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RESUMO 

 

A multidisciplinariedade que envolve o processo de planejamento, a falta de recursos para o 

tratamento do grande volume de informações, concernentes à base de dados, tem se 

constituído numa das etapas mais complexas do planejamento. Freqüentemente, na prática, 

observa-se o uso de informações incorretas, desatualizadas ou inconsistentes, o que dificulta 

planejar adequadamente. Isto ocorre porque o crescimento urbano é um processo espacial e 

dinâmico e as simplificações impostas, como a homogeneidade espacial, acabam por gerar 

imprecisões nos resultados. 

 

Apresenta-se, nesse contexto, o geoprocessamento como uma ferramenta atual, com grande 

potencial para adquirir dados, gerenciar, analisar e apresentar resultados. É típica do 

geoprocessamento a produção de mapas temáticos que podem gerar indicativos do 

crescimento da cidade, articulando os diversos componentes da infra-estrutura e subsidiando 

as atividades do planejamento urbano e ambiental do município. 

 

Fundamentando-se no geoprocessamento, neste estudo é formulada a hipótese segundo a qual, 

por meio de modelagem, é possível relacionar os vazios urbanos (lotes desocupados) com a 

infra-estrutura implantada (redes viária, de drenagem pluvial, de abastecimento de água, de 

esgoto sanitário, de energia elétrica e o sistema de coleta de lixo), o relevo e a proximidade de 

áreas de proteção ambiental, constituindo esses fatores como indicadores da prioridade à 

ocupação de lotes vazios. 

 

Para testar a metodologia, utilizou-se uma parcela de um loteamento, localizada no perímetro 

urbano da cidade de Goiânia-GO. Relacionou-se o lote vazio com a existência e proximidade 

da infra-estrutura. As diferenças do custo de implantação das redes viária, de drenagem 

pluvial, de abastecimento de água, de esgoto sanitário e de energia, em função da densidade 

de ocupação, constituíram pesos a contabilizar na hierarquização do modelo. 

 

Conclui-se que o mapa temático da hierarquização de lotes prioritários à ocupação e a 

metodologia empregada no modelo proposto podem contribuir, de forma eficaz, com o 

planejamento urbano e ambiental. 
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ABSTRACT 

 

The multidisciplinarity that involves the planning process, the lack of resources for the 

treatment of the great volume of information, concerning to the base of data, it has been 

constituting in one of the most complex stages of planning. Frequently, in the practice, it is 

observed the use of incorrect, out of date or inconsistent information, what hinders an 

appropriated planning. This happens because the urban growth is a spatial and dynamic 

process and imposed simplifications, as space homogeneity, generate imprecision in the 

results. 

 

In that context, the geoprocessing is presented as an up dated device, with great potential to 

acquire data and to manage, to analyze and to present results. It is typical for geoprocessing 

the production of thematic maps that can generate indicative of the growth of the city, 

articulating the several components of the infrastructure and subsidizing the activities of the 

urban and environmental planning of the municipal district. 

 

Being based in the geoprocessamento, in this study it is formulated the hypothesis according 

to which, by means of modeling, it is possible to relate the urban emptiness (unoccupied lots) 

with the implanted infrastructure (networks of roads, of pluvial drainage, of provisioning of 

water, of sanitary sewer, of electric energy and the system of garbage collection), the relief 

and the proximity of areas of environmental protection, those factors are taken as indicators of 

the priority to the occupation of empty lots. 

 

In order to test the methodology, a portion of a setlement was used, located in the urban 

perimeter of the city of Goiânia-GO. The unoccupied lots were related with the existence and 

proximity of the infrastructure. The differences of implanting cost of the networks of roads, of 

pluvial drainage, of provisioning of water, of sanitary sewer and of energy, in function of the 

occupation density, they constituted weights to count in the model hierarchy. 

 

It is concluded that the thematic map of the hierarchization of priorities for the occupation of 

lots and the methodology applied in the proposed model can contribute, in an effective way, 

with the urban and environmental planning. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A ausência do planejamento urbano municipal tem sido apontada, de um modo geral, como 

um dos principais fatores que contribuem ou que acabam promovendo o surgimento de 

problemas urbanos de ordem social, econômica e ambiental tais como segregação e poluição 

dos mananciais. 

 

O crescimento rápido e desordenado dos mais de cinco mil e quinhentos municípios 

brasileiros traz à tona inúmeros problemas cruciais do ambiente urbano dentre eles: alimentos 

que entram e o lixo que sai ou é acumulado; a água é tratada, utilizada de diversas maneiras e 

transformada em esgotos que são despejados nos rios, reservatórios e oceano, acarretando a 

degradação dos recursos naturais e, por vezes, expondo a situações de risco os habitantes e 

usuários das áreas urbanas e rurais do território brasileiro. 

 

No cenário atual do território brasileiro, verifica-se que a maioria dos atos que "planejam" e 

executam os destinos dos recursos naturais estão diretamente ligados à ação política e 

administrativa dos municípios que compõem a Nação. 

 

O município é a última instância política, autônoma, do quadro da República Federativa do 

Brasil. E é o município, por meio de sua ação executiva, o principal ator a interferir 

concretamente no meio físico e biótico do território. A responsabilidade, então, de ordenar o 

uso e a ocupação do solo nesse espaço passa a ser uma necessidade e, principalmente, um 

compromisso político das administrações municipais. 

 

Cada vez mais está sendo reivindicada, pela opinião pública e pelo contribuinte, de diversas 

maneiras e formas de organizações, uma conduta administrativa, no sentido de que a 

aplicação dos recursos públicos promova o desenvolvimento sustentável, ou seja, aquele que 

utilizará os recursos naturais presentes sem comprometer o bem estar das futuras gerações. 

 
A Constituição Federal de 1988 instituiu o Plano Diretor (PD) como instrumento básico da 

política de desenvolvimento e de expansão urbana, não se limitando apenas ao espaço urbano, 

mas considerando todo espaço do município com seus diversos componentes: ecológico, 

econômico, social, sanitário, cultural, dentre outros. 

 



 2

O PD é entendido como sendo um dos principais instrumentos de planejamento que, em 

conseqüência, interfere quantitativa e qualitativamente nos recursos naturais disponíveis no 

território nacional. Em alguns municípios, no Brasil e em outros países do mundo, tem sido 

implementada a Agenda 21 local, como estágio mais avançado para estabelecer o 

planejamento ambiental no município. 

 

É importante ressaltar a necessidade de que o processo de elaboração do PD seja 

desenvolvido dentro de uma ação participativa, democrática, dos setores e segmentos que 

representam o município. Preferencialmente, o PD deverá contar com a participação de 

equipe multidisciplinar (urbanista, arquiteto, engenheiro, hidrólogo, geógrafo, sociólogo, 

educador, médico sanitarista, economista, demógrafo, administrador, advogado, publicitário e 

outros) para estudo, análise e apresentação de resultados. 

 

Resultados apresentados em diretrizes de PD têm caracterizado de forma freqüente a 

ocorrência de grande número de lotes vazios, ou de glebas parceladas que estão sendo 

subutilizadas em face da infra-estrutura implantada dentro de áreas urbanas dos municípios. 

Na maioria dos casos, a quantidade de lotes vazios é suficiente para abrigar sua população 

futura, observando a taxa de crescimento estimada para um período de 10 anos. 

 

Constata-se, também, que os recursos públicos municipais encontram-se muito aquém do 

montante exigido para que as administrações locais promovam os serviços de infra-estrutura. 

A situação se agrava quando a necessidade desses serviços se faz de forma dispersa e rarefeita 

dentro do perímetro urbano. 

 

A ausência de rede de drenagem pluvial e de ruas pavimentadas, adequadas ao tráfego de 

veículos são fatores que, associados às intempéries, acarretam a degradação do meio 

ambiente. 

 

Primeiro, a abertura das ruas e quadras, sem as devidas obras de infra-estrutura, facilita a 

desagregação do solo, causando o aparecimento de erosões. Segundo, a dificuldade do acesso 

de veículos prejudica a coleta do lixo. Em muitos parcelamentos, a ausência desses serviços 

faz com que o lixo produzido naquele local acabe sendo depositado em lotes desocupados e, 

muitas vezes, lançado dentro das erosões, promovendo a proliferação de vetores como ratos, 

insetos e outros agentes nocivos à saúde. 
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A situação agrava-se quando da chegada do período das chuvas, onde a força das águas, além 

de carrear o solo, leva o lixo espalhado pela região para os cursos d'água, poluindo os recursos 

hídricos, causando problemas ambientais que ultrapassam, por vezes, os limites urbano e 

municipal. 

 

A multidisciplinariedade que envolve o processo de planejamento, a falta de recursos para o 

tratamento do grande volume de informações, concernentes à base de dados (meio físico-

ambiental e estrutura urbana e rural do município), tem se constituído numa das etapas mais 

complexas do planejamento. Freqüentemente, na prática, observa-se o uso de informações 

incorretas, desatualizadas ou inconsistentes, o que dificulta planejar adequadamente. Isto 

ocorre porque o crescimento urbano é um processo espacial e dinâmico, e as simplificações 

impostas, como a homogeneidade espacial, acabam por gerar imprecisões nos resultados. 

 

Apresenta-se, nesse contexto, o geoprocessamento como uma ferramenta atual, com grande 

potencial para adquirir dados, gerenciar, analisar e apresentar resultados. É típica do 

geoprocessamento a produção de mapas temáticos que podem gerar indicativos do 

crescimento da cidade, articulando os diversos componentes da infra-estrutura e subsidiando 

as atividades do planejamento urbano e ambiental do município. 

 

Fundamentando-se no geoprocessamento, neste estudo, cujo o tema é Análise das redes de 

infra-estrutura e vazios urbanos com o uso de geoprocessamento, é formulada a hipótese 

segundo a qual, por meio de modelagem, é possível relacionar os vazios urbanos (lotes 

desocupados) com a infra-estrutura (redes viária, de drenagem pluvial, de abastecimento 

d'água, de esgoto sanitário, de energia elétrica e o sistema de coleta de lixo) constituindo um 

indicador ambiental. 

 

A modelagem proposta pretende apresentar um indicador das prioridades da ocupação de 

lotes vazios, dentro do perímetro urbano, relacionando o lote com a existência e proximidade 

da infra-estrutura e o sistema de coleta de lixo. A diferença do custo de implantação das redes 

viária, de drenagem pluvial, de água, de esgoto sanitário, de energia elétrica e a coleta de lixo, 

em função da densidade de ocupação (habitantes por hectare) constituirá peso a ser 

contabilizado na classificação do indicador do modelo. 
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Objetiva-se, ao final desta pesquisa, estabelecer  a conexão existente entre vazios urbanos e a 

problemática ambiental no território e, ainda, contribuir para a elaboração do PD e o 

planejamento ambiental de municípios. 

 

A presente pesquisa propõe, dessa forma, tanto fornecer informações para o estabelecimento 

de um modelo de análise de vazios urbanos, que será aplicado em estudo de caso, onde serão 

avaliados os resultados, quanto indicar uma proposta de estruturação de uma base de dados, 

visando tanto auxiliar no diagnóstico do desenvolvimento do PD, como no planejamento 

ambiental. 

 

Essa dissertação tem sua estrutura desenvolvida em duas etapas, a primeira etapa trata da 

Revisão Bibliográfica, quando se busca identificar os conceitos e fundamentos do 

planejamento municipal, destacar as conseqüências da urbanização e estudar o 

geoprocessamento. Esses temas tanto constituem os objetos de investigação na revisão da 

literatura bem como são considerados pertinentes ao desenvolvimento do modelo proposto.  

 

Na segunda etapa tentou-se agrupar, no Procedimento Metodológico, a estrutura do modelo 

proposto, a base de dados georreferenciada e o modelo de análise de vazios urbanos, que 

sustentados na revisão bibliográfica, aplicam-se em um estudo de caso cujos resultados visam 

a gerar mapas temáticos. 

 

Em síntese, reserva-se às conclusões para estabelecer análise e recomendações julgadas 

pertinentes ao estudo em questão. 
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2 - OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em desenvolver um modelo de análise de vazios 

urbanos que considere o acesso à infra-estrutura implantada, bem como o relevo e a 

proximidade a áreas de proteção ambiental, com o uso do geoprocessamento. 

 

Especificamente, os objetivos se desdobram em: 

 

- estabelecer procedimento para permitir a indicação de áreas prioritárias para a ocupação, 

em áreas parceladas da zona urbana do município, tendo como critério de avaliação a infra-

estrutura disponível (redes viária, de drenagem pluvial, de abastecimento d'água, de esgoto 

sanitário, de energia elétrica e sistema de coleta de lixo); 

 

- desenvolver, aplicar e avaliar o modelo de análise de vazios urbanos, tendo como estudo de 

caso parte de um loteamento dentro do perímetro urbano da cidade de Goiânia-GO; 
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3 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste estudo, a revisão bibliográfica tem como eixos orientadores três vertentes de conteúdo 

teórico: o planejamento municipal, as conseqüências da urbanização e o geoprocessamento. 

 

A primeira vertente trata do processo de desenvolvimento urbano. Para tanto, investiga o 

funcionamento das cidades, fazendo um estreito balizamento político-jurídico das questões 

que cercam o PD e gestão ambiental local e, por fim, apresenta um esquema de concepção, 

articulação e elaboração de PD. 

 

A segunda vertente será dedicada às conseqüências decorrentes da urbanização1, numa 

abordagem que assume o espaço urbano como objeto físico, com simplificações das relações 

existentes a fim de permitir sua representação em modelo. 

 

Nessa etapa busca-se, ainda, dar destaque às conseqüências decorrentes: da disposição final 

dos resíduos sólidos, da drenagem urbana e dos vazios urbanos, relacionando-os, no processo 

de desenvolvimento municipal, com o planejamento da gestão ambiental local. 

 

A terceira e última vertente tem como meta o estudo e emprego do geoprocessamento 

aplicado ao planejamento urbano e ambiental. Busca descrever como o conjunto de técnicas 

destinadas à aquisição e tratamento de informações espaciais pode vir a contribuir no processo 

de análise das redes de infra-estrutura e vazios urbanos. 

 

3.1 - Planejamento Municipal 

 

São diversos os setores que apontam a ausência do planejamento integrado do uso e ocupação 

do território - em perspectivas em que sejam necessárias as constituições de equipe técnicas 

multidisciplinares, juntamente com a participação política representativa, para o 

desenvolvimento de PD - como uma das principais causas da problemática urbana atual. 

 

 

______________________ 
1 Existe uma complexidade que envolve esse tema, devido à sua diversidade de conteúdo, formas, componentes, 
significados, bem como sua trajetória dinâmica e histórica que incorrem da análise urbana, conforme esclarece 
Leão (1996). 
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Segundo Philippi et al. (1999), administrações direcionadas para a gestão das questões sociais 

(saúde, educação, lazer, dentre outros.), econômicas (administração, desenvolvimento, 

produção e outros.), físico-estruturais (drenagem urbana, transportes, serviços públicos, 

outros) e ambientais (recursos naturais, reservas, área de risco, entre outros), encontram no 

PD o principal instrumento para promover a melhoria da cidade, do município e do meio 

ambiente. 

 

Estudos realizados por Tucci (1997a), Ramos et al. (1999), Fontes (1999) e Santos et al. 

(1999) relatam que as mudanças ocorridas, principalmente no meio físico e biótico (vazões de 

picos de cheia menores; controle de inundação, redução dos problemas de poluição das águas 

e outros), estão diretamente relacionadas com as modificações implementadas nas legislações 

de uso e ocupação do solo - instrumentos que valorizam áreas verdes de preservação, parques 

e jardins; exigem maior permeabilidade do solo nos terrenos, evitando ocupação de 100% do 

lote; controle do processo de adensamento na cidade entre outros. 

 

As mudanças no meio físico e biótico, mencionadas, foram constatadas, pelos autores 

supracitados, na maioria dos centros urbanos que promoveram mudanças estruturais e legais 

quanto ao uso e ocupação do solo, em função de medidas indicadas nas diretrizes resultantes 

dos Planos Diretores dos municípios investigados em seus estudos. 

 

O PD busca influir diretamente na definição dos seguintes aspectos: uso e ocupação do solo; 

taxa de impermeabilização do terreno; indicativo de obras estruturais prioritárias; 

zoneamento; área de expansão urbana; parcelamento; áreas de proteção e risco ambiental, 

vazios urbanos, entre outros. O PD pode interferir, ainda, na qualidade de vida e do meio 

ambiente daqueles que habitam o território. 

 

O objetivo deste tópico é compreender o processo metodológico da elaboração do PD. Para 

isso, faz-se necessário realizar uma análise de como se deu esse processo e quais são as 

perspectivas de evolução da ocupação do território brasileiro, realizar o enquadramento da 

situação política e jurídica do planejamento urbano e da gestão ambiental do território, 

descrever os procedimentos para a elaboração do PD e finalmente indicar os principais 

aspectos físico-ambientais e da estrutura urbana e rural do município, relevantes para o 

diagnóstico do PD e planejamento ambiental. 
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3.1.1 - Concentração na ocupação do território brasileiro 

 

As definições de urbanização variam consideravelmente. Pretende-se, aqui, focalizar a 

urbanização do ponto de vista que se baseia em critério político-administrativo, relacionado à 

proporção da população total de um município que vive nas cidades, ou em zonas definidas 

como urbanas. 

 

Para se compreender o processo de urbanização no Brasil, é preciso rever aspectos que 

envolvem a evolução histórica da ocupação do território. 

 

Segundo Santos (1994), as cidades brasileiras, no início do período colonial, desenvolveram-

se, em grande parte, ao longo da costa Atlântica, com uma economia voltada principalmente 

para exportação de produtos primários. Alguns povoados prosperaram no interior (destacando 

os Estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso) em função da mineração e, 

posteriormente, devido à expansão da pecuária e da agricultura de subsistência, criando, 

então, uma rede de cidades até o fim do século XIX. Deu-se, assim, início ao processo de 

aceleração da urbanização2 no Brasil. 

 

No período compreendido entre 1900 e 1930, observa-se a aceleração no processo de 

urbanização, particularmente no Estado de São Paulo. A partir da década de 30, com a 

modernização da economia vinculada aos setores secundário e terciário, o processo de 

urbanização apresenta uma velocidade vertiginosa, com o crescente aumento do contingente. 

