais. Os terraços fluviais suspensos são sustentados por 

resistência litológica e apresentam a existência de cascalheiras e o fluxo é laminar. As 

planícies fluviais de inundação são observadas, principalmente, ao longo do Rio Meia Ponte, 

Ribeirões João Leite, Anicuns e Capivara. São constituídas por sedimentos arenosos e 

sequências silto-argilosas. Podem apresentar diques marginais, com solos do tipo glei e 

aluviais, que são susceptíveis às enchentes de verão. 

Os Fundos de Vales são compostos por faixas de transição entre os processos areolares 

e lineares, com declives podendo chegar a mais de 40% e apresentando solos podzólicos ou 

câmbicos, profundamente alterados pelo domínio da erosão acelerada. Essa erosão acelerada é 

“determinada pela forma indiscriminada de ocupação que resulta na degradação da mata 

ciliar” (CASSETI, 1992, p.73). 

A partir da caracterização dos diferentes compartimentos Casseti (1992) definiu 

algumas unidades de risco em Goiânia. No contexto desta pesquisa destaca-se como mais 

importante as considerações deste autor sobre as planícies de inundação, os terraços fluviais e 

os fundos de vales. A Planície de inundação atual é susceptível ao transbordamento dos cursos 
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hídricos no período de chuva e hidromorfismo do solo, onde pode ocorrer instabilidade das 

construções. Assim o autor desaconselha a ocupação dessas áreas e acentua a necessidade de 

preservação desta subunidade. 

 

Figura 3 – Carta Geomorfológica de Goiânia  

 
                Fonte: CASSETI, 1992. 
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Os Terraços Fluviais estão ligados às antigas planícies de inundação, porém ainda 

podem ser atingidos por enchentes e em conformidade com a subunidade anterior devem ser 

preservados. E a terceira forma que deve ser preservada são os Fundos de Vales. Apresentam 

declives superiores a 30%, são zonas de instabilidade sazonal, principalmente na época das 

chuvas. Com a impermeabilização e o assoreamento tornam-se susceptíveis às enchentes. 

Conforme pode ser observado pelo trabalho de Casseti (1992), as três unidades de 

risco apontadas deveriam ter sua vegetação nativa mantida e não deveriam ocorrer ocupações 

nestas áreas. Porém, durante o processo de urbanização ocorreram interferências antrópicas e, 

por não se observar as características locais, as áreas acabaram sendo loteadas ou invadidas. 

 Para melhor entender as ocorrências de inundações nessas áreas realizou-se um 

levantamento do clima regional em que Goiânia está inserida. Como o município está 

localizado no Centro Oeste do Brasil, seu clima é caracterizado pelas condições do local. As 

condições do tempo atmosférico são influenciadas pela dinâmica dos sistemas atmosféricos e 

suas combinações, além de fatores como latitude, altitude, relevo, cobertura vegetal e 

continentalidade.  

Segundo Nimer (1989) no clima do Centro Oeste há uma diversificação térmica ao 

longo de seu território causada pela latitude e uma uniformidade quanto à pluviosidade. A 

topografia desta região não tem interferência na distribuição da precipitação da região, 

ficando a cargo dos sistemas de circulação atmosférica. 

 Barros (2003) - em sua pesquisa intitulada A chuva no Distrito Federal: o regime e as 

excepcionalidades do ritmo - realizou uma caracterização do clima regional que será útil a 

este trabalho. Essa autora afirma que durante boa parte do ano a região Centro-Oeste é 

dominada pela massa Tropica Atlântica (Ta) e sofre a influência do anticiclone semifixo do 

Atlântico Sul. No verão essa massa se torna instável pelo aquecimento basal e no inverno há o 

resfriamento basal que aumenta a estabilidade e gera bom tempo. 

Outra massa atuante no Centro-Oeste, segundo Barros (2003) é a Equatorial 

Continental (Ec), que se forma na região amazônica e sendo quente e úmida acarreta elevação 

da temperatura e da umidade. A figura 4 ilustra a movimentação das massas de ar durante o 

verão (janeiro) e o inverno (julho). 

Segundo Nimer (1979) o tempo seco atuante no inverno, tem sua origem na 

estabilidade que ocorre devido à influência do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul 

(ASAS) que se forma na parte continental sul-americana (Figura 5). O Anticiclone 

Subtropical do Atlântico Sul ou Anticiclone Semifixo do Atlântico Sul, é um sistema quase 

estacionário, existente durante todo o ano. Ocorre uma variação sazonal de sua posição 
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durante o ano, em que no verão o anticiclone se posiciona próximo à costa oeste e no inverno 

se localiza no oceano. Caracteriza-se por ser seco, quente e praticamente não há a formação 

de nuvens. Afasta as instabilidades tropicais, inibe a passagem de frentes frias e favorece a 

concentração de poluentes aéreos nas grandes cidades (BASTOS e FERREIRA, 2000). 