Ao final dos anos 50, grande parcela da população rural passou a residir em áreas urbanas do 

território brasileiro. 

 

Entre 1940 e 1990, verifica-se uma verdadeira inversão quanto ao lugar de residência da 

população brasileira. Nesses cinqüenta anos, esse conjunto de habitantes aumentou mais de 3 

vezes. Já a população urbana foi multiplicada, no mesmo período, por mais de 8,5 vezes, 

passando de uma taxa estimada em 31,3% para mais 75% do total de habitantes no Brasil - 

Tabela 3.1. 

______________________ 
2 A estimativa da população brasileira total e sua respectiva representação urbana, segundo Geiger (1963, apud 
Santos, 1994) era, no primeiro recenseamento geral, em 1872, de 9,9 milhões de habitantes, sendo de 10% a 
população urbana. Em 1890, com 14,3 milhões de habitantes, o Brasil continuava com 10% da população 
urbana; em 1920, com 30,6 milhões de habitantes, persistiu com 10% da população na zona urbana. Somente em 
1940, com 41,2 milhões de habitantes, o país elevou para 31,3% a população urbana. 
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Tabela 3.1 - Evolução do processo de urbanização no Brasil. 
Ano 1872 1890 1920 1940 1950 1960 1970 1980 1991 1996 2000 

Pop. Urbana      (%) 10,0 10,0 10,0 31,3 36,2 45,1 56,0 67,7 75,5 78,4 81,2 
Pop. Rural         (%) 90,0 90,0 90,0 68,7 63,8 54,9 44,0 32,3 24,5 21,6 18,8 
Total (milhões hab.) 9,9 14,3 30,6 41,2 51,9 71,0 94,5 121,1 146,8 157,1 169,5 
Fonte: Geiger (1963, apud Santos, 1994), IBGE (1997) e IBGE (2000). 

 

A proporção da população urbana frente à população total nos municípios é um fenômeno 

com tendências de expansão ou de, no mínimo, manutenção atualmente no Brasil, com taxa 

acima dos 80%, e efeitos de longo prazo. Isso ocorre de maneira geral dentro da complexa 

organização do território e da diversidade regional onde, conforme ressalta Santos (1994) "...a 

grande cidade, mais do que antes é o polo da pobreza (a periferia do polo) o lugar com mais 

força e capacidade de atrair e manter gente pobre, ainda que muitas vezes em condições sub-

humanas". 
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Figura 3.1 - Evolução do processo de urbanização no Brasil. 

Fonte: Geiger (1963, apud Santos, 1994), IBGE (1997) e IBGE (2000). 

 

3.1.2 - Balizamento político e jurídico 

 

Sob a denominação genérica de “políticas de desenvolvimento urbano” são consideradas as 

ações do Poder Público que têm por objetivo o controle dos processos de mudanças do meio 

ambiente urbano, desde a configuração interna das cidades e localidades até a estrutura geral 

da rede urbana, conforme qualificam Santos et al. (1994). 

 

Em tese, pelo princípio federativo da República no Brasil, a cidade, a localidade ou o 

município, é que traça seu destino, responsabilizando-se pela promoção do desenvolvimento 

em nível local. Conforme Silva (1992), cabe ao município regular o processo de definição do 

uso do solo urbano, e aqueles de interesse ambiental, sob sua jurisdição. 
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Todavia, a ocupação do território brasileiro tem sido caracterizada pela constante intervenção 

do Estado. O comando desse processo esteve, principalmente, a cargo do Governo Federal e, 

eventualmente, dos Estados. As reais condições para que o município assumisse seu papel de 

capitanear a gestão urbana e o desenvolvimento local não se estabeleceram plenamente. 

 

Ribeiro et al.(1997) descreve que, a partir da Constituição Federal de 1988, a estrutura do 

Estado Brasileiro ficou condicionada, fundamentalmente, ao município. A Carta Magna 

considera os municípios como integrantes autônomos da estrutura federativa, ao lado da 

União e dos Estados. 

 

A Constituição Federal dispõe no seu art. 182, parágrafo 1°, que o PD, aprovado pela Câmara 

Municipal, é obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes. A população 

municipal para esse fim deverá ser estimada com base em estatísticas oficiais dos órgãos 

públicos, de preferência pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Para Santos et al. (1994), o uso da palavra "cidades" e não "municípios", no art. 182, faz uma 

distinção: o PD deverá ser implementado para todas as sedes municipais com mais de 20 mil 

habitantes. 

 

No entanto, a maioria das Constituições Estaduais acabaram por não distinguir claramente os 

planos de ocupação territorial dos municípios, para efeito do índice mínimo requerido para a 

elaboração do PD. Somente os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro estabeleceram, 

coerentemente, que os municípios devem elaborar seus Planos Diretores, incluindo toda a sua 

extensão territorial. 

 

É importante frisar que, embora a obrigatoriedade do PD seja para cidades com mais de 20 

mil habitantes, nada impede que municípios ou cidades, com população inferior ao disposto 

na lei, elaborem seus planos para desenvolvimento urbano. 

 

A opinião de muitos autores, técnicos, administradores e legisladores, é de que seja 

considerado todo o território do município na elaboração dos seus Planos Diretores, 

independentemente de sua situação demográfica. A partir daí, dar-se-á inicio ao processo de 

planejamento, com estabelecimento do plano de diretrizes que definirá as prioridades que 

buscarão promover o "bem comum". 
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Tramita na Câmara dos Deputados o Substitutivo ao Projeto de Lei 5.788/90, visando a 

regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que é uma síntese da Lei do 

Senado denominada Estatuto da Cidade. Essa Lei estabelece normas de ordem pública e 

interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança, e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. E mais, o PD 

deverá englobar o território do Município como um todo e a Lei que instituir o PD deverá ser 

revista, pelo menos, a cada dez anos, dentre outros. 

 

De acordo com Ribeiro et al (1997) e Ribeiro et al (1999), depois de consagrada a 

Constituição de 1988, foi estabelecida a possibilidade de criação de novos municípios. 

Conforme análise de dados da Secretaria de Política Urbana3, a criação de novos municípios 

tornou-se interessante, sob o ponto de vista da transferência de recursos, ao conceder 

tratamento aos municípios de menor população, e assim favorecer a emancipação dos distritos 

menos populosos, o que veio prejudicar os demais municípios. A Tabela 3.2 e Figura 3.2 

apresentam a evolução do número de municípios brasileiros. 

 

Tabela 3.2 - Evolução do número de municípios brasileiros. 

Ano 1940 1950 1960 1970 1980 1991 1996 2000 

Total de Municípios 1574 1889 2766 3952 3974 4491 4974 5507 

Fonte: IBGE (1997) e IBGE (2000). 

 

Após o fenômeno da criação dos municípios, redividindo boa parte do território nacional, 

foram introduzidos, por meio de Emenda Constitucional, critérios complementares para a 

formação de novos municípios. Está em trânsito na Câmara do Deputados um Projeto de Lei 

que regulamenta a Emenda Constitucional 15/1996, ficando temporariamente suspenso o 

processo de criação de novos municípios. 

 

 

______________________ 
3 No período de 1991 a 1996 foram instaladas 483 novas administrações municipais. Apontam-se como 
principais fatores para tantas emancipações de municípios: divisão por mo tivo de áreas geográficas muito 
grandes; mais de um distrito com representação e força política e econômica; e o fato dos distritos pretenderem 
abocanhar as vantagens advindas da legislação, passando a receber recursos do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) que constitui a base da arrecadação dos pequenos municípios (Ribeiro et al., 1997). 
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Figura 3.2 - Evolução do número de municípios brasileiros. 

Fonte: IBGE (1997) e IBGE (2000). 

 

Na Tabela 3.3 e Figura 3.3, pode-se observar que os municípios cuja população total, urbana e 

rural, era inferior a 20 mil habitantes (que abrigavam cerca de 20% da população brasileira 

em 1996) correspondia a mais de 70% do total dos 4.974 municípios estabelecidos em 1996. 

A área ocupada por esses municípios representa mais da metade do território nacional. A 

Tabela 3.3 mostra que diante da possibilidade de criação de municípios, acima de 91% dos 

483 novos municípios criados no período 1991 a 1996, possuíam população abaixo de 20 mil 

habitantes em 1996. 

 

Tabela 3.3 - Evolução dos municípios segundo a população total - 1991/1996. 

Municípios 1991 Municípios 1996 Crescimento do no 
municípios 91/96 População 

(x 1.000 hab.) 
Número % Número % Número % do 

crescimento 
< 5 739 16,46 1046 21,03 307 63,56 
5 a 20 2354 52,42 2487 50,00 133 27,54 
20 a 40 785 17,48 803 16,14 18 3,73 
40 a 50 147 3,27 140 2,81 -7 -1,45 
50 a 100 281 6,26 290 5,83 9 1,86 
100 a 300 140 3,12 153 3,08 13 2,69 
300 a 500 20 0,45 28 0,56 8 1,66 
500 a 1.000 13 0,29 15 0,30 2 0,41 
> 1.000 12 0,27 12 0,24 0 0,00 
Total 4491 100,00 4974 100,00 483 100,00 
Fonte: Adaptado de Ribeiro et al. (1997). 

 

Conforme Contagem da População (IBGE, 1997), em 1996 estimava-se que 19,54% da 

população concentrava-se em municípios com menos de 20 mil habitantes, e cerca de 20% da 

população residia em municípios com mais de 1 milhão de habitantes. 
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Figura 3.3 - Evolução dos municípios segundo a população total. 

Fonte: Ribeiro et al. (1997). 

 

A respeito da situação financeira municipal pode-se dizer que promulgada a Constituição de 

1988 e após a reforma fiscal, feita no mesmo ano, os municípios passaram a contar com mais 

impostos, ampliando sua capacidade tributária e incrementando seu orçamento com as 

transferências de recursos por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Os 

municípios passaram a ter, ainda, acesso aos recursos do Estado e da União, alocados 

setorialmente, por meio de convênios a fundo perdido. 

 

As mudanças no cenário fiscal, conforme Santos et al. (1994), dão conta de que as 

transferências negociadas (recursos repassados adicionalmente por outras esferas de Governo) 

devem ser revistas ou extintas. Dessa forma, impõe-se sobremaneira, aos pequenos 

municípios, que realizem esforços no desenvolvimento institucional, no sentido de maximizar 

sua arrecadação e otimizar a aplicação das receitas por meio de práticas correntes do 

planejamento. 

 

Concretamente, qualquer município, não importando seu tamanho e os recursos econômicos 

disponíveis, pode implantar um processo de planejamento coerente com seu estágio 

tecnológico, econômico, social e cultural. 

 

Não há qualquer vantagem em deixar o planejamento para mais tarde. Um município pode 

não estar contabilizando, ainda, as conseqüências mais graves da falta de planejamento: 

poluição ambiental, problemas de drenagem urbana, lixo e outros. Os rigores da lei ou das 

incômodas pressões populares podem ainda não estar atingindo a administração, mas 

certamente isso vai acontecer, salientam Jardim et al. (1995). 

 

0
10
20
30
40
50
60

< 5 5 a 20 20 a 40 40 a 50 50 a 100 100 a 300 300 a 500 500 a 1.000 > 1.000

População ( x 1.000 hab)Frequência 1991 (%) Frequência 1996 (%)



 14

3.1.3 - Procedimentos para a elaboração do Plano Diretor 

 

De acordo com Santos et al. (1994), o processo de planejamento do município deve ficar com 

a administração local, responsável pela elaboração de um conjunto de planos que obedeçam à 

Constituição Federal, como é o caso do PD e do Plano Plurianual4 de investimentos, 

guardadas as limitações atribuídas na legislação. Contudo, a Lei Orgânica do Município e a 

Constituição Estadual poderão também estabelecer a obrigatoriedade de outros planos, tais 

como o Plano de Ação5 de governo e Planos Setoriais6. 

 

Cabe ao PD do município um caráter mais geral, uma vez que é o instrumento básico da 

política de desenvolvimento do município e especialmente da política urbana, pois é nas 

cidades e localidades que os problemas costumam se manifestar com maior contundência. O 

PD é, então, um instrumento útil se for adequado aos problemas da cidade e do município de 

acordo com CESP (1990). 

 

O PD tem a responsabilidade de apresentar antecipadamente aos cidadãos e organizações as 

alternativas de futuro que possam estimular o desenvolvimento econômico, atender as 

necessidades de bens e serviços da população e compatibilizar interesses dos diversos setores 

que atuam no território municipal, numa prática que promova o desenvolvimento sustentável. 

 

O planejamento não deve se constituir em atividade esporádica, mas sim contínua e 

permanente. Santos et al. (1994) definem o planejamento governamental como sendo um 

processo. 

 

Esse processo envolve capacidade técnica: método de trabalho na manipulação e análise das 

informações, exigindo conhecimentos especializados; e política, é um momento de 

negociação entre vários segmentos da sociedade. Tudo isso de maneira adequada para 

desenvolver o planejamento. 

______________________ 
4 Plano Plurianual de investimentos, exigido pela Constituição, trata de determinar e identificar, em termos 
financeiros e ao longo do período de Governo, os desembolsos anuais necessários à concretização das obras 
estabelecidas no Plano Diretor ou plano de ação do governo (Santos et al., 1994). 
5 Plano de Ação de governo é o instrumento de planejamento a ser estabelecido pela administração local, 
limitando-se ao mandato do prefeito. Trata-se de um instrumento de planejamento de médio prazo e que deve 
guardar coerência com as diretrizes do Plano Diretor e dos recursos disponíveis (Santos et al., 1994). 
6 Planos Setoriais, embora sejam facultativos, têm grande utilidade especialmente para o encaminhamento em 
determinados setores como o da habitação, saneamento, educação, entre outros fatores que podem se constituir 
em mecanismos de obtenção de recursos nas esferas estaduais, federais e internacionais (Santos et al., 1994). 
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Segundo CESP (1990), a prática do desenvolvimento do PD, sucintamente, pode ser agrupada 

em três etapas: diagnóstico, consulta à comunidade e elaboração de leis. Porém, antes de tecer 

comentários sobre esses temas, convém ressaltar que os documentos (dados e produtos das 

três etapas) podem e devem ser extremamente simplificados para os municípios de menor 

porte, sendo de fundamental importância o estabelecimento de uma rotina de trabalho, 

institucionalizando o planejamento municipal como meio de assegurar a articulação entre as 

demais pastas da administração municipal. 

 

A primeira etapa do PD, que está constituída pelo diagnóstico da cidade e do município, deve 

contar com a participação da comunidade e pode ser dividida em três temas: 

 

- desenvolvimento urbano - objeto de estudo desta pesquisa -, em que se dá uma 

hierarquização das áreas do município propícias à ocupação, respeitando as barreiras 

naturais ou construídas. Esse tema se desdobra em dois tópicos: aspectos físico-ambientais 

e estrutura urbana e rural; 

 

- desenvolvimento social, que é oferecido pelo poder público, responsável pelos mínimos 

sociais: educação, saúde e assistência social, e outros; 

 

- aspectos institucionais, que tratam da administração municipal, mostrando sua estrutura 

administrativa (número de vereadores e de funcionários por secretaria, planos de cargos e 

salários, outros), o Plano Plurianual e o orçamento municipal. Cabe, ainda, como meta 

desse tema, levantar, definir e sistematizar a legislação urbanística existente e avaliar sua 

pertinência às constituições federal, estadual e municipal e demais legislações em vigor no 

município. 

 

A segunda etapa do desenvolvimento do PD, conhecida como consulta à comunidade, 

denominada também de prognóstico, consiste em lançar algumas hipóteses sobre o futuro da 

cidade e do município, já que os principais agentes de transformação foram identificados por 

meio da etapa do diagnóstico. É possível nessa etapa prever algumas tendências: para qual 

lado a cidade poderá crescer, qual é sua vocação econômica, os riscos de sua ocupação e de 

esgotamento de recursos naturais, dentre outros. 
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Outro momento da consulta à comunidade consiste em propor e debater o que se quer da 

cidade, do município e do amanhã. A complexidade de participação, envolvendo grupos com 

diversos interesses e escalas de prioridades, faz com que o processo de planejamento seja 

exercido dentro do princípio democrático representativo. 

 

A terceira e última etapa do desenvolvimento do PD - elaboração de leis -, após amplo debate 

sobre as diretrizes, consiste no seu encaminhamento à Câmara Municipal, em forma de um 

projeto de lei. Essa lei estabelece os objetivos e os critérios das diretrizes para o 

desenvolvimento local, devendo, se possível, vincular o orçamento plurianual à gradual 

implantação das diretrizes do PD. 

 

Segundo Santos et al. (1994), para implantar essas propostas supracitadas, além de recursos 

financeiros, a Prefeitura necessita preparar leis específicas, que fazem parte das diretrizes do 

PD. O conteúdo dessas leis deve definir os limites das áreas urbanas do município (Lei do 

Perímetro Urbano); o parcelamento do solo dentro do perímetro urbano (Lei de Loteamento); 

a ocupação e utilização do solo (Lei do Zoneamento Urbano); os padrões construtivos 

compatíveis com a salubridade e segurança das edificações (Código de Obras); a regulação 

entre cidadãos e a cidade (Código de Postura), dentre outras questões. 

 

Além do caráter jurídico-urbanístico, poderão ser implementados outros instrumentos legais, 

como os de caráter urbanístico-institucional (programas de reurbanização, programas de 

banco de terras para política de habitação), fiscal-tributário (Imposto Predial Territorial 

Urbano, Imposto Progressivo, que busca minimizar os problemas gerados pelo vazio urbano) 

e político (subsídios para a habitação, agricultura, geração de emprego e renda). 

 

O estudo do procedimento de elaboração do PD, nesta pesquisa, baseou-se nos princípios 

norteadores dos trabalhos de Santos et al. (1994) e CESP (1990), que disponibilizam parte 

conceitual e prática do tema em questão. 

 

Santos et al. (1994) chamam a atenção para o fato de que o planejamento requer condições 

muito refinadas e que sejam empenhados esforços no sentido de que haja vontade política da 

administração local no processo de elaboração e destacam "...as análises devem ter uma 

preocupação muito mais qualitativa do que quantitativa... " e " ...que os métodos e técnicas 

sejam compreendidos pela população". 
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3.1.4 - Conteúdo da base de dados para diagnóstico do Plano Diretor 

 

A primeira etapa do PD, a que trata do diagnóstico da cidade, especificamente sobre o 

desenvolvimento urbano, pode ser separada em duas categorias: a primeira representa os 

aspectos físicos e ambientais e a segunda indica a estrutura urbana e rural do município. 