 

Figura 4 – Atuação das massas de ar no Brasil 

 
Fonte: MONTEIRO, C. A. F. (2000) apud BARROS (2003). 

 

Nimer (1979) afirma que as chuvas que ocorrem na região Centro-Oeste estão 

relacionadas às Linhas de Instabilidade (IT), à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT ou 

CIT) e ao Sistema de Corrente Perturbada ou Frente Polar (FP). As IT e a ZCIT são mais 

atuante no verão e a FP no inverno. As IT são formadas no encontro da Frente Polar Atlântica 

com o ar quente da zona tropical. Produzem ventos fortes, chuvas e trovoadas. A ZCIT é 

formada em baixas latitudes, no encontro dos ventos alísios provenientes de sudeste e dos 

provenientes de nordeste. Esse encontro cria uma ascendência das massas de ar que são 

úmidas. Acompanha o Equador Térmico em seus deslocamentos sazonais (MENDONÇA e 

DANNI-OLIVEIRA, 2007).  
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Figura 5 – Atuação do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul sobre o leste do Brasil, 

estendendo-se do Rio Grande do Sul até Pernambuco 

 
Fonte: CPTEC, 2014. 

 

A Frente Polar Atlântica é formada na borda da Massa Polar Atlântica e se configura 

como uma extensa zona de pressão relativamente baixa e intensa convergência. Estas frentes 

promovem condições de forte instabilidade gerando chuvas antes, durante e depois da 

passagem da frente (MONTEIRO, 1969). No verão o centro de baixa pressão do interior do 

continente dificulta o avanço da FP, que se dissipa ou recua. Nesta época não há chuvas 

frontais. No inverno esse centro de baixa pressão avança para o Acre e a Bolívia e a FP, que 

está mais forte, invade o Centro-Oeste, provocando chuvas de 1 a 3 dias. Após esta passagem 

o tempo fica com o céu limpo, pouca umidade e queda de temperatura (NIMER, 1979). 

Exemplos dos sistemas citados podem ser observados nas Figuras 6 e 7. 

O regime de chuvas na Região Centro-Oeste segue as características das regiões 

tropicais, com valores máximos no verão e mínimos no inverno (BARROS, 2003). As chuvas 

se acumulam principalmente nos meses de novembro a março. O inverno é extremamente 

seco e mesmo ocorrendo raras chuvas neste período essas não são suficientes para elevar a 

umidade do ar (NIMBER, 1979). 
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Figura 6 - Linha de instabilidade (vermelho) e Zona de Convergência Intertropical (amarelo) 

 
Fonte: CPTEC, 2014. 

 

Figura 7 – Frente Polar avança sobre o Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo 

 
Fonte: CPTEC, 2014. 
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Ao analisar, de uma maneira geral, o clima da região Centro-Oeste, Barros (2003) 

identificou que de abril a setembro há “intensa insolação, pouca nebulosidade, forte 

evaporação, baixos teores de umidade do ar, pluviosidade reduzida e grande amplitude 

térmica” e de outubro a março “a insolação se reduz, a nebulosidade aumenta, diminui a 

evaporação, os teores de umidade do ar aumentam, a pluviosidade se intensifica e a amplitude 

térmica moderadamente reduz-se, pois as máximas mantêm-se e as mínimas elevam-se” 

(BARROS, 2003, p.115). 

Ainda descrevendo o quadro climático regional essa autora afirma que o período de 

novembro a março são os meses mais úmidos porque apresentam os menores valores de 

evaporação e de insolação e a amplitude térmica é reduzida. Diferentemente dos meses de 

maio a setembro, especialmente junho, julho e agosto, em que ocorre forte evaporação e 

insolação, além da grande amplitude térmica, sendo esses os meses mais secos (BARROS, 

2003). 
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4. MATERIAIS E MÉTODO 

  

As inundações que foram investigadas neste trabalho têm origem em vários fatores, 

tanto naturais, quanto de origem social. Utilizamos informações do meio natural e da 

evolução urbana, sendo necessário fazer uma interligação entre os elementos analisados.  

A primeira etapa da pesquisa consistiu na definição do tema, objetivos e justificativa 

para a escolha do tema. Em seguida realizamos a fundamentação teórica referente aos 

conceitos utilizados. A escolha de Goiânia como área de trabalho se deu devido à sua 

importância como cidade central da Região Metropolitana, como também pelo aumento na 

quantidade de notícias de inundação e consequências drásticas para a população ocorridas nos 

últimos anos. Durante a pesquisa percebemos que há uma carência de trabalhos envolvendo a 

climatologia do município, além da falta de preocupação do poder público com o contínuo 

processo de ocupação de áreas de risco presentes desde a época de sua fundação. 