 

a) Aspectos físicos e ambientais 

 

Destacam-se em aspectos físico-ambientais a serem inventariados os elementos terra, ar e 

água, apresentados conforme ordenamento proposto pelo CEOTMA (1984): 

 

i) sítio e topografia - os elementos relacionados à localização do município com relação aos 

demais municípios do Estado, sua posição geográfica, limites políticos e do perímetro urbano 

com base na lei que os define; topografia da região, registro das curvas de nível que poderão 

ser obtidas a partir de cartas geográficas do Centro de Cartografia Automatizado do Exército 

(CCAUEX) para todas as regiões do Brasil. Em certas regiões, essas cartas foram elaboradas 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As cartas ainda localizam a rede 

de drenagem e as vias da região, dentre outras informações. 

 

A partir do conjunto de curvas de nível, pode-se estabelecer uma representação matricial, 

como uma grade regular, onde cada elemento da matriz está associado a um valor numérico 

conforme apresenta Figura 3.4, ou também gerar grades triangulares irregulares, que 

representam uma superfície por meio de um conjunto de faces triangulares interligadas como 

mostra a Figura 3.5. 

Figura 3.4 - Superfície de grade regular. 

Fonte: Namikawa (1995) 



 18

 
Figura 3.5 - Superfície de grade triangular. 

Fonte: Adaptado de Namikawa (1995) 

 

Essas grades são indispensáveis para a elaboração e criação de um modelo digital de 

representação de uma superfície real, no computador. A grade de pontos pode então gerar um 

modelo numérico do terreno (MNT) que é a representação matemática da distribuição 

espacial de uma determinada característica (elevação do terreno, no caso) vinculada a uma 

superfície bidimensional. A Tabela 3.4 apresenta uma comparação entre grades retangular e 

triangular para representar modelos numéricos de terreno. 

 

Tabela 3.4 - Comparação entre grades retangulares e triangulares. 

Grade Regular Triangular 

Vantagens - Facilita manuseio e conversão. 
- Adequada para visualização 3D. 

- Representação de relevos complexos. 
- Evita a redundância de dados em áreas 
de relevo uniforme. 

Problemas 
- Representação de relevos complexos. 
- Grande quantidade de dados 
redundantes para terrenos planos. 

- Complexidade no manuseio. 
- Inadequada para visualização 3D. 

Fonte: Câmara e Medeiros (1998) e Campana (1992). 

 

Segundo INPE (2001), a criação de um modelo numérico de terreno corresponde a uma nova 

maneira de enfocar o problema da elaboração e implantação de projetos. A partir dos modelos 

(grades) pode-se calcular diretamente volumes, áreas, desenhar perfis e seções transversais, 

gerar imagens sombreadas ou em níveis de cinza, gerar mapas de declividade (onde pode-se 

avaliar a aptidão de uso do solo na área urbana conforme apresentado na Figura 3.6), gerar 

fatiamentos nos intervalos desejados e perspectivas tridimensionais. 
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Figura 3.6 - Proposta para ocupação do solo em função da declividade. 

Fonte: Mota (1981, apud Torres, 1997). 

 

A relevância desse item consiste em considerar sítio e topografia como o ponto de apoio 

inicial, sustentando as demais etapas de estudo de um dado município. Dependem 

fundamentalmente da sua localização espacial e topográfica as outras informações a obter. 

 

ii) água - para Chevallier (1997), a hidrologia leva em consideração vários parâmetros no 

fenômeno do ciclo da água. A unidade básica de análise do sistema hidrológico denomina-se 

bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é composta basicamente pela porção do terreno 

drenada por um conjunto cursos d’água que confluem num leito único, e que abandona a 

bacia hidrográfica em um exutório, conforme esquema da Figura 3.7. 

 

A atividade associada ao tema água na elaboração do PD consiste em identificar no município 

as principais bacias e sub-bacias hidrográficas, rios, córregos e represas, localizando, e 

registrar na forma de banco de dados, as informações a respeito: das estações fluviométricas; 

da rede de mananciais de água superficial que produzem água para o consumo humano e 

irrigação; e de poços de extração d'água subterrânea. Deve-se relacionar, na medida do 

possível, a quantidade e a qualidade da água utilizada. 

 

A relevância desse item consiste em fazer com que o município, ou mesmo o conjunto de 

municípios, que em algumas situações formam os comitês de bacias, estabeleça a relação 

entre o ordenamento do uso e ocupação do solo, com a disponibilidade quantitativa e 

qualitativa dos recursos d'água da sua área de influência ou a jusante dos seus limites. 
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Figura 3.7 - Representação esquemática de uma bacia hidrográfica. 

 

Com a institucionalização da Política Nacional de Recursos Hídricos, por meio da Lei 9.433 

de 08 de janeiro de 1997, fica estabelecido nos seus fundamentos que a gestão dos recursos 

hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e 

das comunidades, e que considera a bacia hidrográfica como unidade territorial para o 

planejamento, dentre outros assuntos tratados. 

 

Nascimento (1998) destaca que a ausência de medidas conservacionistas e o uso inadequado 

dos recursos hídricos são aspectos da utilização predatória desse recurso natural, o qual possui 

um limite de suporte ao desenvolvimento, cuja recuperação e monitoramento envolvem altos 

custos para a sociedade. 

 

Tucci et al. (2000) entendem que a tendência para o desenvolvimento urbano num prazo de 

25 anos, dentro de um cenário crítico que envolve a exploração dos recursos hídricos sem um 

planejamento adequado, será de agravamento da falta de água nas grandes metrópoles e nas 

cidades médias onde se deve concentrar o aumento da população; de acréscimo da incidência 

das doenças de veiculação hídrica e contaminação química; de elevação dos índices de 

mortalidade infantil e redução na expectativa de vida em regiões críticas; e de agravamento 

sanitário dos rios próximos das cidades e de toda rede de drenagem. 

 

iii) geologia e solo - estão incluídos a este aspecto o tipo de rocha base, a ocorrência de 

afloramentos de rochas, a existência jazidas de minerais comercializáveis, e o tipo, capacidade 

portante, permeabilidade e susceptibilidade à erosão do solo. 
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O mapeamento geológico e a pesquisa das condições do solo para o parcelamento de áreas 

dentro do perímetro urbano, a disposição final de lixo em aterros sanitários, a exploração de 

minerais, dentre outras, constituem o principal objetivo de investigação da geologia e dos 

solos da região sob o ponto de vista do planejamento da ocupação territorial do município. 

 

iv) clima - associa-se a esse aspecto a localização de estações climatológicas dentro do 

município e estações próximas, e os registros, na forma de banco de dados, das séries 

temporais da precipitação, temperatura, radiação e predominância dos ventos, dentre outras 

variáveis. 

 

A disponibilidade de dados hidrológicos e climatológicos específicos da região dá melhor 

suporte à modelagem das ciências hidrológicas, cujo desenvolvimento tecnológico está a 

serviço dos diversos usos da água: dessedentação humana, abastecimento público e industrial, 

irrigação, recreação, pesca, navegação, controle de cheias, geração de energia, diluição de 

efluentes, dentre outros usos. 

 

Righetto (1998) avalia que o principal órgão que registra e faz a análise de dados 

climatológicos no Brasil, além da previsão do tempo, é o Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) vinculado ao Ministério da Agricultura. O INMET estabelece uma rede de estações 

climatológicas, localizadas de maneira dispersa no território brasileiro (em algumas regiões 

estão presentes em maior densidade, já em outras, como a amazônica, registra-se uma 

pequena quantidade de estações climatológicas), onde são realizadas observações visuais 

(nebulosidade, direção predominante dos ventos), tipo e quantidade de nuvens, medidas de 

temperatura e umidade do ar, registro de precipitação, luz solar, dentre outras variáveis. 

 

v) vegetação e fauna - destaca-se associado a esse aspecto a classificação do tipo de 

vegetação natural e cultivada, matas e florestas, tipo de vida silvestre, seu habitat e corredores 

de migração. 

 

A vegetação nativa pode ser considerada como indicador mais importante das condições 

ambientais do território. Ela é a base da cadeia e o produto primário, e dela dependerão todos 

os outros organismos. O inventário quantitativo e qualitativo está relacionado com a 

conservação de matrizes genéticas, usos para fins recreativos (pesca, parques e outros), e 

principalmente para o equilíbrio ecológico. 
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b) Estrutura urbana e rural 

 

Os aspectos de relevância dessa categoria são analisados e sintetizados no seu conjunto 

segundo as proposições de Barêia e Nascimento (1996), que têm por objetivo geral 

estabelecer uma política de uso racional de ocupação do território físico. 

 

i) zoneamento - a esse item associa-se o registro do perímetro urbano, da zona urbana 

parcelada, da zona de expansão e da zona rural, identificando os distritos e regiões 

administrativas. O registro dessas informações, analisadas juntamente com dados da 

expectativa de crescimento populacional da zona urbana, reflete a necessidade de propor 

novos parcelamentos, ampliando a oferta de lotes ou maior adensamento da área urbanizada. 

 

ii) uso do solo - identificação do uso do solo existente (Lei de Zoneamento), verificando a 

incompatibilidade ou inadequabilidade de uso. Identificação de áreas que caracterizam o uso 

residencial, comercial e serviços, institucional, industrial, áreas verdes, áreas especiais (zonas 

militares, ferrovias, cemitérios, aeroportos, estádios e áreas não edificáveis) e áreas de 

produção rural. 

 

iii) cadastro - os elementos relacionados ao mapa cadastral favorece a obtenção de 

informações sobre a área urbana e rural do município, identificando atributos como: o 

proprietário do imóvel, o tipo de ocupação (residencial, comercial, serviço e outros), valor do 

Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), Imposto Territorial Rural (ITR) dentre outros. 

Pode-se ter mapas cadastrais, usualmente armazenados em meio digital, relacionando a 

informação geográfica a um banco de dados alfanumérico como na Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 - Cadastro urbano - mapa urbano relacionado a um banco de dados. 



 23

iv) rede viária - descrição da rede viária urbana e rural do município, registrando o conjunto 

de rodovias, estradas, vias, ferrovias, hidrovias outros. Devem ser identificados o sistema 

rodoviário municipal e sua jurisdição, o estado de conservação e a sinalização. Descrição do 

sistema de transporte coletivo existente na zona urbana e rural do município. 

 

v) infra-estrutura - georreferenciamento da rede de drenagem pluvial; do sistema de 

captação, tratamento, reservação e distribuição d'água; do sistema de coleta, local de 

tratamento e lançamento de efluentes cloacais. Localização de sistemas de geração, 

transmissão e distribuição de energia na zona urbana e rural e iluminação pública. 

 

vi) serviços - sistema de coleta e disposição final do lixo, freqüência do serviço, áreas que são 

atendidas pela varrição e limpeza pública, segurança pública, serviço funerário, lazer, 

parques, esportes, praças e clubes. 

 

vii) equipamentos - escolas, postos de saúde, assistência social, centros culturais, prédios 

históricos e preservação arqueológica e de paisagem. 

 

c) Síntese  da base de dados 

 

A Tabela 3.5 apresenta uma síntese dos planos de informações e seus conteúdos: físico-

ambiental e estrutura urbana e rural, que tratam do diagnóstico e do desenvolvimento urbano, 

visando a elaboração de PD e planejamento ambiental do município. 

 

Tabela 3.5 - Planos de informações e conteúdos da base de dados. 

Planos de Informações Conteúdo mínimo - mapas e bancos de dados georreferenciados 

Sitio e Topografia localização limite c. de nível declividade  

Água drenagem nat. córrego rio represa lago 

Geologia e Solo formação afloramento classificação Jazida  

Clima fluviometria pluviometria vento irradiação temperatura 

Físico e 
Ambiental 

Vegetação e Fauna natural pastagem agricultura reservas parques 

Zoneamento perímetro zona urbana z. expansão z. rural regiões adm. 

Uso do solo residencial comer. / ser. industrial institucional ocupação 

Cadastro parcelamento quadra lote   

Rede Viária rodovia estrada via urbana hidrovia obra de arte 

Infra-estrutura pluvial água esgoto energia  

Serviços lixo varrição segurança   

Estrutura 
Urbana e 

Rural 

Equipamentos educação saúde assistência cultura patrimônio  
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3.2 - Conseqüências da Urbanização 

 

Segundo Santos (1994), com diferença de grau e de intensidade, todas as cidades brasileiras 

apresentam problemáticas semelhantes. O seu tamanho, sua atividade predominante, a região 

em que se inserem são elementos de diferenciação. No entanto, os problemas de desemprego, 

habitação, transportes, lazer, água, lixo, esgotos, educação, saúde, dentre outros, são gerais e 

revelam enormes carências de recursos para sua solução. 

 

As conseqüências advindas do processo de urbanização atingem diversos setores da sociedade 

e do meio ambiente. O grau de intensidade dessas conseqüências está relacionado com o 

estágio de desenvolvimento técnico, político, econômico e social em que se encontra o 

município e sua região. 

 

Neste estudo, serão analisadas as conseqüências ocasionadas pela urbanização, enfocando três 

aspectos: a disposição do lixo; a drenagem urbana e os vazios urbanos. Este último será mais 

aprofundado, de maneira que se possa estabelecer uma relação com demais aspectos 

vinculados à infra-estrutura. 

 

3.2.1 - Disposição do lixo 

 

No trabalho apresentado por Leão (1996), é feita uma análise contemporânea do problema da 

disposição de lixo, relacionando-o ao uso e ocupação do solo urbano. A autora procura 

explicar, por meio de estudo da produção das cidades, o distânciamento existente entre o 

planejamento urbano e a gestão dos resíduos sólidos. Essa análise apresenta uma compreensão 

mais global do processo de urbanização no tocante à disposição do lixo das áreas urbanas. 

 

Segundo Alonso (1964, apud Leão, 1996), as primeiras teorias formais que tratam da 

produção do espaço urbano vêm do início do século XIX. Esse autor adapta a teoria de Von 

Thunen, que introduz a noção de vantagens comparativas da localização. Em síntese, essa 

teoria preconiza que, a renda fundiária será maior, quanto mais próximo ao centro de atração 

urbana o terreno estiver. Para isso, deve-se fazer algumas simplificações, considerar uma 

cidade centralizada, com um único pólo de atração, um mercado periférico, e um espaço 

isotrópico, conforme representado na Figura 3.9. 
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Figura 3.9 - Curva de competição entre os usos do solo urbano. 

Fonte: Alonso (1964, apud Leão, 1996). 

 

Apesar de Alonso (1964, apud Leão, 1996) ter sofrido críticas pelas simplificações impostas à 

teoria de Von Thunen, Leão (1996) ainda apresenta algumas considerações importantes sobre 

ela: 

 
- a questão da disposição final do lixo estar diretamente relacionada ao complexo processo 

de produção da renda fundiária da cidade; 

 
- a ação planejada, por meio do gerenciamento integrado do lixo (simplificadamente, 

princípio que visa reaproveitar o lixo por meio da coleta seletiva e da compostagem), 

conjugada às diretrizes de uso e ocupação do solo estabelecidas no PD, interferindo no 

processo; 

 
- redução da área necessária para a disposição final dos resíduos sólidos, em função da 

redução do volume de lixo destinado ao aterro, aumentando a oferta de áreas para a 

disposição final do lixo consoante com o prognóstico estabelecido previamente no Plano 

Diretor (Figura 3.10). 

A B C
DISTÂNCIA

RENDA

centro periferia

A

B

C

Anéis de uso de solo

A - comercial
B - residencial
C - industrial
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Figura 3.10 - Taxa de necessidade de área para disposição do lixo. 

Fonte: Leão (1996). 

 

3.2.2 - Drenagem urbana 

 

Para Campana (1995) e Tucci (1997a), os principais impactos causados pela urbanização 

sobre o escoamento são assim resumidos: (i) aumento do escoamento superficial, vazão 

máxima dos hidrogramas e antecipação dos picos de cheia; (ii) redução da evapotranspiração 

e do escoamento subterrâneo; (iii) aumento da produção de material sólido; (iv) deterioração 

da qualidade das águas superficiais, principalmente no início das chuvas, pela drenagem de 

águas que carreiam material sólido e lavam as superfícies urbanas. 

 

São esses os impactos que trazem grandes transtornos e custos, para a sociedade e o meio 

ambiente, na maioria das cidades que não consideram esses aspectos na  concepção de seu 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. 

 

Somam-se aos impactos causados pela forma desorganizada de ocupação do espaço urbano, 

as obras estruturais com visão pontual: pontes, taludes de estradas que obstruem o 

escoamento, redução da seção de escoamento, obstrução de rios e canais com lixo e 

sedimentos, projetos e obras de drenagem inadequados, canalizações que visam transferir a 

enchente de um ponto para outro da bacia. 

 

Segundo Tucci (1997b), essas obras acabam gerando maior prejuízo aos recursos públicos 

que, além de não resolverem os problemas causados pelo impacto da urbanização, são gastos 

de maneira equivocada. A Figura 3.11 apresenta uma visão geral dos impactos causados pela 

urbanização, com base em Hall (1984, apud Tucci, 1997b). 

 

TEMPO

ÁREA

a - Necessidade de área sem gerenciamento

b - Disponibilidade de área sem planejamento

c - Necessidade de área com gerenciamento

d - Disponibilidade de área com planejamento

a

b

c

d
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Figura 3.11 - Processos que ocorrem numa área urbana. 

Fonte: Adaptado de Hall (1984, apud Tucci, 1997b). 

 

Pesquisa apresentada por Fontes (1999) enfoca a interdependência entre o processo de 

urbanização e o sistema de drenagem para controle de enchentes. Esse autor destaca a 

importância do disciplinamento do uso e ocupação do solo e o controle de crescimento urbano 

como fatores decisivos nesse processo. 
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No trabalho apresentado por Ramos et al. (1997), é avaliado o impacto decorrente da 

alteração da lei de uso e ocupação do solo no município de Belo Horizonte, no cálculo de 

hidrogramas de projeto e sistema de drenagem urbana. São apresentados resultados em que a 

vazão de pico é menor quando foi aplicada a legislação que exige maior controle do 

adensamento, valoriza a preservação de áreas verdes e incentiva a manutenção de vegetação 

arbórea nos lotes, promovendo maior permeabilidade do solo nos terrenos. 

 

O trabalho de Ramos et al. (1997) foi aplicado a duas bacias urbanas da cidade de Belo 

Horizonte - MG, para o cálculo de hidrograma de projeto, utilizando dois métodos, o método 

adotado pelo Soil Conservation Service (SCS) e o método empregado pela Superintendência 

de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP). 

 

A Figura 3.12 ilustra os resultados obtidos para um tempo de retorno de 50 anos, em que os 

parâmetros utilizados nos referidos métodos foram estimados segundo as legislações: Lei 

Municipal 4.034 de 1985 (linha contínua na Figura 3.12) e Lei Municipal 7.165 de 1996 

(linha tracejada na Figura 3.12) decorrente do PD em vigor. Os resultados apresentados 

indicam vazões de pico inferiores comparando a legislação atual à anterior. 

 

Figura 3.12 - Hidrogramas de projeto. 

Fonte: Ramos et al. (1997). 
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3.2.3 - Vazios urbanos e infra-estrutura 

 

Campos Filho (1999) descreve que o processo de crescimento urbano provoca uma escassez 

de recursos a serem investidos nas cidades, estabelecendo a concentração de renda social, que 

termina por ser também espacial. Para Campos Filho (1999) o valor máximo da renda 

fundiária ocorre no centro da cidade, reduzindo-se à medida do afastamento para a periferia, 

com exceção de alguns bairros privilegiados. 

 

Na maioria das grandes e médias cidades, observa-se uma excessiva verticalização nas áreas 

centrais e grande horizontalização nas periferias, que são recheadas por vazios urbanos, 

presentes na forma de lotes ou por extensas glebas. Campos Filho (1999) entende que “...a 

retenção de terrenos nas zonas urbanas das cidades brasileiras atinge valor em que 

dificilmente se pode acreditar. Aproximadamente a metade ou mais do espaço urbano 

brasileiro, nas grandes e médias cidades está vazio, o cidadão que a habita anda, em média, 

pelo menos o dobro das distâncias que deveria andar. Assim o poder público é obrigado a 

pelo menos dobrar o seu investimento em custeio das redes de serviços públicos que 

dependem da extensão da cidade.” 

 

A Figura 3.13 apresenta, de forma esquemática, uma situação da ocupação do território no 

município. 

 

 
Figura 3.13 - Representação esquemática das zonas do município. 
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Mascaró (1987) relaciona os custos de implantação dos sistemas de infra-estrutura urbana, 

apresentando a participação de cada uma das redes no custo total da infra-estrutura urbana, 

ressaltando que a pavimentação e a drenagem pluvial (que formam a base do sistema viário) 

têm uma participação entre 50 e 70% do custo total da implantação da infra-estrutura básica, 

conforme apresentado na Tabela 3.6. 

 
Tabela 3.6 - Participação de cada rede no custo de implantação da infra-estrutura. 

Participação de cada rede (%) 
Rede Áreas de baixa densidade  

75 hab./ha 
Áreas de alta densidade 

600 hab./ha 
Pavimento 49,24 44,11 
Drenagem Pluvial 17,40 15,07 
Abastecimento D'água 3,90 5,48 
Esgoto Sanitário 21,89 17,67 
Energia 7,57 17,67 
TOTAL 100,00 100,00 
Fonte: Mascaró (1987). 

 
Em tese apresentada por Mascaró (1987), é estabelecida a relação do custo de urbanização por 

família. Constata-se que, como esperado, o custo das redes e o custo total diminui à medida 

que a densidade aumenta (Figura 3.14). 

 

 
Figura 3.14 - Custo médio das redes urbanas em função da densidade. 

Fonte: Mascaró (1987). 
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É importante observar na Tabela 3.6 que para se obter economia no custo final da implantação 

da infra-estrutura, deverão ser procuradas alternativas em todas as redes, em particular nas 

redes da pavimentação e esgoto sanitário, dada a sua representação frente ao custo total da 

infra-estrutura. 

 

Segundo Pastore (1984), uma das justificativas da necessidade de oferta de lotes, por meio de 

lançamento de novos loteamentos (muitos deles sem a rede de infra-estrutura implantada), 

tem sido defendida pelo setor imobiliário como sendo um dos instrumentos que proporcionam 

a redução do custo final de novas habitações populares (casas de até 50m2). Esse autor destaca 

a necessidade de que, na composição do custo da habitação, seja incorporado o custo de 

implantação das redes de infra-estrutura, pois essas redes têm representação significativa no 

custo final da habitação popular. 

 

De acordo com Mascaró (1987), para habitações do tipo padrão popular da Companhia de 

Habitação São Paulo (COHAB - SP), o custo médio da edificação girava em torno de 100 

U$/m2 (cem dólares por metro quadrado). Para uma habitação com 40 m2 (quarenta metros 

quadrados) o custo da edificação ficaria em U$ 4.000 (quatro mil dólares). Se essas moradias 

fossem implantadas em local com densidade de 75 habitantes por hectare, o custo total, 

edificação e infra-estrutura, será da ordem de U$ 6.200 (seis mil e duzentos dólares) por 

família. Porém, se a moradia fosse implantada em áreas com densidades de 600 habitantes por 

hectare, o custo final cairia para U$ 4.400 (quatro mil e quatrocentos dólares) por família. 

 

Mascaró (1987) acredita que os conjuntos habitacionais de baixo custo só poderão ser 

construídos sem o fornecimento de várias das redes de infra-estrutura ou adensando, ao 

máximo, as moradias construídas. A combinação de ambos os fatores tem como conseqüência 

à baixa qualidade de vida. 

 

Moretti (1997) avalia que a composição de custos da edificação, no total de gastos envolvidos 

na produção de conjuntos habitacionais, depende da tipologia do projeto habitacional, 

variando este item, com freqüência, entre 50% e 85% do custo total do empreendimento. 

Além disso, os gastos com infra-estrutura representam, em condições médias, cerca de 20% 

do custo total e são proporcionalmente maiores nos projetos que apresentam baixa densidade 

populacional. 
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Para Valadares (1983), o parcelamento e uso do solo na periferia das grandes cidades, 

principalmente aqueles fora do perímetro urbano, é visto mediante a ação de um conjunto de 

atores: o proprietário fundiário, o loteador, o corretor, o morador, e o município, esse último 

por meio do seu representante político. 

 

A lógica do parcelamento planejado se inverte: primeiro se parcela o solo, depois se promove 

a comercialização da primeira ocupação de moradores que pressiona o poder público para que 

promova, nesse parcelamento, os serviços públicos. A pressão dos moradores conta com o 

apoio do conjunto dos demais agentes envolvidos no parcelamento. 

 

Wilheim (1982) e Pastore (1984) atribuem à ação da especulação imobiliária, presente na 

dinâmica urbana, o papel de principal agente promotor da criação e manutenção de grandes 

vazios urbanos. 

 

Os custos de serviços de infra-estrutura (redes viárias, drenagem, água, esgoto, energia e 

sistema de coleta de lixo), outros serviços (telefone, varrição, transporte e outros) e de 

equipamentos sociais (escolas, postos de saúde e outros) são elevados, ou são sub-utilizados 

dentro da malha urbana que apresenta elevada taxa de lotes vazios. 

 

3.3 - Geoprocessamento 

 

A aquisição da base de dados, gerenciamento, análise e apresentação dos resultados obtidos 

na fase do diagnóstico, para o desenvolvimento de Planos Diretores e de planejamento 

ambiental do município, demandam tempo e recursos. 

 

A tarefa de reunir e trabalhar esses dados têm sido árdua para quem elabora, analisa e 

monitora as propostas apresentadas nas conclusões dos estudos e projetos de planejamento. 

Pode-se afirmar que o geoprocessamento dispõe de técnicas computacionais para apresentar e 

relacionar esses dados. 

 

O geoprocessamento pode ser visto como a ferramenta que permite realizar operações que, 

simplificam o trabalho do planejador, ao integrar  variadas fontes de dados e automatizar a 

produção de documentos que facilitam e enriquecem o processo de planejamento. 
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O termo geoprocessamento, para Câmara e Medeiros (1998), é considerado como disciplina 

do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da 

informação geográfica. 

 

Dentre as técnicas do Geoprocessamento, destacam-se aquelas que tratam da aquisição de 

informações por meio de sensoriamento remoto (SR) e aquelas que manipulam os dados 

geográficos, denominado sistema de informações geográficas (SIG). 

 

3.3.1 - Sensoriamento Remoto 

 

O sensoriamento remoto (SR) é descrito por Lillesand e Kiefer (1994) como a tecnologia que 

permite a aquisição de informações sobre objetos, sem estabelecer contato físico com eles, por 

meio de sensores. 

 

Novo (1998) define o SR como a utilização conjunta de modernos sensores7 instalados em 

equipamentos que podem estar localizados na terra, na atmosfera ou no espaço. Esses 

sensores objetivam estudar o ambiente terrestre, por meio da análise das interações na forma 

de radiações eletromagnéticas (REM) da matéria no planeta Terra - Figura 3.15. 

 

 
Figura 3.15 - Aquisição de dados por meio da radiação eletromagnética. 

Fonte: Lillesand e Kiefer (1994). 
 

_________________ 
7 Segundo Novo (1998), os sensores são equipamentos capazes de transformar alguma forma de energia em um 

sinal passível de ser convertido em informação sobre o ambiente. Podem ser classificados em passivos, aqueles 

que dependem de uma fonte de radiação externa (sistema fotográfico), e ativos, são aqueles sensores que 

produzem sua própria radiação (sistema de radar). 
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Segundo Haefner (1989, apud Torres, 1997) "...a tecnologia do sensoriamento remoto aliada 

a SIG's, proporciona uma obtenção rápida, suficientemente precisa e de baixo custo de 

elementos diversos como cobertura e manejo do solo, rede de drenagem, topografia, entre 

outros." 

 

É destacado por Meijerink et al. (1994) que a agilidade e o poder de combinar diversos dados 

com o emprego de SIG faz dessa ferramenta uma peça importante para o planejamento, 

possibilitando a apresentação de resultados em formatos que são compreensíveis por quem os 

utilizará. 

 

O SR, conforme descreve Novo (1998), pode ser dividido em sistemas de aquisição de dados 

e sistemas de análise de dados - Figura 3.16. Para que o sistema de aquisição de dados 

funcione é preciso: que haja existência de fonte de radiação; que a propagação da radiação 

seja pela atmosfera; que ocorra interações entre a radiação e os objetos da superfície; e que 

seja feita captação da radiação refletida por meio de sensores. 

 

TRANSFORMAÇÃO 
DO SINAL  E 

TRANSMISSÃO DE 
DADOS

DETECÇÃO DA 
RADIAÇÃO DA 

SUPERFICIE

PRÉ-PROCESSAMENTO
CORREÇÕES
REALCE

CLASSIFICAÇÃO DIGITAL

MODELAGEM

FOTOINTERPRETAÇÃO

DADOS AUXILIARES

INFORMAÇÃO

AQUISIÇÃO DE  DADOS ANÁLISE DE DADOS

 
Figura 3.16 - Representação de sistemas de aquisição de informações. 

Fonte: Novo (1998). 

 

De acordo com o INPE (2001), a radiação (onda) eletromagnética é constituída por diversas 

características físicas (intensidade, comprimento de onda, freqüência, energia, dentre outras). 

Entretanto, independente dessas características, todas as ondas eletromagnéticas são 

essencialmente idênticas, apresentando uma independência com relação à existência ou não 
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de um meio de propagação (propriedade importante deste processo de transferência de 

energia). 

 

Esta independência é demonstrada na Figura 3.17 (flutuações dos campos elétrico e 

magnético de uma onda eletromagnética se propagando na direção z), onde o campo elétrico 

(E, plano zx) e o campo magnético (M, plano zy) são perpendiculares entre si e ambos 

oscilam perpendicularmente à direção de propagação da onda (? , eixo z). Assim, o campo 

elétrico (E) gera um campo magnético (M) e o campo magnético (M) gera um campo elétrico 

(E). 

 

 
Figura 3.17 - Flutuações dos campos elétrico e magnético de uma onda eletromagnética. 

Fonte: Novo (1998). 

 

Segundo o INPE (2001), a velocidade de propagação da onda eletromagnética no vácuo é a 

velocidade da luz (3 x 108 m/s). O número de ondas que passa por um ponto do espaço, num 

determinado tempo, define a freqüência (f) da radiação. A freqüência de onda é diretamente 

proporcional à velocidade de propagação da radiação. Quanto maior a velocidade de 

propagação da onda, maior o número de ondas que passarão por um ponto, num dado tempo 

(t), e maior será sua freqüência. A velocidade de propagação (v) num dado meio é constante. 

 

A onda eletromagnética pode também ser caracterizada pelo comprimento de onda (? ) 

expresso pela equação: 

 

 ?  = v / f          (3.1) 
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A Tabela 3.7 apresenta o espectro eletromagnético com as radiações conhecidas e divididas 

em regiões: ondas de rádio, microondas, infravermelho, visível (definida como a radiação 

capaz de produzir a sensação de visão para o olho humano normal), ultravioleta, raios-X e 

raios-?. 

 

Tabela 3.7 - Representação do espectro eletromagnético com as radiações conhecidas. 

Comprimento de onda (? ) 

0,03 0,3 3 30 300 0,3 3 30 300 0,3 3 30 3 30 0,3 3 30 300 

A = (10-9) m ?  = (10-6) m cm = (10-2)m m km = (103) m  

R
ai

os
-?

 

Raios-X Ultra- 
violeta V

is
ív

el
 

Infra 
Vermelho Microondas Ondas de rádio 

     Espectro 
óptico 

            

1020 1018 1016 1014 1012 1010 108 106 104 102 

Freqüência em ciclos por segundo (Hz) 

Fonte: Adaptado do INPE (2001) e Novo (1998). 

 

O INPE (2001) aponta que a região conhecida como espectro óptico, compreendida pela faixa 

de comprimento de onda entre 0,3 ?m e 15 ?m, é a mais usada em Sensoriamento Remoto. 

Em especial, a faixa com variação de comprimento de onda 0,38 a 0,75 ?m (região visível) 

que apresentam excelente correlação de imagens frente a experiência visual do intérprete. 

 

De acordo com Novo (1998), o sistema de análise de dados consiste em transformar a 

radiação eletromagnética, que chega ao sensor em sinal passível de interpretação, na forma de 

processamento fotográfico, eletrônico, entre outros. Poderá esse sinal ser analisado, 

identificando os diversos níveis de reflectância (parcela da radiação eletromagnética incidente 

que é refletida pela matéria), e comparado com dados de comportamento espectral (curvas de 

reflectância dos objetos coletados sob as diversas condições ambientais e experimentais) dos 

principais componentes da superfície terrestre: a vegetação, os solos, a água, as superfícies 

construídas (concreto, asfalto), dentre outras. 
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É importante destacar que a caracterização do comportamento espectral dos objetos alvos em 

laboratório, que mesmo estando em condições controladas, possibilitam registrar suas 

diversas curvas de reflectância. De maneira que a partir de dados sobre o comportamento 

espectral de alvos naturais pode-se compreender sinais registrados pelos sensores. 

 

Novo (1998) e Crósta (1993) apresentam diferentes níveis de aquisição de dados: no 

laboratório, em aeronave ou em órbita, conforme apresenta a Figura 3.18. 

 

 
Figura 3.18 - Níveis de aquisição de dados por sensoriamento remoto. 

Fonte: Adaptado de Novo (1998). 

 
De acordo com Anjos (1991), as fotografias aéreas e imagens de satélite são eficientes 

ferramentas para o conhecimento dos problemas das cidades, tornando-se componentes 

fundamentais no complexo sistema de informações urbanas. 
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Os sistemas fotográficos foram os primeiros equipamentos relacionados à origem e evolução 

do sensoriamento remoto. Avery e Berlin (1992) relatam o uso de fotografias obtidas por 

meio de balão, para observação de pequenas vilas próximas a Paris, antes de 1859, e 

observação de tropas confederadas durante a guerra civil americana. 

 

Fotografias aéreas podem fornecer componentes gráficos servindo como fonte de dados e 

como fundo, sobre o qual outras informações podem ser apresentadas. Avery e Berlin (1992) 

descrevem que a utilização de aerofotografia podem ser aplicadas no diagnóstico, no 

planejamento, no monitoramento de projetos e estudos de diversas áreas como a agricultura, a 

geologia, a engenharia entre outras. Avery e Berlin (1992) apresentam uma escala de alcance 

de fotografias aéreas exemplificando seu uso no ambiente urbano - Tabela 3.8. 

 

Tabela 3.8 - Alcance de escalas de aerofotografias e exemplo de uso. 

Escala Uso 

1:70.000  - 1:130.000 
Exame geral de grandes áreas urbanas; inventários 
generalizados de uso de terra e cobertura de terra; 
avaliação de traçado de novas estradas. 

1:30.000  - 1:70.000 Percepção de maiores detalhes do uso da terra e 
cobertura da terra; estudos de poluição da água. 

1:10.000  - 1:30.000 
Detalhe discernível para identificação individual de 
edifícios e obras estruturais; análise imobiliária; 
identificação de grupos industriais. 

menor que 1:10.000 
Detalhe discernível para perceber rotas e estradas; 
determinação do tipo de moradia; classificação de 
edifícios; identificação de indústrias específicas. 

Fonte: Avery e Berlin (1992). 

 

Torres (1997) descreve algumas aplicações de fotografias aéreas em estudos ambientais e 

urbanos, entre elas o trabalho de Barros et al. (1982), que por meio de aplicação de um 

modelo, utilizando aerofotografias (escala 1:10.000), referentes aos anos de 1972 e 1977, 

puderam analisar a estrutura espacial urbana da cidade de São José dos Campos - SP, 

estabelecer critérios para o funcionamento da cidade em zonas de ocupação homogêneas, bem 

como verificar tendências de crescimento da cidade. Outro trabalho citado por Torres (1997) é 

o de Tunner (1990), que utilizou fotografias aéreas no período de 1930 a 1980, em diferentes 

escalas e pode concluir que mudanças observadas no uso da terra, ocorridas em nove regiões 

da Geórgia - EUA, tiveram importantes implicações ecológicas. 
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Segundo Côrtes (1998), os avanços na informática estão influenciando setores da produção de 

mapas, como a topografia e a aerofotogrametria, e vêm contribuindo para minimizar as 

dificuldades, tempo de execução e custos do mapeamento. 