As bases cartográficas utilizadas nesta pesquisa foram obtidas através do MUBDG 

versão 2011 e das fotografias aéreas obtidas junto à Prefeitura de Goiânia, no departamento de 

Diretoria de Informações Urbanas de Geoprocessamento da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Urbanismo. 

Os pontos de inundação em Goiânia, discutidos nesta pesquisa, foram obtidos através 

de documentos da Defesa Civil. Foi analisada uma série temporal de 14 anos, compreendendo 

os anos de 2000 a 2013, dos relatórios de atendimento da Defesa Civil do Estado de Goiás. O 

documento mais atual deste órgão apresenta uma listagem de 12 pontos (Tabela 1). Esses 

pontos de foram apresentados com diversas coordenadas geográficas para cada ponto. Estas 

coordenadas foram transformadas em um shape de pontos, onde foi possível observar sua 

localização (Figura 8).  

Para se conhecer a frequência das inundações em Goiânia foram pesquisadas notícias 

sobre inundações veiculadas no Jornal O Popular, que possui grande circulação em Goiânia. 

A coleta de dados de notícias foi realizada no arquivo digital do Centro de Documentação 

(CEDOC) e na versão online do jornal O Popular. Este jornal foi escolhido por ser o de maior 

circulação em Goiânia. O ano de início foi 2000 devido à dificuldade de interpretação das 

cartas sinóticas da Marinha do Brasil, anteriores a esse ano, utilizadas na análise climática. 

Ao realizar o levantamento de notícias sobre inundações no jornal percebeu-se um 

ponto de inundação que é noticiado por diversos anos mas não é acompanhado pela Defesa 

Civil, o ponto localizado no setor Jardim Guanabara II, sendo assim incluído na lista de 

pontos pesquisados. A pesquisa no jornal foi realizada observando-se cada matéria em que 
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apareceram os termos inundação ou enchente. Realizou-se esta pesquisa no jornal para 

verificar a frequência das inundações nos pontos acompanhados pela defesa civil. Os dados da 

Defesa Civil estão disponíveis somente a partir de 2004, devido a um problema dos 

computadores em que foram perdidos os dados anteriores. O levantamento das duas fontes 

nos indicou que em alguns outros pontos ocorrem inundações menos frequentes. Nos detemos 

nos pontos acompanhados pela Defesa Civil por ser os pontos com maior quantidade de 

inundações nos anos estudados. Os pontos de inundação aqui tratados com os quais foi 

elaborado um mapa com a localização dos mesmos. 

 

Figura 8 – Fotografia aérea de Goiânia e pontos de inundação analisados (em amarelo) 

 
Fonte: Imagem – MUBDG, 2011 e Pontos - Defesa Civil de Goiás, 2014 e Jornal O Popular, 2014. 
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Para conhecimento prévio dos locais onde ocorrem as inundações utilizamos 

fotografias aéreas de Goiânia, de 2002, obtidas na Secretaria Municipal de Planejamento e 

Urbanismo do município de Goiânia. Foram observadas a ocupação urbana nas imediações 

dos pontos e a presença de vegetação. 

As análises realizadas para a área de estudo foram subsidiadas por um trabalho de 

campo, em que foram visitados os 13 pontos de inundação identificados no levantamento 

inicial. Foram verificadas algumas condições ambientais dos pontos, como presença de lixo, 

rede pluvial, cobertura vegetal, ocupação das APP, alterações no curso hídrico. O trabalho de 

campo possibilitou um melhor conhecimento dos pontos em que ocorrem as inundações, 

porém em alguns pontos não foi possível realizar o registro fotográfico porque o mesmo se 

encontrava ao fundo de moradias construídas dentro da APP e não foi permitido tirar 

fotografias. 

Para se compreender a relação entre o crescimento da cidade de Goiânia e o aumento 

no número de enchentes e inundações, foi analisado mapas do crescimento urbano da cidade e 

o mapeamento dos eventos citados. Os mapas analisados estão presentes no trabalho de 

Nascimento e Oliveira (2010), que fazem o mapeamento da urbanização em Goiânia entre os 

anos de 1986 a 2010 (Figuras 9 e 10). Foi realizado um comparativo entre a expansão urbana, 

a retirada da cobertura vegetal e os locais onde ocorreram os eventos pesquisados. 

Inicialmente tinha-se a intenção de analisar o uso do solo em toda a série temporal do 

trabalho, mas durante a pesquisa bibliográfica não encontramos pesquisas mais recentes sobre 

o uso do solo de Goiânia. Realizar a construção de mapas de uso do solo para a região 

estudada se tornaria inviável devido ao tempo para a realização da pesquisa. O trabalho de 

Nascimento e Oliveira (2010), apesar de apresentar uma série temporal diferente da proposta 

nesta pesquisa, possui importantes contribuições que podem auxiliar na identificação dos 

fatores causadores de inundações em Goiânia. Assim, chegou-se à conclusão que seria 

interessante considerar as informações constantes no trabalho citado.  

Para o desenvolvimento do trabalho, no que se refere à análise climática, nos 

baseamos no Sistema Clima Urbano de Monteiro (1976), mais especificamente no terceiro 

Canal de Percepção do Clima Urbano, que corresponde ao Impacto Hidrometeórico, uma vez 

que realizamos uma análise a partir das inundações causadas no espaço urbano. 

Para a caracterização da Climatologia do Município de Goiânia observamos o clima 

regional e os sistemas atmosféricos atuantes por meio das informações contidas na pesquisa 

de BARROS (2003), que estudou o clima do Distrito Federal. A partir das características do 

clima regional foram levantadas as características climatológicas do município e os sistemas 
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atmosféricos atuantes. Os dados envolvidos nesta análise estão disponíveis no banco de dados 

online do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET. A estação meteorológica do INMET 

que coleta os dados de Goiânia está localizada no encontro entre a Avenida Paranaíba e a 

Avenida Tocantins (Figura 2).  

 

Figura 9 – Mapa de cobertura do solo do município de Goiânia em 2000 

 
Fonte: Nascimento e Oliveira, 2010. 
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Figuras 10 – Mapa de cobertura do solo do município de Goiânia em 2010 

 
Fonte: Nascimento e Oliveira, 2010. 

 

Na identificação dos sistemas atmosféricos envolvidos nos eventos extremos 

utilizamos a técnica de análise rítmica desenvolvida por Carlos Augusto Figueiredo de 

Monteiro, em 1976. A análise rítmica é feita a partir da construção de um gráfico, em escala 

diária, dos principais elementos meteorológicos do clima. Com base na análise das 

combinações destes elementos (pressão, temperatura, precipitação e direção do vento) e da 

interpretação visual das cartas sinóticas de superfície (Figuras 11 e 12), são reconhecidos e 

identificados os sistemas atmosféricos locais atuantes no momento dos episódios. Nos 

gráficos de análise rítmica elaborados nesta pesquisa foram utilizados os elementos: 
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precipitação, temperatura máxima, temperatura mínima, umidade, pressão atmosférica e 

direção dos ventos.  

 

Figuras 11 e 12 – Cartas sinóticas da Marinha 

   
            Fonte: Marinha do Brasil, 2014. 

 

Outra ferramenta que auxiliou na identificação dos sistemas atmosféricos foram as 

imagens de satélite diárias coletadas junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), via internet, referente ao satélite GOES. Segundo Ferreira (2006) as melhores 

imagens para estudo dos fenômenos meteorológicos na América do Sul são geradas pelos 

satélites GOES e METEOSAT. Estes são satélites americanos, operados pela National 

Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA, localizados em órbita equatorial e 

cobrem todo o continente americano e grande parte dos oceanos Atlântico e Pacífico. Foram 

utilizadas as imagens do Canal 4, que são imagens em Infravermelho com resolução espacial 

de 4 km, disponibilizadas a cada 30 minutos. É possível, no site do INPE, escolher as imagens 

de um dia e montar uma animação da dinâmica atmosférica ocorrida neste dia. As animações 

observadas permitiram a observação da dinâmica dos sistemas atmosféricos e sua relação com 

os eventos extremos de chuva, uma vez que foi possível observar a configuração e 
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movimentação dos sistemas durante o dia analisado. As Figuras 13 e 14 apresentam exemplos 

das imagens utilizadas. 

 

Figuras 13 e 14 – Imagens do Satélite GOES, Canal 4 

   
Fonte: INPE, 2014. 

 

A nomenclatura empregada na classificação dos sistemas atmosféricos se baseou no 

trabalho de Barros (2003) e foram assim definidas: 

1. Frente Polar Atlântica - FPA  

2. Frente Polar Atlântica em Dissipação – DIS 

3. Massa Tropical Atlântica – MTA 

4. Massa Tropical Atlântica Continentalizada – MTAC 

5. Massa Polar Atlântica – MPA 

6. Massa Polar Velha – MPV 

 

Tornou-se necessário a criação de quatro terminologias para representar outros 

sistemas atmosféricos identificados neste trabalho: 

7. Massa Equatorial Continental com Linhas de Instabilidade – MECIT 

8. Repercussão da Massa Polar – RMP 

9. Repercussão da Frente Polar – RFP 

 