 

Côrtes (1998) apresenta a viabilidade de produção de mapas cadastrais, para pequenas áreas, 

utilizando a monorestituição de fotografia aérea de pequeno formato para escala maior que 

1:10.000. Essa técnica atende as exigências legais com custo inferior à topografia e 

aerofotogrametria convencional. 

 

Os sistemas de aquisição de imagem, por meio de plataforma orbital não tripulada, evoluíram 

a partir de necessidades militares, conforme observa Torres (1997). Atualmente, os satélites 

orbitais da série LANDSAT (LANDSAT 5, lançado em março de 1984, e LANDSAT 7, 

lançado em abril de 1999, ambos em órbita) dispõem de sensores em funcionamento, entre 

eles o Thematic Mapper (TM) e o Enhanced Thematic Mapper (ETM). Esses sensores geram 

informações para fins civis, cujos dados estão disponíveis no mercado. 

 

De acordo com Novo (1998), destaca-se, também, o satélite francês Systeme Proboitoire de 

Observation de la Terre (SPOT), que é capaz de fornecer imagem multiespectral (permite a 

aquisição de dados em três faixas do espectro eletromagnético) com resolução espacial 

(medida da menor separação linear entre dois objetos) de 20m, é também capaz de fornecer 

imagem no modo pancromático (aquisição de dados em uma só faixa visível de 0,51 a 

0,73?m, do espectro eletromagnético) numa resolução espacial de 10m. O satélite SPOT 

apresenta resolução temporal (intervalo de tempo que separa duas passagens sucessivas sobre 

uma mesma área) de 26 dias para aquisição de imagens perpendicular a sua órbita, e 7 dias 

para visada off-nadir (o sensor do satélite permite imagear faixas laterais a sua órbita). 

 

O satélite LANDSAT 5 dispõe do sensor TM que possui sete bandas espectrais, oferecendo 

uma resolução espacial de 30 metros (exceção da banda 6), e fornecendo uma resolução 

radiométrica (medida da sensibilidade do sistema sensor em distinguir níveis do sinal de 

retorno) com 256 níveis de cinza para uma resolução temporal de 16 dias. Recobre uma faixa 

de imageamento de 185 km de largura na superfície terrestre em cada órbita. O destaque do 

satélite LANDSAT 7 é o sensor ETM que oferece imagens pancromáticas com resolução 

espacial de 15 metros. A Tabela 3.9 apresenta as principais aplicações dos canais do sensor 

TM do LANDSAT 5. 
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Tabela 3.9 - Principais aplicações dos canais do sensor TM. 

Banda 
Faixa Espectral 

(?m) 
Principais aplicações 

TM 1 0,45 - 0,52 Mapeamento de águas costeiras. 
Diferenciação entre solo e vegetação. 

TM 2 0.52 - 0,60 Reflectância de vegetação verde sadia. 
 

TM 3 0,63 - 0,69 Absorção de clorofila. 
Diferenciação de espécies vegetais. 

TM 4 0,76 - 0,90 Levantamento de biomassa. 
Delineamento de corpos d’água. 

TM 5 1,55 - 1,75 Medidas de umidade da vegetação. 
Expectativa na identificação de mineralização superficial. 

TM 6 10,4 - 12,5 
 

Mapeamento de estresse térmico em plantas. 

TM 7 2,08 - 2,35 
 Mapeamento hidrotermal. 

       Fonte: Novo (1998). 

 

Em 24/09/99 foi lançado o satélite IKONOS II, que é capaz de captar imagens de alta 

resolução e que vem avançando no mercado de dados orbitais de satélites. Dentre as 

principais características técnicas das imagens oferecidas pelo satélite, destacam-se a 

resolução espacial de 1m na imagem pancromática e de 4m para imagem multiespectral, com 

faixa de imageamento de 13km e resolução temporal de 2,9 dias. 

 

Como vantagem desse novo sistema, destacam-se: maior resolução espacial disponível no 

mercado com a geração de imagens pancromáticas com resolução espacial de 1m; e resolução 

a radiométrica de 11 bits (2048 níveis de cinza), que aumenta o poder de contraste e de 

discriminação das imagens. 

 

Os benefícios desse novo sistema para o desenvolvimento do PD residem, principalmente, na 

qualidade da resolução espacial, que poderá resultar num maior detalhamento e precisão para 

o mapeamento de cadastro urbano, classificação de imagens, na morfologia urbana, entre 

outras aplicações. A diferença entre o atual custo da imagem do IKONOS II e a fotografia 

aérea tem sido fator determinante na escolha de fotografias aéreas para o desenvolvimento de 

estudos e projetos que dependem fundamentalmente da resolução espacial. 

 

A Figura 3.19 apresenta uma amostra com resolução espacial de 1m. Aparece na cena detalhe 

da cidade do Rio de Janeiro - RJ, trecho da pista do aeroporto Santos Dumont e entorno. 
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Figura 3.19 - Extrato de Imagem IKONOS II com 1 m de resolução espacial. 

Fonte: IKONOS (2000) <http://www.ikonos.com.br/>. Acesso em: 05 Dez. 2000. 

 

As imagens obtidas por meio de satélite, no formato digital, permitem o trato estatístico e 

algébrico. Isso é possível devido ao formato da imagem, que pode ser definido como uma 

matriz de pontos ou pixel (contração de picture element). Esses pontos podem ser localizados 

por um sistema de coordenadas X e Y e ter um atributo Z. Este último corresponde ao 

contador digital DN (digital number), que registra a intensidade da energia refletida pelos 

objetos alvo investigados. 

 

No caso das imagens dos satélites da série LANDSAT e SPOT, o valor do contador digital, 

atributo Z, pode chegar a 256 níveis de cinza, e nas imagens do satélite IKONOS II, esse 

valor pode alcançar até 2048 níveis de cinza. 

 

Segundo Crósta (1993), as coordenadas dessa matriz de pontos podem ser convertidas para 

coordenadas geodésicas (latitude/longitude) ou planas Universal Transverse de Mercator 

(UTM). O conteúdo Z pode ser traduzido em radiância espectral e relacionar esse atributo 

com o comportamento espectral de alvos conhecidos. 
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A partir da matriz de pontos (formada por pixels), é possível desenvolver o processamento 

digital da imagem, da qual o usuário poderá extrair ou gerar informações, por meio de funções 

como realce de contraste, filtragens espaciais, diversos recursos de classificação e obtenção de 

composições coloridas. 

 

Segundo INPE (2001), dentre as funções do processamento digital, merece destaque à função 

de classificação da imagem, que consiste em associar cada pixel da imagem investigada em 

um padrão espectral já conhecido. O resultado final de um processo de classificação é uma 

imagem digital que constitui um mapa de pixels classificados, representados por símbolos 

gráficos ou cores. 

 

Na classificação pelo modo supervisionado o usuário identifica na imagem investigada 

(também conhecida como fase do treinamento), alguns pixels pertencentes a classes 

conhecidas: vegetação; solo; asfalto; cobertura de edificações dentre outras. Em seguida, dá-

se o comando para que os softwares realizem a tarefa de localizar os demais pixels existentes 

na cena e associa-los a essas classes pré-estabelecidas. 

 

De acordo com INPE (2001), a classificação pelo modo supervisionado do tipo pixel a pixel 

utilizam apenas a informação espectral isoladamente de cada pixel para achar regiões 

homogêneas pré-estabelecidas. Os classificadores empregam regras da teoria de 

probabilidade. Entre os métodos mais utilizados destaca-se a classificação por Máxima 

Verossimilhança (MAXVER). 

 

O método da classificação por MAXVER considera a ponderação das distâncias entre médias 

dos níveis digitais das classes. Cada classe é descrita por uma função de densidade de 

probabilidade multivariada normal. O vetor que descreve cada pixel é substituído na função 

densidade de probabilidade associada a cada classe. O pixel é então atribuído à classe 

correspondente ao maior valor assim gerado. Para que a classificação por MAXVER seja 

precisa o suficiente, é necessário um número razoavelmente elevado de pixels para cada 

conjunto de treinamento. 

 

Classificadores por regiões usam, além de informação espectral de cada pixel, a informação 

espacial que envolve a relação entre os pixels e seus vizinhos. Esses classificadores procuram 

simular o comportamento de um foto-intérprete, ao reconhecer áreas homogêneas de imagens, 



 43

baseados nas propriedades espectrais e espaciais de imagens. A informação de borda é 

adotada inicialmente para separar regiões, sendo que as propriedades espaciais e espectrais 

irão unir áreas com mesma textura, formando uma imagem segmentada. 

 

Segundo INPE (2001), um classificador de imagem segmentada é um algoritmo de 

agrupamento de dados não supervisionados, aplicados sobre o conjunto de regiões que, por 

sua vez, são caracterizadas por seus atributos estatísticos de média, matriz de covariância e 

também pela área. O classificador não assume nenhum conhecimento prévio da distribuição 

de densidade de probabilidade das classes, como ocorre no algoritmo de MAXVER. É uma 

técnica para classificação que procura agrupar regiões, a partir de uma medida de similaridade 

entre elas. O classificador emprega os atributos estatísticos das regiões -matriz de covariância 

e vetor de média-, para estimar o valor central de cada classe. 

 

Ocorre com freqüência em áreas urbanas a situação da presença de diversas classes no pixel 

classificado, ou seja, a resolução espacial da cena investigada é tamanha que dentro da área do 

pixel, podem estar presentes diversos objetos, conseqüentemente com valores diferenciados 

de reflectância conforme representação de pixel mistura na Figura 3.20. 

 

 
Figura 3.20 - Representação de pixel (30x30m e 1x1m) numa cena investigada. 
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Neste caso, o pixel é denominado de pixel mistura e sua presença é um fator limitante no 

processo de classificação automática, pois o pixel irá apresentar uma combinação de classes, 

não se enquadrando dentro de uma única classe. Campana (1992) apresenta uma descrição do 

"modelo linear de mistura" que tem sido indicado como uma das soluções para o problema do 

pixel mistura. 

 

Campana (1992) adota o conceito da matemática Fuzzy para identificação dos componentes 

dos pixels mistura. Esse conceito preconiza o princípio de que a transição de uma classe para 

outra é gradual e não abrupta. E que uma imagem de um pixel não pode ser descrita somente 

por um valor [0,1] zero ou um, não pertence ou pertence a essa classe, mas pode ser 

considerada como uma matriz de números Fuzzy, cuja função de pertinência assume valores 

no intervalo de [0,1] que indicam que é um pixel mistura e que nele está presente mais de uma 

classe. 

 

Apesar das imagens de alta resolução espacial favorecerem a identificação de mais de uma 

classe dentro de um pixel, elevando a quantidade de pixel mistura das cenas investigadas, 

especialmente em áreas urbanas, essas imagens propiciam, por outro lado, que sua 

classificação seja processada de modo convencional, empregando, por exemplo, os 

classificadores MAXVER ou de agrupamento por regiões na identificação de cenas 

heterogêneas. O resultado obtido da classificação de imagens de alta resolução espacial por 

meio dos algoritmos MAXVER e de agrupamento é considerado satisfatório, para análises de 

uso do solo, quando esta classificação busca identificar a condição de edificação, ou não 

edificação, do lote, dentro da cena observada. 

 

As imagens de alta resolução espacial, aquelas capazes de discernir objetos com dimensões 

superior a 4m, podem ser obtidas, atualmente, por meio de satélites, ou pela digitalização de 

fotografias aéreas (alternativa utilizada nessa pesquisa para classificação da área em estudo), 

executadas por empresas que têm autorização pelo Estado Maior das Forças Armadas 

(EMFA) para realizarem vôos fotogramétricos ou mesmo pela aquisição de fotografias aéreas 

obtidas por aeromodelos e aeronaves de pequeno porte. 

 

A escolha de qual meio utilizar na aquisição de imagens tem de levar em conta, 

principalmente, os critérios de viabilidade financeira; a resolução espacial, espectral e 

radiométrica; dentre outros, bem como o propósito da cena a ser trabalhada. 
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3.3.2 - Sistema de Informações Geográficas 

 

O termo sistema de informações geográficas (SIG), para Câmara e Medeiros (1998), é 

aplicado para sistemas que realizam o tratamento computacional de dados geográficos. Um 

SIG armazena geometria e atributos dos dados que estão georreferenciados, localizando-os na 

superfície terrestre. 

 

Segundo esses autores, um SIG é uma convergência de campos tecnológicos, em que cada 

campo contribui com técnicas e metodologias que o implementam. É caracterizado por ser um 

sistema que subsidia o processo de observação do mundo real, destinado à aquisição, 

armazenamento, manipulação e apresentação de dados geográficos num ambiente 

computacional. A apresentação desses dados pode se dar na forma gráfica, numérica e 

alfanumérica. 

 

Algumas características de um SIG merecem destaque: ferramenta para a produção de mapas; 

suporte para a análise de fenômenos; e banco de dados geográficos com funções de 

armazenamento e recuperação de informações espaciais. O SIG pode gerar mapas de 

representação gráfica de fenômenos geo-relacionados, como o Modelo Numérico do Terreno 

(MNT) dentre outros produtos. 

 

A estrutura geral de funcionamento de um SIG pode ser representada com os seguintes 

componentes: interface com o usuário; entrada de dados; funções de processamento de 

imagens; visualização; plotagem; armazenamento e recuperação de dados. 

 

Davis (1999) avalia que o planejamento urbano é instrumento fundamental da administração 

pública. No entanto, é preciso de informações corretas, atuais e consistentes para planejar 

adequadamente. A utilização de operações de análise geográfica do SIG, para o planejamento, 

permite indicar áreas propícias à localização de aterros sanitários, analisar os vazios urbanos, 

monitorar o crescimento urbano, avaliar a tendência de expansão da cidade, estruturar 

sistemas de transportes, dentre outras aplicações. 
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4 - PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Este item será dividido em três tópicos. O primeiro destina-se à estrutura básica da 

metodologia adotada na elaboração desta pesquisa. 

 

O segundo tópico trata da obtenção da base de dados, contextualizando a situação da 

ocupação urbana e a infra-estrutura da região e da área específica selecionada para o estudo de 

caso. Ainda neste tópico, serão apresentados os documentos empregados e o motivo da 

escolha do software - Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas 

(SPRING) - utilizado no processamento e tratamento digital de imagens, na constituição da 

base de dados georreferenciada, e no desenvolvimento do modelo proposto por meio da 

Linguagem Espaço Geográfica Baseada em Álgebra (LEGAL). Encerra-se o tópico com a 

apresentação da base de dados georreferenciada utilizada. 

 

No terceiro e último tópico, descreve-se o formato do modelo desenvolvido para por em 

prática a análise de vazios urbanos (lotes desocupados) e, posteriormente, realizar a 

preparação, estudo e integração dos resultados da aplicação do modelo, correlacionando-os às 

redes de infra-estrutura por meio do emprego do geoprocessamento. 

 

4.1 - Estrutura 

 

Conforme a sistemática levantada para o procedimento da elaboração do PD, esta pesquisa 

centrou sua base de dados na etapa do diagnóstico e desenvolvimento urbano, mais 

especificamente em partes dos conteúdos do aspecto físico-ambiental e da estrutura urbana da 

área do estudo de caso. 

 

A representação da estrutura básica empreendida no desenvolvimento dessa pesquisa está 

esquematicamente demonstrada na Figura 4.1. Nela destacam-se duas fases principais: 

 

- a primeira fase ocupou-se da revisão bibliográfica, da escolha do local para estudo de caso, 

da obtenção da base de dados, contendo as informações como a fotografia aérea, a 

topografia, a rede de drenagem natural, o cadastro urbano (quadras e lotes) e a infra-

estrutura (redes viária, de drenagem pluvial, de abastecimento de água, de energia elétrica e 

o sistema de coleta de lixo), dados julgados necessários à análise do modelo proposto. A 



 47

reunião desses dados, provenientes de diversas fontes, foi gerenciada e sistematizada com o 

emprego do software SPRING; 

 

- a segunda fase da pesquisa, centrada no uso do geoprocessamento, foi dividida em quatro 

etapas: 

- na primeira etapa efetuou-se o georreferenciamento da base de dados, cadastro urbano, 

topografia, drenagem natural e redes de infra-estrutura; 

- na segunda etapa, relacionada ao sensoriamento remoto, realizou-se o registro, a correção 

geométrica e a classificação da fotografia aérea; 

- na terceira etapa preparou-se as informações para serem analisadas dentro do modelo 

proposto, incorporando os custos de implantação da rede de infra-estrutura; 

- finalmente, na quarta e última etapa são apresentados os resultados, por meio de mapas 

temáticos, onde classificam-se as áreas prioritárias para ocupação. 

 

 

Revisão bibliográfica e base de dados 

Fotografia aérea
de 1999

Cadastro 
urbano

Rede de 
infra-estrutura

Custos de 
implantação

Geoprocessamento

Concepção, desenvolvimento
e análise do modelo Resultados

Topografia e 
drenagem natural

Registro, 
correção 

geométrica e 
classificação

Georreferenciamento

 
Figura 4.1 - Representação esquemática da pesquisa realizada. 
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4.2 - Base de dados 

 

Nessa pesquisa, o emprego de imagem digital com alta resolução espacial é imprescindível 

para a classificação do uso do solo no modelo proposto. Buscou-se a alternativa da utilização 

de uma fotografia aérea realizada no ano de 1999 na região Metropolitana de Goiânia, mais 

especificamente na área urbana do município de Goiânia - GO, que apresenta qualidade 

adequada ao desenvolvimento do modelo proposto. 

 

Para pequenas aglomerações urbanas, com área inferior a 10 km2, a fotografia aérea tem-se 

apresentado como a alternativa econômica mais viável. Segundo Olivas (1995) a 

transformação da fotografia do meio analógico para o meio digital, pode ser realizada por 

equipamentos denominados digitalizadores ou scanners. 

 

Essa transformação, analógico/digital, é feita por amostragem e quantização. Amostragem é a 

discretização da superfície, por decomposição da imagem em pixel, e a quantização é a 

discretização dos valores de tons de cinza. Côrtes (1998) destaca a possibilidade do emprego 

de câmaras digitais, onde reduziria, ainda mais, os custos de produção de fotos digitalizadas 

com a eliminação do processo de conversão analógico/digital. 