A técnica de Análise Rítmica foi desenvolvida por Monteiro (1976) para auxiliar na 

identificação da gênese dos eventos climáticos. O desenvolvimento pode ser realizado a partir 



 42 

da escolha de anos-padrão seco, chuvoso e habitual. No entanto, nesta pesquisa foi utilizada a 

definição de Barros (2003) de episódios-padrão, em que a análise rítmica foi desenvolvida nos 

eventos em que ocorreram as inundações. Monteiro (1969) ao escrever sobre a Frente Polar 

Atlântica e as chuvas na região sul do país defende que “Por toda a parte, onde a 

disponibilidade de recursos permitisse, deveriam ser realizadas amostragens locais pela 

análise episódica, onde a natureza calamitosa seria um fácil guia na escolha” (MONTEIRO, 

1969, p.63). 

Para a análise dos eventos extremos de chuva foi necessário realizar uma classificação 

da intensidade das chuvas do local. Existem diferentes critérios de classificação da 

intensidade da chuva, que podem levar em conta aspectos relacionados à quantidade de chuva 

registrada em um determinado intervalo de tempo e a abrangência espacial desta chuva, ou 

somente um destes parâmetros. 

Espírito Santo e Satyamurty (2002), em seu estudo sobre eventos extremos de 

precipitação na Região Sudeste, adotaram os limiares de 100 mm e 150 mm precipitados em 

24 horas. Já Berezuk e Sant’Anna Neto (2006) definiram 50 mm por dia ou 60 mm em dois 

dias seguidos como anormalidade. Calvetti et al (2006), por meio de levantamento de dados 

de precipitações e picos de vazão nos rios decorrentes dessas precipitações, definiu intervalos 

de classe, sendo classificados quanto aos totais pluviométricos diários como chuvisco (0,1 a 

2,5 mm), chuva fraca (2,5 a 10 mm), chuva moderada (10 a 25 mm), chuva forte (25 a 50 

mm) e chuva extrema (mais de 50 mm) (CALVETTI et al, 2006). 

 A partir dos estudos levantados e da qualidade dos dados obtidos através do Banco de 

Dados Meteorológicos (BDM) do INMET, resolveu-se por adotar os critérios de intensidade 

de chuva aplicados Calvetti et al (2006) para examinar os acontecimentos extremos de 

precipitação acumulada em 24 horas. 

 Ao final da análise dos resultados, que serão apresentados no próximo capítulo, foram 

expostas propostas que possam ajudar a minimizar as consequências dessas inundações. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O levantamento dos dados do jornal O Popular e da Defesa Civil apresentou 74 

ocorrências de inundações em 13 pontos de inundação em Goiânia (Figura 15). No 

levantamento dos dados foi observado que em algumas ocorrências a Defesa Civil foi 

acionada, mas não houve notícia no jornal sobre esse fato e outras vezes houve notícia, mas 

não ocorreu atendimento da Defesa Civil. As ocorrências que foram atendidas pela Defesa 

Civil e noticiadas no jornal no mesmo dia foram contadas uma única vez. Dos pontos 

encontrados, 12 são monitorados pela Defesa Civil e um (Santa Genoveva) não é definido por 

esse órgão como área com risco, mas são noticiadas pelo jornal inundações nesse local por 

cinco anos seguidos.  

 A Tabela 1 apresenta os pontos de inundações e a frequência das ocorrências nos anos 

analisados. Observando os dados apresentados é possível perceber que as inundações em 

Goiânia se tornam mais frequentes a partir de 2003, sendo o ano de 2004 o que apresenta 

maior quantidade de ocorrências. Os bairros mais afetados pelas inundações são: Urias 

Magalhães, Urias Magalhães II e Jardim Guanabara II. Já o Setor dos Funcionários é 

apresentado como ponto de inundação pela Defesa Civil, porém não se encontra nenhum 

atendimento ou reportagem no jornal sobre este bairro nos anos pesquisados. 

 

Tabela 1 – Frequência das inundações em Goiânia entre os anos 2000 e 2013 

Pontos de Inundação 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Total por 
bairro 

Vila Fernandes 1       1         1 1       4 

Urias Magalhães 1 1   2 4 1   1   1 1   1 1 14 

Urias Magalhães II 2     1 4 2 1           2 1 13 

Vila Monticelli    1 4 2         7 
Criméia Leste (Emílio 
Póvoa) 1 1        1               3 