 

A obtenção das informações da base de dados (topografia, rede de drenagem natural, cadastro 

urbano e rede de infra-estrutura), necessárias ao estudo de caso, ficaram condicionadas à 

disponibilidade de fotografia aérea. Levantaram-se, então, as informações de uma parte de um 

loteamento da cidade de Goiânia, contido na fotografia aérea em questão. 

 

4.2.1 - Caracterização da área de estudo 

 

Para a simplificação das informações necessárias ao desenvolvimento do modelo proposto 

nesta pesquisa, foi escolhida uma parcela de um loteamento, setor Jaó, pertencente ao 

município de Goiânia (Figura 4.2). O loteamento, setor Jaó, foi aprovado na década de 50 e 

conta, atualmente, com área aproximada de 242 ha. Dos 3066 lotes do setor Jaó, 1.921 lotes 

estão vagos, representando 63% do total, e 1.145 lotes estão ocupados, correspondendo a 37% 

do total de lotes, de acordo com o relatório estatístico de quadras por bairro, de 15/02/2001, 

da Secretaria de Planejamento Municipal de Goiânia. 
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Figura 4.2 - Localização esquemática: bairros de Goiânia, setor Jaó e área de estudo. 

 

A área do estudo de caso está inserida na zona urbana de Goiânia, cidade que segundo Pastore 

(1984) surgiu na década de 1930, tendo sido planejada para abrigar 50 mil habitantes, 

conforme proposto no plano elaborado pelo urbanista Atílio Corrêa Lima. 

 

Poucas décadas após o lançamento da pedra fundamental, a população da cidade já 

ultrapassava o número de habitantes esperado. Vários fatores associam-se a esse crescimento 

populacional. Dentre eles, o principal é atribuído à transferência da capital federal para 

Brasília. 

 

Hoje, em 2001, a Região Metropolitana Ampliada de Goiânia (RMAG), de acordo com 

ARCA (2000), contempla 13 municípios do Estado de Goiás (1. Abadia de Goiás, 2. 

Anápolis, 3. Aparecida de Goiânia, 4. Aragoiânia, 5. Goianápolis, 6. Goiânia, 7. Goianira, 8. 

Hidrolândia, 9. Nerópolis, 10. Santo Antônio de Goiás, 11. Senador Canedo, 12. Terezópolis 

de Goiás e 13. Trindade, no detalhe da Figura 4.3) e abriga uma população próxima a 2 

milhões de habitantes. 

 

Consoante dados preliminares do Censo Demográfico 2000, Tabela 4.1, mais de 98% da 

população da RMAG reside na zona urbana. Esse contingente habita numa área aproximada 

de 5.236 Km2, que corresponde a 1,53% da área do Estado de Goiás (341.289,5 Km2) e 

representa cerca de 40% da população do Estado. 
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Figura 4.3 - Localização da Região Metropolitana Ampliada de Goiânia. 

Fonte: SEPLAN (1996) e ARCA (2000). 

 

Tabela 4.1 - Distribuição da população da RMAG. 

População  
Município Urbana % Rural % Total 

Pop. (%) 
frente ao 
Estado 

Taxa de 
crescimento 
anual (%) 

1 Abadia de Goiás 3.097 62,3 1.874 37,7 4.971 0,10 10,43 
2 Anápolis 279.752 97,2 7.914 2,8 287.666 5,76 2,08 
3 Aparecida de Goiânia 334.994 99,8 828 0,2 335.822 6,72 6,01 
4 Aragoiania 4.255 66,3 2.160 33,7 6.415 0,13 2,94 
5 Goianápolis 9.770 91,9 866 8,1 10.636 0,21 1,07 
6 Goiânia 1.083.396 99,3 7.185 0,7 1.090.581 21,83 2,15 
7 Goianira 18.088 96,5 655 3,5 18.743 0,38 5,39 
8 Hidrolândia 7.495 59,0 5.204 41,0 12.699 0,25 3,19 
9 Nerópolis 17.262 92,9 1.312 7,1 18.574 0,37 5,07 
10 Santo Antônio de Goiás 2.562 82,6 541 17,4 3.103 0,06 0,72 
11 Senador Canedo 50.371 95,0 2.659 5,0 53.030 1,06 4,62 
12 Terezópolis de Goiás 3.608 71,1 1.467 28,9 5.075 0,10 3,50 
13 Trindade 78.875 96,0 3.256 4,0 82.131 1,64 4,62 

TOTAL RMAG 1.893.525 98,1 35.921 1,9 1.929.446 38,63 - 

Estado de Goiás 4.389.108 87,9 605.789 12,1 4.994.897 100,00 2,56 

Brasil 137.697.429 81,2 31.847.004 18,8 169.544.443 - 1,93 

Fonte: IBGE (2000). 

 

Na Tabela 4.1, é importante observar que a taxa de crescimento anual da população dos 

municípios da RMAG apresenta valor da taxa crescimento, na sua maioria, acima da taxa de 

crescimento observada no Estado de Goiás e no Brasil. 
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Mesmo assim, é interessante notar que os valores obtidos, em média, estão abaixo da taxa de 

7,18% ao ano, que corresponde à taxa média de crescimento populacional necessária para que 

uma dada população dobre seu contingente num prazo de dez anos. Esse prazo é o tempo 

mínimo previsto para que se realize revisão no PD que, conseqüentemente, aponte a 

necessidade, ou não, da expansão do perímetro urbano da cidade, buscando a oferta de novos 

lotes de acordo com o Projeto de Lei 5.788/90 (Estatuto da Cidade). 

 

A Tabela 4.2 apresenta a situação da ocupação dos lotes dos municípios da RMAG. A 

composição dessa tabela foi realizada com base nas informações de dados disponíveis junto 

aos setores do cadastro urbano e finanças desses municípios; nos relatórios a respeito da 

situação da ocupação dos lotes, com base nos sistemas utilizados para emissão de carnês do 

Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), exercício do ano de 2001; e na estimativa da 

situação de ocupação dos lotes, fornecida por funcionários do setor de cadastro das 

prefeituras, naqueles municípios que não têm esses dados de forma sistematizada. 

 

Tabela 4.2 - Situação da ocupação dos lotes cadastrados da RMAG. 

Situação de lotes cadastrados em 2001 Município 
Ocupados % Vazios % Total 

Fonte 

1 Abadia de Goiás          2.596   45,6       3.100   54,4       5.696 2 
2 Anápolis        92.045   59,3     63.278   40,7   155.323 1 
3 Aparecida de Goiânia        76.260   32,5   158.614   67,5   234.874 1 
4 Aragoiania        2.500   22,7      8.500   77,3    11.000 2 
5 Goianápolis        2.100   50,0      2.100   50,0      4.200 2 
6 Goiânia      193.993   62,3   117.580   37,7   311.573 1 
7 Goianira        4.136   24,2    12.921   75,8    17.057 1 
8 Hidrolândia          3.553   25,1     10.626   74,9     14.179 2 
9 Nerópolis          3.477   60,0       2.319   40,0       5.796 1 

10 Santo Antônio de Goiás           630   70,0         270   30,0         900 2 
11 Senador Canedo      14.451   57,8    10.549   42,2    25.000 2 
12 Terezópolis de Goiás             846   39,9       1.274   60,1       2.120 1 
13 Trindade      17.242   36,5    30.000   63,5    47.242 2 

TOTAL RMAG    414.138   49,6  421.105   50,4  835.243 - 
Fonte:  (1) - cadastro urbano da prefeitura municipal para efeito de cobrança do IPTU 2001; 

(2) - estimativa fornecida por funcionários do setor de cadastro das prefeituras 
municipais. 

 

Para a composição da Tabela 4.2, são destacados alguns motivos que prejudicam o registro da 

real situação dos lotes da RMAG, dentre eles a questão relacionada à própria dinâmica 
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estabelecida no processo de urbanização - onde verifica-se o acelerado movimento de 

ocupação e a lenta atualização do cadastro - e o fato da existência de vários loteamentos 

clandestinos, dentro do município, que não fazem parte do cadastro urbano, dentre outros 

motivos. 

 

Relacionando as informações da taxa de crescimento populacional e a situação da ocupação 

dos lotes da RMAG, pode-se verificar que, mantendo as atuais taxas, a quantidade de lotes 

vagos existente representa quase a metade do total de lotes estimados na maioria dos 

municípios, suficiente para abrigar o dobro do atual contingente populacional da região. Cabe 

destacar a tendência de queda da taxa anual de crescimento população da brasileira - Figura 

3.1. 

 

De acordo com ARCA (2000), os dados a respeito da ocupação do município de Aparecida de 

Goiânia, onde mais de 75% do seu território pertence à área urbana - valor que para os demais 

municípios da RMAG é inferior a 25% -, evidenciam cerca de 40% dos lotes vazios da 

RMAG, e apresentam polarização de ocupação em poucas regiões e baixa ocupação para 

grandes áreas parceladas do seu território. A Figura 4.4 mostra uma vista panorâmica da área 

parcelada do município de Aparecida de Goiânia. 

Figura 4.4 - Vista panorâmica da região urbana da cidade de Aparecida de Goiânia - GO. 

Foto: Rosary Steves, março de 1998. 
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4.2.2 - Materiais e softwares 

 

Os recursos materiais utilizados para o desenvolvimento da pesquisa foram: 

 

- Mapa Urbano Básico Digital de Goiânia (MUBDG). Versão 1, ano 1996, produzido pela 

Companhia de Processamento de Dados do Município de Goiânia (COMDATA), onde 

foram extraídos dados espaciais (quadras, lotes, rede de drenagem natural, curvas de nível 

com eqüidistância de 5 metros) em formato vetorial data exchange format (DXF); 

 

- mosaico aerofotogramétrico no formato digital, colorido, adquirido em Junho de 1999, 

escala básica de 1:8.000; 

 

- localização das redes de água, esgotos, energia e drenagem pluvial, levantadas junto às 

companhias responsáveis pela execução e manutenção desses serviços no município de 

Goiânia; 

 

- Carta Topográfica da Divisão de Serviços Geográficos (DSG) do Exército brasileiro. Folha 

SE 22-X-B-IV, nome Goiânia, escala 1:100.000, datum vertical: Imbituba - SC, datum 

horizontal: Córrego Alegre - MG, eqüidistância de curvas de nível: 40 metros, meridiano 

central: 510 W Gr, segunda impressão, 1997. 

 

Dentre mais de uma dezena de programas na área de SIG foi empregado, nesta pesquisa, o 

Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas (SPRING), versão 3.5, como 

software para aplicação do modelo de análise de vazios urbanos correlacionados à infra-

estrutura. Entre os motivos da escolha do SPRING destacam-se: 

 

- pode ser trabalhado em ambiente Windows, com as seguintes características: opera como um 

banco de dados geográfico (sem limitações de escala, projeção e fuso) e tem a capacidade de 

gerenciar grande volume de dados, administra dados vetoriais, bem como dados matriciais 

(raster); 

 

- integra dados de SR num SIG, dispõe de um ambiente "amigável" com apresentação de 

janelas e menus de socorro, possui recursos próprios para programação na Linguagem 

Espaço Geográfica Baseada em Álgebra (LEGAL); 
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- é considerado software de grande aplicabilidade em diversas áreas, de domínio público, e 

pode ser adquirido pela internet por meio de um simples cadastramento. Trata-se de um 

produto com tecnologia nacional, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), em São José dos Campos - SP, que disponibiliza sistema de suporte ao 

usuário e atualização de cursos, atualização de versões e manuais de apoio por meio da 

internet. A Figura 4.5 apresenta a tela principal do tutorial do SPRING 3.5 para ambiente 

Windows. 

 

Figura 4.5 - Tela principal SPRING. 

Fonte: INPE (2001) <http://www.dpi.inpe.br/spring>. Acesso em 18 Maio 2001. 

 

A configuração do hardware utilizada para processar os softwares é amplamente 

convencional constituída por computador pessoal. 

 

4.3 - Base de Dados Georreferenciada 

 

O tutorial do SPRING apresenta uma sintaxe própria para descrever os procedimentos sobre 

as interfaces do software. Nessa dissertação será adotada uma sintaxe simplificada para 

representar os procedimentos do SPRING que estarão registrados em negrito, dentro de 

chaves “{ }”, conforme exemplo: {banco de dados}, {modelo}, {registro},  {legal}, dentre 
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outros. As variáveis nomeadas no desenvolvimento do modelo como: categorias, planos de 

informações, classes, entre outros, estarão representadas dentro de colchetes “[ ]”, sem 

acentuação gráfica e, por vezes, um caractere de ligação, seguindo exemplo: 

[Retangulo_Envolvente], [Area_Publica], [Edificado], outros. 

 

Inicialmente foi criado um {banco de dados} com nome [Jao_Final], em um diretório, onde 

foram armazenados os dados. Em seguida indicou-se qual gerenciador de banco de dados, 

{dbase}, utilizado para armazenar as informações tabulares. As tabelas do gerenciador 

{dbase} foram digitalizadas em planilha eletrônica e salvas no formato [DBF 4 (dBASE IV)]. 

Os detalhes de geração dessas tabelas serão descritos no item cadastro dos lotes. 

 

Deu-se, ainda, o nome no {projeto} de [Cadastro], definindo sua {projeção} [UTM / 

Corrego Alegre], com {origem / longitudinal} registrada como [oeste, 51?, 0? e 0.00??], 

conforme Carta Topográfica da Divisão de Serviços Geográficos (DSG) do Exército 

brasileiro, folha SE 22-X-B-IV. O {retângulo envolvente} teve seu registro nas 

{coordenadas planas}, canto inferior esquerdo [X1 = 688150, Y1 = 8158600] e canto 

superior direito [X2 = 689800 e Y2 = 8160000] no {hemisfério sul}. 

 

 
Figura 4.6 - Representação do retângulo envolvente e limite da área em estudo. 
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As coordenadas do [Retangulo_Envolvente] com diferença ? X=1650 m e ? Y=1400 m para 

uma {resolução} adotada de [X=1 m e Y=1 m], corresponde a uma matriz de 1650 colunas e 

1400 linhas. O polígono, nomeado de [Limite], que contorna a área do estudo de caso, foi 

importado no formato DXF para um {modelo temático}. 

 

O polígono [Limite] está inserido no [Retangulo_Envolvente], apresenta uma folga tanto no 

eixo X como no eixo Y conforme a Figura 4.6. Esse excesso é o suficiente para que possa ser 

gerada uma grade do modelo numérico do terreno que ultrapasse o [Limite] da área de estudo 

permitindo, assim, melhor visualização 3D (três dimensões) da topografia da região. 

 

4.3.1 - Cadastro urbano 

 

A área em estudo contém 46 quadras de uso comercial/residencial, que contabiliza 742 lotes 

de uso residencial e 199 lotes de uso comercial/residencial, a área ainda possui 5 glebas 

públicas. Esses dados foram extraídos do MUBDG, sendo inicialmente depurados (exclusão 

de outras camadas e recorte na área de interesse) e ajustados (união de vários vetores para 

fechar os polígonos de representação de lotes, quadras e sistema viário) e, posteriormente, 

importados para um PI de {modelo cadastral} nomeado de [B_Cadastro_Lotes]. 

 

Após {editar}, {ajustar} e {poligonalizar} o PI [B_Cadastro_Lotes] foi realizada a 

associação dos polígonos com {objetos}. Os {objetos} tiveram seus {atributos}, o número 

do lote, o número da quadra, o nome da rua, o código de endereçamento postal (não 

registrado), o nome do proprietário (fictício) e o uso permissível do lote, levantados no 

cadastro de imóveis urbano da prefeitura municipal de Goiânia. Esses dados foram 

digitalizados em planilha eletrônica e gravados no arquivo tabela [cg000002] no formato 

[DBF 4 (dBASE IV)]. 

 

A Figura 4.7 apresenta o formato, simplificado, da tabela [Objeto_Lotes] utilizada no 

levantamento do cadastro urbano da área em estudo. As colunas [ID], [LOTE], [QUADRA], 

[RUA], [CEP], [BAIRRO], [PROP] e [ZONA] foram definidas na tabela, já a primeira a 

terceira e quarta colunas, e as duas últimas, respectivamente registradas como [AREA] e 

[PERIMETRO], foram automaticamente geradas pelo SPRING quando da associação do 

objeto ao polígono. 
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Figura 4.7 - Representação simplificada da tabela [Objeto_Lotes]. 

 

Após associação de todos os polígonos, à tabela [Objeto_Lotes], realizou-se a {geração e 

seleção de coleções}: do [Sistema_Viário], de [Area_Publica], de [Lote_Residencial] e 

[Lote_Residencial_Comercial], sendo salvo em um único PI com representação no {modelo 

temático}. A Figura 4.8, zoneamento da área em estudo, representa a união final desses PI. 

 

 
Figura 4.8 - Zoneamento da área em estudo. 

 

4.3.2 - MNT 

 

Para a geração do modelo numérico do terreno (MNT), que representa a elevação do terreno 

da área em estudo, foram importadas curvas de nível mestras (curvas de nível com 



 58

eqüidistância de 5 metros), do MUBDG, para um PI [Amostra] pertencente ao {modelo 

numérico}. Esse processo passou, previamente, por etapas de depuração (exclusão de outras 

camadas e recorte na área de interesse) e ajustes (união de isolinhas). A Figura 4.9 representa 

as curvas de nível mestras importadas e as isolinhas geradas. 

 

 
Figura 4.9 - Curvas de nível (cotas em metros acima do nível médio do mar). 

 

A partir das curvas de nível mestras, foram geradas as grades retangular e triangular e as 

curvas de nível intermediárias (curvas de nível com eqüidistância de 1 metro) também 

representadas na Figura 4.9. 

 

Por meio das grades, retangular e triangular, tornou-se possível a obtenção de alguns produtos 

do MNT, como a hipsometria. Para isso, previamente, foi criado um {modelo temático} 

contendo as classes de elevação. Essas classes foram associadas à grade retangular no 

processo de {fatiamento da grade}, o que gerou uma representação hipsométrica da área em 

estudo como se pode ver na Figura 4.10. Outro produto gerado a partir do MNT é o mapa de 

declividade, representado na Figura 4.11, criado por meio de um PI {temático}, que inclui as 

classes de declividade, em intervalos indicados na Figura 3.6, associadas à grade triangular no 

processo de {fatiamento da grade}. A Figura 4.12 representa a elevação do terreno 

associada ao mapa de sombreamento da área em estudo, representado na Figura 4.12. 
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Figura 4.10 - Hipsometria (legenda com cotas em metros acima do nível médio do mar). 