Setor Norte Ferroviário 1     1             1  1  4 

Setor dos Funcionários                             0 

Setor Santa Efigênia     1                      1 

Vila Coronel Cosme       1 4                   5 

Conjunto Caiçara           2             1   3 

Vila Romana                        1   1 

Jardim Guanabara II     1  2   2 6 1 2 1       15 

Vila Maria Rosa             1   2     1     4 

Total por ano 6 2 2 6 19 7 5 7 3 4 4 1 6 2 74 
Fonte: O Popular e Defesa Civil 
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Figura 15 – Pontos de inundação em Goiânia 
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5.1. Análise dos pontos de inundação 

As coordenadas geográficas dos pontos de inundação, constantes nos documentos da 

Defesa Civil, estão destacados com círculos amarelos nas imagens a seguir. Estes pontos não 

apresentaram um padrão para os locais indicados. Apresentaram ora formato linear, como nos 

pontos 4, 11 e 13 (Figuras 31, 23 e 40, respectivamente), ora polígono, como nos pontos 1, 2, 

3, 6, 8, 9 e 10 (Figuras 16, 27, 28, 19, 45, 36 e 37, respectivamente). O polígono ou a linha 

podem ser observados tanto em uma só margem o rio, quanto cobrindo as duas margens. 

Após o trabalho de campo aos pontos identificados foram levantadas algumas 

observações. Em todos os pontos de inundação visitados foram detectadas a presença de 

construções próximas às margens dos rios e são justamente estas ocupações que sofrem com 

as inundações no período chuvoso. Segundo a compartimentação geomorfológica de Casseti 

(1992) os pontos visitados estão localizados em fundos de vales e seus entornos são as 

“chapadas” de Goiânia, planalto embutido de Goiânia e terraços e planícies da bacia do Meia 

Ponte. Os pontos 1, 6, 11 e 12 se enquadram no entorno das “chapadas” de Goiânia, de acordo 

com Valter Casseti (1992). 

 O ponto 1 (Figura 16) , está localizado na Vila Fernandes ao lado de uma ponte 

bastante movimentada que é uma das passagens para quem sai da região norte para o Setor 

Central de Goiânia. A inundação ocorre nas margens do Ribeirão Anicuns (Figuras 17 e 18). 

Entre os anos 2000 e 2010 ocorreram quatro inundações nesta área. Segundo o relatório da 

Defesa Civil em 2013 teve início a retirada de pessoas da área (GOIÂNIA, 2014). 

 

Figura 16 – Fotografia aérea do Ponto 1, Vila Fernandes 

 
Fonte: Goiânia, 2011 e Defesa Civil de Goiás, 2014. 
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Figuras 17 e 18 – Fotos do local de inundação na Vila Fernandes 

   
Fotos: Thalyta Lopes Rego, 11/01/2015. 
 

O ponto 6 (Figuras 19 e 20) é no setor Norte Ferroviário e as inundações ocorrem em 

uma das margens do Córrego Capim Puba. Na outra margem está o Cemitério Parque Jardim 

das Palmeiras. Este ponto apresenta cinco inundações entre os anos estudados. Duas 

reportagens revelam que em 2012 houve o rompimento da rede de esgoto próximo ao 

Cemitério Jardim das Palmeiras e provocou o deslizamento de terra e danos na adutora de 

água potável e na rede pluvial, causando inundação nas residências que margeiam o curso 

d’água (Figuras 21 e 22). Na fotografia aérea (Figura 19) do local é possível perceber que a 

área de preservação permanente do Córrego Capim Puba está completamente desmatada e 

com construções em toda margem do ponto de inundação. Entre os anos de 2013 e 2014 

houve a retirada de famílias da área (GOIÂNIA, 2014). 

 

Figura 19 – Fotografia aérea do Ponto 6, Setor Norte Ferroviário 

 
Fonte: Goiânia, 2011 e Defesa Civil de Goiás, 2014. 
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Figura 20 - Foto do local de inundação no Setor Norte Ferroviário 

 
Foto: Thalyta Lopes Rego, 11/01/2015. 

 

Figura 21 – Reportagem sobre inundação no Setor Norte Ferroviário 

 
Fonte: O POPULAR, 2014 
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Figura 22 – Reportagem sobre inundação no Setor Norte Ferroviário 

 
Fonte: O POPULAR, 2014 

 

O ponto 11, localizado na Vila Romana, a inundação ocorre nas margens do Córrego 

Palmito. Não foi possível fotografar este ponto. Na fotografia aérea (Figura 23) podemos 

observar que o Córrego Palmito está completamente envolto pela cidade e não houve o 

respeito aos 30 metros necessários à preservação de suas margens. Além da retirada da 

cobertura vegetal da APP ocorreram diversas construções e pavimentação de ruas dentro de 

seus limites. Este ponto apresentou duas inundações, em 2009 e em 2012. 
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Figura 23 – Fotografia aérea do Ponto 11, Vila Romana 

 
Fonte: Goiânia, 2011 e Defesa Civil de Goiás, 2014. 