 

 

 
Figura 4.11 - Mapa de declividade da área em estudo. 
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Figura 4.12 - Modelo Numérico do Terreno (sombreamento). 

 

A partir do mapa de declividade, que possui as classes temáticas de 0 a 5%, 5 a 15% e 15 a 

20%, foi criado um PI [Cad_Decliv], com representação num {modelo cadastral}. Após a 

associação de todos os polígonos, que se referem às classes temáticas, à tabela 

[Objeto_Decliv], procedeu-se a {geração e seleção de coleções} correspondentes às classes 

de declividade. 

 

Após {consulta espacial}, utilizando o parâmetro {topologia}, e relacionando o PI 

[B_Cadastro_Lotes] com o PI [Cad_Decliv] nas funções de análise de matriz {intercepta, 

dentro, tocam e contém}, foi gerado o mapa temático que representa a situação do lote com 

relação à declividade para toda a área em estudo - Figura 4.13. 

 

O resultado da {consulta espacial} apresentou 11 lotes no intervalo de 15 a 20% de 

declividade. A título de simulação do modelo esse intervalo (15 a 20%) foi considerado inapto 

à ocupação para fins residencial ou comercial. Na análise matricial, do PI [B_Cadastro_Lotes] 

com PI [Cad_Decliv], foram identificados 3 lotes que contêm o intervalo de 15 a 20% de 

declividade e 8 lotes que apenas {tocam} o mesmo intervalo. Esses lotes que apenas {tocam} 

a classe (15 a 20%) deveriam ser considerados aptos à ocupação. A título de simulação do 

modelo, todos os 11 lotes foram considerados desclassificados em função da declividade. 
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Figura 4.13 - Situação do lote com relação à declividade. 

 

4.3.3 - Registro e correção geométrica da fotografia 

 

Com a finalidade de realizar o {registro} da fotografia aérea digitalizada, foi inicialmente 

executado, por meio do módulo IMPIMA, produto do SPRING, a transformação das bandas 

1, 2 e 3 (que correspondem às componentes vermelho, verde e azul), para o formato gridded 

binary (GRIB). O {registro} compreende a transformação geométrica que relaciona 

coordenadas de imagem (linha, coluna) com coordenadas do sistema de referência do 

{projeto}, estabelecendo, então, uma relação entre coordenadas de imagem e coordenadas 

geográficas definidas na {projeção}. 

 

Posteriormente, foi realizada a correção geométrica da imagem por meio da {criação de 

pontos de controle}, visando a eliminar as distorções geométricas introduzidas na etapa de 

{registro} da imagem. Foram criados mais de 20 pontos de controle, cuja referência era o 

cadastro de [Lotes] importados para um {plano de informação} de classe temática. Em 

seguida, foram adquiridos 12 pontos para avaliar a equação de mapeamento de polinômio de 

2º grau, que apresentou como {erro dos pontos de controle} valor inferior a 1 pixel, 

resultado considerado satisfatório para registro e correção geométrica da imagem registrada. 
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Finalmente, as bandas 1, 2 e 3 foram importadas para um {modelo imagem}, e, 

posteriormente, associadas pelo {mosaico} e {recortadas} com o PI [Limite] da área de 

estudo. A Figura 4.14 apresenta a imagem sintética proveniente da composição das bandas 1 

(vermelho), 2 (verde) e 3 (azul) da fotografia aérea. 

 

 
Figura 4.14 - Imagem sintética da fotografia aérea de 1999. 

 

4.3.4 - Classificação da fotografia 

 

A classificação da fotografia aérea foi realizada por meio de dois processos: por pixel e por 

regiões. A seqüência para a classificação da imagem registrada, nos dois procedimentos, foi: 

{criação de arquivo de contexto}; execução do {treinamento} na definição das amostras, 

uma vez que no processo de classificação por regiões foi previamente realizada a 

segmentação da imagem; {pós-classificação} e, finalizando esta etapa, o {mapeamento}.Em 

seguida, criou-se o PI [Uso_Solo], com representação no {modelo temático}, com as classes 

asfalto, edificação, solo exposto e vegetação. A classificação por pixel representada na Figura 

4.15 e classificação por regiões representada na Figura 4.16. 
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Figura 4.15 - Classificação por pixel da fotografia aérea de 1999. 

 

 

 
Figura 4.16 - Classificação por regiões da fotografia aérea de 1999. 
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A classificação por pixel, Figura 4.15, mostrou resultado mais representativo para a classe 

edificação ao realizar-se interpretação visual da fotografia aérea. Esta classificação foi 

utilizada na {consulta espacial}, realizada entre o cadastro dos lotes e cadastro da 

classificação da edificação, para obtenção dos lotes ocupados. Já a classificação por regiões, 

Figura 4.16, foi empregada na {consulta espacial} para identificação de vias pavimentadas. 

Os detalhes da situação da pavimentação do sistema viário e da situação da ocupação dos 

lotes serão descritos nos itens 4.3.7 e 4.3.8 respectivamente. 

 

4.3.5 - Rede de drenagem natural 

 

Os vetores que representam a rede de drenagem natural foram importados do MUBDG, para 

um PI [Rede_Hidro] pertencente ao {modelo temático}. Logo após foi gerado um mapa de 

distância da rede de drenagem natural com as seguintes classes: de 0 a 50m, de 50 a 100m e 

maior que 100m. 

 

De acordo com artigo 86 da Lei 031/94, que regulamenta o zoneamento de Goiânia, as faixas 

bilaterais contíguas aos cursos de água temporários e permanentes, com largura mínima de 

50m, a partir das margens dos córregos, são consideradas Áreas de Preservação Permanente, 

não admitindo qualquer categoria de uso nessa faixa. A faixa de 50 a 100m tem usos 

tolerados: habitação unifamiliar, comércio varejista e prestação de serviço de pequeno porte, a 

faixa superior a 100m dos cursos de água temporários e permanentes não encontra 

impedimento ao uso com relação ao aspecto da distância do lote à rede de drenagem natural. 

 

A Figura 4.17 apresenta a rede de drenagem natural e o mapa de distâncias do córrego Jaó 

com suas representações de classes. Observa-se que a localização do córrego Jaó está além do 

[Limite] da área de estudo, mas as faixas que representam as classes de distâncias em relação 

ao córrego têm projeção na área do loteamento estudada. 

 

As classes de distâncias foram registradas num PI [Cad_Hidro], de representação no {modelo 

cadastral}, e, em seguida, foi realizada a {consulta espacial}. Alcançaram-se assim, os lotes 

que {tocam ou pertencem} às classes de distâncias estabelecidas. A Figura 4.18 apresenta o 

mapa temático da classificação dos lotes em função de sua localização em relação à rede de 

drenagem natural. Nota-se que somente dois lotes foram desclassificados por meio da 

{consulta espacial}, esses lotes apenas {tocam} a classe de 0 a 50m. 
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Figura 4.17 - Representação de mapa distância da área em estudo ao córrego Jaó. 

 

 

 

 
Figura 4.18 - Situação do lote com relação à Área de Preservação Permanente. 
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Em relação ao desenvolvimento do modelo proposto nessa pesquisa, os lotes desclassificados 

em função da área de preservação permanente, foram os dois lotes resultantes da {consulta 

espacial}. As questões relacionadas com o conflito da legalidade do uso do solo (a aprovação 

do loteamento é anterior à promulgação da Lei que define a faixa de preservação permanente) 

e a relação com a análise de matrizes (penas alguns pixels da classe 0 a 50m {tocam} os lotes 

desclassificados) foram desconsideradas neste estudo. 

 

4.3.6 - Redes de infra-estrutura 

 

As redes de infra-estrutura foram analisadas a partir da localização de rede de água, de 

energia elétrica, de drenagem pluvial e de esgoto, com o objetivo de gerar mapas temáticos 

destinados a apresentar a distância que o lote está da rede de infra-estrutura analisada. Nesta 

etapa será descrito com maiores detalhes o processo de geração do mapa temático que 

representa as classes de distâncias dos lotes à rede de água. A obtenção dos mapas temáticos 

de distâncias das redes de energia elétrica, de drenagem pluvial e de esgoto seguiu o mesmo 

procedimento utilizado na geração do mapa da rede de água em relação aos lotes. 

 

Na geração dos mapas temáticos da situação dos lotes com relação à rede de infra-estrutura 

foram consideradas cinco classes de distâncias. As classes de distâncias foram estabelecidas 

em faixas que vão: de 0 a 50m, de 50 a 100m, de 100 a 150m, de 150 a 200m e superior a 

200m, essas classes tiveram seus valores arbitrados, tendo como referência o intervalo de 

50m, valor que corresponde à metade do comprimento de uma quadra padrão de 100m. Esse 

intervalo de classes de distâncias também será adotado no item que trata dos custos de 

implantação das redes de infra-estrutura em loteamentos. 

 

A geração do mapa temático, que representa as classes de distâncias do lote em relação à rede 

de água, foram inicialmente importados, em um PI [Rede_Água], pertencente ao {modelo 

temático}, em que os vetores representam a locação da rede no cadastro urbano. A 

localização da [Rede_Agua], para registro no {banco de dados}, teve seu levantamento 

realizado em campo e por meio de mapas da companhia responsável pelo serviço de 

abastecimento de água, Companhia de Saneamento de Goiás (SANEAGO). 

 

Em seguida, procedeu-se à geração de grade de distância. Na seqüência criou-se um PI 

[Dist_Agua] pertencente ao {modelo temático}, que representou as classes de distâncias da 
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rede de água (Figura 4.19). Esse mapa temático foi obtido por meio do {fatiamento da 

grade}. Posteriormente, foi criado um PI [A_Agua], com representação no {modelo 

cadastral}. A continuação associou-se todos os polígonos que representam as classes de 

distâncias predefinidas, à tabela [Objeto_Agua]. Procedeu-se, então, à {geração e seleção de 

coleções} correspondentes às classes de distâncias à rede de água. 

 

Por meio da {consulta espacial} utilizou-se o parâmetro {topologia} e relacionou-se o PI 

[B_Cadastro_Lotes] com o PI [A_Agua] nas funções de análise de matriz {intercepta e 

dentro}. Em seguida, foram gerados PI {temático} [Ag_000_050], [Ag_050_100], 

[Ag_100_150], [Ag_150_200] e [Ag_200] que representam os resultados das classes obtidas 

na {consulta espacial}. 

 

Na {consulta espacial} das relações entre as redes de infra-estrutura e o PI 

[B_Cadastro_Lotes], foram empregadas somente as coleções que representam o 

[Lote_Residencial] e [Lote_Residencial_Comercial] do PI [B_Cadastro_Lotes]. No modelo 

proposto, nessa dissertação, deu-se prioridade à análise de vazios urbanos para lotes de uso 

residencial e comercial, haja vista que lotes com uso do solo destinado a outros fins (áreas 

públicas, igrejas, dentre outros) aparecem em pequeno número nos loteamentos lançados pelo 

mercado imobiliário. No estudo de caso, em questão, somente 5 glebas de um total de 946 

lotes têm uso definido à área pública, o restante pertence ao uso residencial ou uso 

residencial/comercial. 

 

A próxima etapa foi o desenvolvimento de um programa, na linguagem LEGAL (Anexo 1), 

para obter o resultado final da situação do lote com relação à rede de água. O programa 

consiste em recuperar os PI {temáticos}, [Ag_000_050], [Ag_050_100], [Ag_100_150], 

[Ag_150_200] e [Ag_200], realizar a interseção matricial desses PI e gerar um novo PI 

[Lote_Água], pertencente ao {modelo temático} que representa a situação do lote com 

relação à distância da rede de água - Figura 4.20. 

 

A seguir será apresentada uma seqüência de mapas temáticos (Figura 4.19 a Figura 4.26), que 

representam os mapas de distância às redes de infra-estrutura, e da situação dos lotes com 

relação à distância da rede de infra-estrutura analisada. Os programas LEGAL (Anexos 2, 3, 

4) foram desenvolvidos para obter a situação do lote com relação à distância da rede de 

energia, drenagem pluvial e esgoto. 
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Figura 4.19 - Representação do mapa de distância da rede de água. 

 

 

 
Figura 4.20 - Situação do lote com relação à distância da rede de água. 
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Figura 4.21 - Representação do mapa de distância da rede de energia. 

 

 

 
Figura 4.22 - Situação do lote com relação à distância da rede de energia. 
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Figura 4.23 - Representação do mapa de distância da rede de drenagem pluvial. 

 

 

 
Figura 4.24 - Situação do lote com relação à distância da rede de drenagem pluvial. 



 71

 
Figura 4.25 - Representação do mapa de distância da rede de esgoto. 

 

 

 
Figura 4.26 - Situação do lote com relação à distância da rede de esgoto. 
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4.3.7 - Situação da pavimentação do sistema viário 

 

Essa etapa tratou da identificação das vias pavimentadas e do registro dos lotes onde o sistema 

viário, pavimentado, {toca} pelo menos um de seus lados. Além de incorporar o mapa de 

distância do lote à via pavimentada, uma das variáveis necessárias para o desenvolvimento do 

modelo. O modelo buscou identificar aqueles lotes que têm via pavimentada numa de suas 

laterais e que não possuem implantada a rede de água ou a rede de esgoto. 

 

Os lotes vagos que apresentaram a situação, via pavimentada numa de suas laterais, mas não 

contam com a rede de água ou a rede de esgoto implantada, foram considerados penalizados 

na classificação final do modelo proposto nessa pesquisa. Essa penalização imposta no 

modelo decorre do fato de que a pavimentação existente, no lote penalizado, terá de ser refeita 

após a execução da rede de água ou a rede de esgoto. 

 

Os procedimentos adotados para a identificação das vias pavimentadas foram: o 

desenvolvimento de um programa, na linguagem LEGAL (Anexo 5), com o objetivo de 

determinar intercessão de regiões dos PI temáticos [Asfalto] e o [Sistema_Viario]; a rotulação 

de componentes conectados para retirar os polígonos com áreas menores do que 40 pixels 

(correspondentes a 40m2 para resolução espacial de 1m x 1m) classificados como [Asfalto], 

simplificando a quantidade de polígonos registrados; o registro dos polígonos em um PI 

[Cad_Classif_Pavimento], com representação no {modelo cadastral} - Figura 4.27. 

 

Na etapa posterior fez-se a associação dos polígonos à tabela [Objeto_Pav]. E na {consulta 

espacial}, utilizando o parâmetro {topologia}, relacionou-se o PI [B_Cadastro_Lotes] com o 

PI [Cad_Classif_Pavimento] nas funções de análise de matriz {intercepta, contém e 

dentro}, com a finalidade de gerar o PI temático [A_Via_Pavimentada] que representou as 

vias pavimentadas. Desenvolveu-se o programa LEGAL (Anexo 6), com a intenção de obter 

as vias não pavimentadas - Figura 4.28. 

 

Com o objetivo de verificar a situação da existência de via pavimentada na frente do lote, ou 

pelo menos de uma das frentes, na situação dos lotes de esquina, foi realizada a {consulta 

espacial} por meio do parâmetro {topologia}, relacionando o PI [B_Cadastro_Lotes] com o 

PI [Cad_Classif_Pavimento] na função de análise de matriz {toca}, gerando PI temático 

[a_Lote_Com_Via_Pavimentada] que representa os lotes que têm pelo menos um dos lados 
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com via pavimentada. A partir dos programas LEGAL (Anexo 7 e 8) foram gerados os PI’s 

[a_Lote_Sem_Via_Pavimentada] e [a_Final_Lote_Via], com representação no {modelo 

temático}, que, juntos, representam a situação da pavimentação do sistema viário e lotes com 

via pavimentada na área em estudo - Figura 4.28. 

 

 
Figura 4.27 - Polígonos da classe asfalto identificados na classificação por regiões. 

 

A partir dos polígonos do PI [Cad_Classif_Pavimento], gerou-se a grade de distância com 

registro no PI [Dist_Pav] pertencente ao {modelo temático}, mostrando o mapa de distâncias 

do sistema viário pavimentado - Figura 4.29. 

 

Na {consulta espacial}, com uso do parâmetro {topologia}, relacionou-se o PI 

[B_Cadastro_Lotes] com o PI [Dist_Pav] nas funções de análise de matriz {intercepta, 

contém e dentro}, onde foram gerados os PI {temático} [Pv_000_050], [Pv_050_100] e 

[Pv_100_150]. O programa LEGAL (Anexo 9) foi desenvolvido para obter um novo PI 

[Lote_Pavimento], pertencente ao {modelo temático}, que evidencia a situação do lote com 

relação à distância da via pavimentada - Figura 4.30. 
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Figura 4.28 - Situação da pavimentação do sistema viário e lotes com via pavimentada. 

 

 

 
Figura 4.29 - Representação do mapa de distância do sistema viário pavimentado. 



 75

 
Figura 4.30 - Situação do lote com relação à distância da via pavimentada. 

 

4.3.8 - Situação da ocupação dos lotes 

 

Para o modelo proposto, nessa pesquisa, a identificação dos lotes vazios é de fundamental 

importância. No modelo, esses lotes vazios foram classificados e hierarquizados. Detalhes da 

classificação e hierarquização estão descritos no item (4.4) que trata do modelo de análise de 

vazios urbanos. 

 

A base de dados para identificação dos lotes ocupados foi a classificação da fotografia aérea 

obtida pelo método de classificação por pixel. O procedimento utilizado na identificação dos 

lotes edificados tem processo similar ao empregado para obter as vias pavimentadas: 

inicialmente desenvolveu-se um programa, na linguagem LEGAL (Anexo 10), com o objetivo 

de determinar intercessão de regiões dos PI temáticos [Edificacao] e os 

[Lote_Residencial_Comercial] e [Lote_Residencial]; fez-se a rotulação de componentes 

conectados para retirar os polígonos com áreas classificadas como [Edificação], menores que 

40 pixels (correspondente a 40m2 para resolução espacial de 1m x 1m) classificados como 

[Edificacao], simplificando a quantidade de polígonos a serem registrados; registrou-se os 

polígonos em um PI [Cad_Classif_Edificacao] com representação no {modelo cadastral}. 
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Posteriormente, associou-se os polígonos à tabela [Objeto_Edif]; fez-se a {consulta 

espacial}, utilizando o parâmetro {topologia}, que relacionou o PI [B_Cadastro_Lotes] com 

o PI [Cad_Classif_Edificacao] na função de análise de matriz {intercepta e dentro} em que 

foi gerado o PI temático [a_Ocupado] que representa os lotes ocupados - Figura 4.31. 