 

No ponto 12, no Jardim Guanabara II é possível perceber na fotografia aérea (Figura 

24) que havia população residindo nas margens do Córrego Pedreira e já no trabalho de 

campo constatou-se que essa população foi retirada (Figuras 25 e 26). Apresenta treze 

inundações entre os anos 2002 e 2010. 

 

Figura 24 – Fotografia aérea do Ponto 12, Setor Santa Genoveva II 

 
Fonte: Goiânia, 2011 e Defesa Civil de Goiás, 2014. 
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Figuras 25 e 26 - Ponto 12, Fotografias do local de inundação e do Córrego Pedreira 

 
Fotos: Thalyta Lopes Rego, 11/01/2015. 

 

 Os pontos 2, 3, 4, 5, 9 e 10, além de estarem localizados em fundos de vales, estão 

distribuídos na compartimentação de terraços e planícies da bacia do Rio Meia Ponte, 

conforme Casseti (1992).  

Os pontos 2 e 3 (figuras 27, 28, 29 e 30), nos setores Urias Magalhães e Urias 

Magalhães II (também chamado de Vila Roriz) estão a menos de 200 metros do curso hídrico. 

Esses dois setores estão entre os três bairros que apresentam maior quantidade de inundações 

entre os anos 2000 e 2013, com treze inundações cada. De acordo com dados da Defesa Civil 

de Goiânia houve a retirada de 30 famílias do setor Urias Magalhães II, entre os anos de 2013 

e 2014 (GOIÂNIA, 2014). Não foi possível tirar fotos do ponto 4. 

 

Figura 27 – Fotografia aérea do Ponto 2, Urias Magalhães 

 
Fonte: Goiânia, 2011 e Defesa Civil de Goiás, 2014. 
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Figura 28 – Fotografia aérea do Ponto 3, Urias Magalhães II 

 
Fonte: Goiânia, 2011 e Defesa Civil de Goiás, 2014. 

 

Figuras 29 e 30 - Foto do local de inundação no Ponto 2, Urias Magalhães 

   
Fotos: Thalyta Lopes Rego, 11/01/2015. 

 

 O ponto 4 (Figura 31), se refere às inundações que ocorrem no setor Monticelli. Neste 

ponto ocorrem 6 inundações entre 2003 e 2005. Ao visitar esse local foi possível perceber que 

há bastante entulho nas margens do Córrego Capim Puba, com pode ser percebido na Figura 

32. 
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Figura 31 – Fotografia aérea do Ponto 4, Vila Monticelli. 

 
Fonte: Goiânia, 2011 e Defesa Civil de Goiás, 2014. 

 

Figura 32 - Foto do local de inundação no Ponto 24, Vila Monticelli 

 
Foto: Thalyta Lopes Rego, 11/01/2015. 

 

 O ponto 5 (Figura 33, 34 e 35), no setor Criméia Leste, está localizado no córrego 

Botafogo, mas pela proximidade com Meia Ponte, se encontra na compartimentação de 

terraços e planícies deste rio. Grande parte do córrego Botafogo é canalizada, a parte 

correspondente à Marginal Botafogo, porém, no local das inundações o rio não está 

canalizado. Nesse local há uma invasão, chamada de Emílio Póvoa, que por diversas vezes no 

período chuvoso ocorrem inundações e aparecem em matérias no jornal pesquisado. Entre 
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2002 e 2011 ocorreram quatro inundações. Em 2013 teve início o processo de retirada de 

famílias neste ponto (GOIÂNIA, 2014). 

 

Figura 33 – Fotografia aérea do Ponto 5, Criméia Leste 

 
Fonte: Goiânia, 2011 e Defesa Civil de Goiás, 2014. 

 

Figuras 34 e 35 - Fotos do local de inundação no Ponto 5, Criméia Leste 

    
Fotos: Thalyta Lopes Rego, 11/01/2015. 

 

Na Vila Coronel Cosme II, está localizado o Ponto 9 (Figura 36). Este ponto 

apresentou quatro inundações entre os anos de 2003 e 2004. Neste período teve início a 

retirada de moradores dessa área de risco (GOIÂNIA, 2014). Não foi possível tirar foto desse 

ponto. 
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Figura 36 – Fotografia aérea do Ponto 9, Vila Coronel Cosme II 

 
Fonte: Goiânia, 2011 e Defesa Civil de Goiás, 2014. 

 

O ponto 10 está localizado no Conjunto Caiçara (Figura 37). É um ponto próximo ao 

rio Meia Ponte. Neste ponto ocorreram três inundações durante o período estudado, duas em 

2005 e uma em 2012 (Figura 39). Na visita ao local das inundações observou-se que há 

construções próximas à margem do rio. A Figura 38 mostra latas de tinta e entulhos no local. 

 

Figura 37 – Fotografia aérea do Ponto 10, Conjunto Caiçara 

 
Fonte: Goiânia, 2011 e Defesa Civil de Goiás, 2014. 
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Figura 38 - Fotos do local de inundação no Ponto 11, Conjunto Caiçara 

 
Foto: Thalyta Lopes Rego, 11/01/2015. 

 

Figura 39 – Reportagem sobre inundação no Conjunto Caiçara 

 
Fonte: O POPULAR, 2014 

 

O ponto 13 (Figuras 40 e 41), na Vila Maria Rosa, ribeirão João Leite, assim como o 

ponto no ponto 6, não está localizado no Meia Ponte, mas por sua proximidade está na 
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compartimentação de terraços e planícies deste rio. Ocorreram três inundações no período 

estudado. Não foi possível tirar fotos do local visitado. 

 

Figura 40 – Fotografia aérea do Ponto 13, Vila Maria Rosa 

 
Fonte: Goiânia, 2011 e Defesa Civil de Goiás, 2014. 

 

Figura 41 – Reportagem sobre inundação na Vila Maria Rosa 

 
Fonte: O POPULAR, 2014 
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 Segundo a compartimentação de Casseti (1992) os pontos 7 e 8, estão situados nos 

fundos de vale entre o Planalto embutido de Goiânia, na Superfície de Formas Tabulares.  

O ponto 7 está localizado no Setor dos Funcionários, no Córrego Capim Puba (Figura 

42). Apesar de ser considerada pela Defesa Civil uma área de risco, não foram encontrados 

atendimentos ou notícias sobre este ponto. Percebe-se a presença de diversas casas dentro da 

área de proteção permanente (Figuras 43 e 44). 

 

Figura 42 – Fotografia aérea do Ponto 7, Setor dos Funcionários 

 
Fonte: Goiânia, 2011 e Defesa Civil de Goiás, 2014. 

 

Figuras 43 e 44 - Fotos do local de inundação no Ponto 7, Setor dos Funcionários 

   
Fotos: Thalyta Lopes Rego, 11/01/2015. 

 

 No ponto 8 (Figura 45), localizado no setor Santa Efigênia, as margens do córrego 

Vaca Brava, o local acompanhado pela Defesa Civil é uma parte deste córrego que está 
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canalizado e está sendo depositado lixo em sua margem (Figuras 46 e 47). Ocorreram duas 

inundações entres os anos pesquisados, em 2002 e em 2013. 

 

Figura 45 – Fotografia aérea do Ponto 8, Setor Santa Efigênia 

 
Fonte: Goiânia, 2011 e Defesa Civil de Goiás, 2014. 

 

Figuras 46 e 47 - Fotos do local de inundação no Ponto 8, Setor Santa Efigênia 

   
Fotos: Thalyta Lopes Rego, 11/01/2015. 

 

Na grande maioria dos pontos, foi possível perceber que as ocupações estão nas 

margens dos cursos hídricos e que a urbanização é bastante intensa. Nesse sentido constatou-

se que os risco a que os moradores dessas áreas estão sujeitos ocorrem devido às inundações 

ribeirinhas e devido à urbanização. Acredita-se que as duas formas de inundações 

apresentadas por Tucci (1997a) se encontram presentes em todos os pontos visitados, uma vez 

que não foi possível, devido ao tempo de execução deste trabalho, analisar a extensão do leito 
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maior dos cursos hídricos visitados. Assim, as inundações que ocorrem nestes pontos podem 

ser naturais e devem ser melhor avaliadas ao se autorizar o loteamento de certos locais, assim 

como retirar a população que ocupa essas áreas de alto risco. 

Ao analisarmos os mapas de cobertura do solo de Goiânia, para os anos 2000 e 2010 

(Figuras 48 e 49), podemos perceber que a diminuição da vegetação ocorre em todo o 

município. Um destaque maior pode ser dado à diminuição da APP do Rio Meia Ponte, onde 

se encontram os pontos 2, 3, 4, 5, 9 e 10. Em 2000 havia pequenos fragmentos de APP, que 

praticamente foram eliminados nos anos posteriores. O resultado desse desmatamento pode 

ser observado na Figura 49, em que não se encontra os fragmentos antes presentes nas 

margens deste rio. Nos pontos 12 e 13, além da retirada da cobertura vegetal, o crescimento 

urbano se intensificou e aumentou a quantidade de solos impermeáveis que não faziam parte 

do cenário dessa região.  

 

Figura 48 – Cobertura do solo do Município de Goiânia em 2000 

 
Fonte: Nascimento e Oliveira, 2010 (adaptado). 