 

 
Figura 4.31 - Situação da ocupação obtida pelo processo da consulta espacial. 

 

O PI [a_Ocupado], representado na Figura 4.31, tem 553 lotes {classificados} como 

ocupados, esse valor representa, aproximadamente, 59% do total de lotes de uso residencial e 

uso comercial/residencial. Verificou-se que, por meio da comparação visual da fotografia 

aérea e o cadastro dos lotes da área em estudo, para algumas situações, alguns lotes não 

edificados foram {classificados} como lotes ocupados pelo processo automático da {consulta 

espacial} empregado. 

 

Essa situação surge quando o polígono que representa o conjunto de pixels {classificados} 

como [Edificacao], de um lote qualquer, ultrapassa os limites do lote realmente ocupado. A 

projeção desse polígono, no lote vizinho, faz identificar esse lote como ocupado no processo 

automático da {consulta espacial}, sendo que, na realidade, esse lote vizinho encontra-se 

sem edificação. 
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A precisão exigida no registro da imagem (resolução espacial de 1m x 1m), o nível de 

confusão da {classificação} da imagem, a distorção da fotografia aérea e a ausência de 

funções, no software SPRING, para executar análise vetorial (intercepta, contém e outros) são 

os principais fatores que, isoladamente ou associados, prejudicam o processo automático da 

{consulta espacial}. 

 

A Figura 4.32 apresenta o [Detalhe_Ocupação] da Figura 4.31, ampliado, onde se mostra: a 

situação de lotes classificados [a_Ocupado], identificados pelas letras A, B, C, D, dentre 

outros; os polígonos que representam a edificação resultante da {classificação} da fotografia 

aérea; e a delimitação dos lotes. A Figura 4.33 mostra a mesma ampliação da Figura 4.31, 

apresentando no mesmo detalhe a fotografia aérea, o perímetro dos polígonos {classificados} 

como edificados e o limite dos lotes. A Figura 4.33 evidencia a situação em que os lotes 

identificados pelas letras A, B, C e D foram {classificados} como lotes [a_Ocupado] em 

função de alguns pixels pertencentes ao lote identificado como “ocup” terem ultrapassado o 

limite desse lote para os lotes vizinhos. 

 

O ajuste para a obtenção de um mapa temático, que represente a real situação da ocupação dos 

lotes, foi realizado por meio da comparação dos lotes classificados como [a_Ocupado] com a 

imagem sintética da fotografia aérea. O processo de ajuste empregado decorreu da dissociação 

dos polígonos, na {edição vetorial}, que demonstravam os lotes ocupados no PI [a_Ocupado] 

sem a consistência observada na fotografia. 

 

Após o ajuste da situação da ocupação dos lotes, gerou-se o mapa temático PI 

[a_Ocupado_Final] que identificou os lotes ocupados em sua versão final. Em seguida, 

aplicou-se o programa LEGAL (Anexo 6) que gerou o PI temático [a_Vago]. Posteriormente, 

processou-se o programa LEGAL (Anexo 7) cuja finalidade foi de sobrepor o PI [a_Vago] 

com PI [a_Ocupado_Final], gerando como produto o PI [a_Final_Ocupacao_Lote], 

pertencente ao {modelo temático}, que mostra a situação final da ocupação dos lotes para a 

área em estudo - Figura 4.34. 

 

O PI [a_Ocupado_Final], exposto na Figura 4.34, tem 395 lotes classificados como ocupados. 

Esse valor computa, aproximadamente, 42% do total de lotes de uso residencial e uso 

comercial/residencial da área em estudo. O que reduziu 17% do total de lotes ocupados 

obtidos por meio do processo automático da {consulta espacial}. 
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Figura 4.32 - Detalhe da situação da ocupação dos lotes. 

 

 

 
Figura 4.33 - Detalhe da fotografia aérea e ocupação dos lotes. 
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Figura 4.34 - Situação final da ocupação dos lotes. 

 

4.3.9 - Fluxograma da geração da base de dados georreferenciada 

 

A Figura 4.35 representa um fluxograma esquemático da geração da base de dados 

georreferenciada. Destaca quatro partes relacionas com a temporalidade da base de dados: a 

primeira, que  trata dos dados do cadastro urbano, desenho das quadras, lotes e sistema viário, 

só necessita de atualização quando surgem alterações físicas no traçado das vias e quadras. No 

entanto, a tabela [Objeto_Lotes] pode ser atualizada com maior freqüência em função da 

alteração do atributo [proprietário] do lote. Destaca-se que esse atributo não interfere no 

modelo proposto nessa dissertação; a segunda parte é a que apresenta a maior dinâmica da 

base de dados do modelo, pois as alterações no uso do solo, em função das ocupações com 

edificação e a pavimentação do sistema viário, modificam significativamente a classificação 

da imagem. Para que o modelo proposto, de análise de vazios urbanos, apresente resultados 

atualizados, é necessária a atualização freqüente da ocupação do lotes, o que se pode ser feito 

por meio de fotografia aérea, ou imagem de satélite, com resolução espacial de, no mínimo 

1m; a terceira parte está constituída pela base topográfica digital que pode ser considerada 

inalterada; e a quarta parte, que trata da base de dados referente à rede de infra-estrutura, deve 

ser revista para atualização do modelo, tendo como referência a data da imagem classificada. 
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Figura 4.35 - Representação esquemática da geração da base de dados georreferenciada. 
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4.4 - Modelo de Análise de Vazios Urbanos 

 

No desenvolvimento do modelo de análise de vazios urbanos foi estabelecido um indicador de 

prioridades para a ocupação de lote vazio a partir de dois critérios: a situação do lote, que tem 

caráter eliminatório, e a infra-estrutura de caráter classificatório. Cada critério conta com um 

conjunto de fatores, cada fator com uma série de atributos, e cada atributo com classes e um 

índice associado que é aplicado para o procedimento de hierarquização do modelo. O 

conjunto de critérios, fatores, atributos, classes e índices, a se relacionar com os lotes, podem 

ser visualizados na Tabela 4.3. 

 

Para o critério situação do lote (eliminatório), representado na Tabela 4.3, foram associados 

os seguintes fatores, atributos, classes e índice: 

 

- ocupado. Se no lote já existe edificação identificada na classificação, atribui-se, na coluna 

índice, o valor numérico igual a 160; valor igual a 0 (zero) é atribuído se o lote estiver vago. 

A fonte dos dados para esse fator é o mapa temático representado na Figura 4.34 (situação 

final da ocupação dos lotes); 

 

- área de preservação permanente. Se o lote estiver localizado a uma distância inferior a 50m 

da rede de drenagem natural, atribui-se, na coluna índice, o valor numérico igual a 80 e valor 

igual a 0 (zero) se o lote for considerado apto. A fonte dos dados para esse fator foi é o mapa 

temático representado na Figura 4.18 (situação do lote com relação à Área de Preservação 

Permanente); 

 

- dificuldade de ocupação. Se dado lote apresentar declividade do terreno superior a 15%, 

atribui-se, na coluna índice, o valor numérico igual a 40, e valor igual a 0 (zero) se lote o for 

considerado apto. A fonte dos dados para esse fator é o mapa temático representado na 

Figura 4.13 (situação do lote com relação à declividade); 

 

- penalizado. Se o lote têm via pavimentada e não tem rede de água ou rede de esgoto 

implantada, atribui-se, na coluna índice, o valor numérico igual a 20 e valor igual a 0 (zero) 

se o lote for considerado apto. A fonte dos dado para esse fator é o mapa temático 

representado na Figura 4.38 (situação final dos lotes penalizados). Os procedimentos para a 

obtenção da situação dos lotes penalizados estão descritos no item 4.4.1. 
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Tabela 4.3 - Base de informações para a análise de lotes prioritários à ocupação. 

Critérios Fatores Atributos Classe Índice 

Ocupado. Existe edificação no lote. 
Sim 

Não 

160,0 

0,0 

Área de preservação 

permanente. 

À distância do lote à rede de 

drenagem natural é menor 50m. 

Sim 

Não 

80,0 

0,0 

Dificuldade de 

ocupação. 

O lote encontra-se em terreno, com 

declividade superior a 15%. 

Sim 

Não 

40,0 

0,0 

SI
T

U
A

Ç
Ã

O
 D

O
 L

O
T

E
 

(E
L

IM
IN

A
T

Ó
R

IO
) 

Penalizado. 
Lote tem via pavimentada, mas não 

possui rede de água ou esgoto. 

Sim 

Não 

20,0 

0,0 

Rede viária. 

 

Pf = 46,7 

Distância (m) do lote à via 

pavimentada. 

    0 a   50 

  50 a 100 

100 a 150 

150 a 200 

       > 200 

4,67 

3,50 

2,33 

1,17 

0,0 

Rede de drenagem 

pluvial. 

 

Pf = 16,2 

Distância (m) do lote à rede de 

drenagem pluvial. 

    0 a   50 

  50 a 100 

100 a 150 

150 a 200 

       > 200 

1,62 

1,62 

0,81 

0,40 

0,0 

Rede de água. 

 

Pf = 4,7 

Distância (m) do lote à rede de 

abastecimento de água. 

    0 a   50 

  50 a 100 

100 a 150 

150 a 200 

       > 200 

0,47 

0,35 

0,23 

0,12 

0,0 

Rede de esgoto. 

 

Pf = 19,8 

Distância (m) do lote à rede coletora 

de esgotos. 

    0 a   50 

  50 a 100 

100 a 150 

150 a 200 

       > 200 

1,98 

1,48 

0,99 

0,49 

0,0 

IN
D

IC
A

D
O

R
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E
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R
IO

R
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E
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A
R

A
 A
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V
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S 
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A
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R
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A
 

(C
L

A
SS
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A
T

Ó
R

IO
) 

Rede de energia. 

 

Pf = 12,6 

Distância (m) do lote à rede de 

energia. 

    0 a   50 

  50 a 100 

100 a 150 

150 a 200 

       > 200 

1,26 

0,95 

0,63 

0,32 

0,0 
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O critério infra-estrutura (classificatório), representado na Tabela 4.3, teve como base de dado 

a inclusão do custo de implantação de rede de infra-estrutura e a distância do lote em relação à 

rede de infra-estrutura existente. Foram adotados os seguintes fatores e seus respectivos pesos 

[Pf]: redes viárias [46,7], de drenagem pluvial [16,2], de abastecimento de água [4,7], de 

esgoto sanitário [19,8] e de energia [12,6]. 

 

Os pesos atribuídos a cada um dos fatores têm como base a Tabela 3.6 (participação de cada 

rede no custo de implantação da infra-estrutura). O valor do peso equivale à média percentual 

entre área de baixa densidade (75 hab/ha) e área com alta densidade (600 hab/ha) do custo de 

implantação da rede de infra-estrutura. Essa média está representada na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 - Representação percentual do custo de implantação da infra-estrutura. 

Rede Pf 
Média entre 75 e 600 hab/ha (%) 

Pavimentação 46,7 
Pluvial 16,2 
Água 4,7 

Esgoto 19,8 
Energia 12,6 
TOTAL 100,0 

Adaptado de Mascaró (1987). 
 

A partir dos pesos atribuídos a cada fator, obteve-se valor de incremento de índices dado por: 

 

Ic = (Pf / 10) / (Nc  - 1)          (4.1) 

Onde 

Ic  = Incremento de índice da classe; 

Pf = Peso do fator; 

Nc = Número de intervalos de classes. 

 

Em seguida, foram estabelecidos os valores do índice de cada classe como: 

I>200 = 0;          (4.2) 

I150 a  200 = Ic;          (4.3) 

I100 a  150 = 2 x Ic;         (4.4) 

I50 a  100  = 3 x Ic;         (4.5) 

I0 a  50  = 4 x Ic;         (4.6) 
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O valor do peso do fator (Pf ) foi dividido por 10, de modo que o resultado da soma dos 

índices das classes de 0 a 50, para todos os fatores (redes viária, drenagem, água, esgoto e 

energia), tenha valor igual a 10, correspondente à “nota” máxima que um lote pode obter no 

critério classificatório. A classe de 50 a 100 metros de distância da rede de drenagem pluvial é 

que teve valor representado por: 

 

I50 a  100 (rede de drenagem)= 4 x Ic;        (4.7) 

 

Essa diferença com relação à regra adotada para as demais classes ocorreu em função de que 

se pode ter uma distância mínima de até 100 metros entre bocas de lobo na rede de drenagem 

urbana. Considerou-se para as classes I0 a 50 e I50 a 100 o mesmo índice com valor numérico 

igual a 1,62. 

 

A criação dos índices numéricos para todas as classes e fatores teve como objetivo preparar a 

superposição indexada, dos planos de informação, empregada na hierarquização utilizada pelo 

modelo de análise de vazios urbanos. 

 

Cabe destacar que o serviço de coleta de lixo, um dos componentes da infra-estrutura urbana, 

não teve valor associado a nenhum fator característico em função de que esse serviço só 

ocorre, na região do estudo de caso, quando da existência de via pavimentada. Foi 

considerado, para efeito da hierarquização no modelo, que o lote pertencente à classe de 

distância de 0 a 50m, do atributo distância do lote à via pavimentada, tem incorporado no 

índice I0 a 50  o valor do benefício da coleta de lixo. 

 

4.4.1 - Lotes penalizados 

 

Estabelecidos os valores de índices, a próxima etapa foi a transformação dos PI de 

representação {temática}, do critério classificatório para uma representação {numérica} por 

meio do programa desenvolvido na linguagem LEGAL (Anexo 11). 

 

Por intermédio dos programas LEGAL (Anexo 12 e 13) gerou-se o PI {temático} que 

representou os lotes penalizados. O que consistiu na soma dos PI {numérico} que 

representam os lotes [A_Via_Pavimentada] com [Num_Agua] e [A_Via_Pavimentada] com 

[Num_Esgoto] – Figuras 4.36 e 4.37. 
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Figura 4.36 - Lote penalizado presença de via pavimentada e ausência da rede de água. 

 

 

 
Figura 4.37 - Lote penalizado presença de via pavimentada e ausência da rede de esgoto. 
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A situação final dos lotes penalizados pela presença de via pavimentada e ausência da rede de 

água ou rede de esgoto, representados na Figura 4.38, foi obtida por meio do programa 

LEGAL (Anexo 14), que realizou a união dos lotes penalizados (pavimentado sem rede de 

água ou esgoto) e ajuste para a obtenção de um mapa temático da representação final desses 

lotes. 

 

O ajuste supracitado foi necessário, pois na soma do PI {numérico}, que representa os lotes 

[A_Via_Pavimentada] com [Num_Agua] e [A_Via_Pavimentada] com [Num_Esgoto], todos 

os lotes da classe de 0 a 50m foram considerados aptos no quesito penalidades, sendo que, em 

alguns lotes dessa classe, a rede de água ou esgoto não se encontra implantada no lado do lote 

identificado com [A_Via_Pavimentada]. Situação apresentada no [Detalhe_Penalizado] da 

Figura 4.36. 

 

Realizou-se o ajuste por meio da dissociação dos polígonos, na {edição vetorial}, que 

representavam os lotes [b_Apto] do PI [b_Final_Penalizado] e da posterior associação desses 

polígonos à classe [f_Penalizado]. 

 

 

 
Figura 4.38 - Situação final dos lotes penalizados. 
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Após a obtenção dos fatores do critério eliminatório (ocupado, área de preservação 

permanente, dificuldade de ocupação e penalizado), procedeu-se à transformação dos PI 

{temático}, que representam esses fatores, para uma representação {numérica} por meio do 

programa desenvolvido na linguagem LEGAL (Anexo 15). 

 

4.4.2 - Hierarquização dos lotes 

 

A hierarquização dos lotes estabeleceu a prioridade de ocupação dos lotes vazios, 

classificados no critério infra-estrutura, e eliminação dos lotes enquadrados no critério 

eliminatório associado à situação do lote. Para a hierarquização dos lotes, empregou-se o 

modelo de sobreposição indexada do PI {numérico} da representação de todos os fatores de 

cada lote. 

 

Inicialmente foi calculado o valor final da sobreposição (Vfs) dos lotes analisados por meio 

do programa LEGAL (Anexo 16) que expressa a formulação matemática: 

 

Vfs = ?  If          (4.7) 

Onde: 

Vfs = Valor final da sobreposição; 

If  = Valor do índice PI {numérico} para cada fator: situação do lote (1-ocupado, 2-

área de preservação permanente, 3-dificuldade de ocupação, 4-penalizado) e da 

infra-estrutura (rede 5-viária, 6-de drenagem pluvial, 7-de água, 8-de esgoto e 9-

de energia). 

 

Em seguida, realizou-se a comparação do valor final da sobreposição (Vfs), com os intervalos 

de classes conforme a classificação estabelecida na Tabela 4.5. Para cada intervalo de classe 

(segunda coluna da Tabela 4.5), foi correlacionada a expressão da escala de prioridade para a 

ocupação do lote (terceira coluna da Tabela 4.5), que tem no critério classificatório uma 

representação lingüística de relação de preferência, conforme proposto por Souza (1998), e no 

critério eliminatório, tem uma representação lingüística que traduz, a razão da exclusão do 

lote a prioridade de ocupação. 
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Com o emprego do programa LEGAL (Anexo 16), gerou-se o valor final da sobreposição 

(Vfs) de todos os fatores em um único PI {numérico}. Aplicando o programa LEGAL (Anexo 

17), fez-se a hierarquização final dos lotes, mediante a comparação do valor final da 

sobreposição com a Tabela 4.5. 

 

 

Tabela 4.5 - Hierarquização da prioridade de ocupação. 

Critério Intervalo de classe 
Expressão da escala de prioridade 

para a ocupação do lote. 

0,00 a 2,00 Condição precária 

2,01 a 4,00 Fraca preferência 

4,01 a 6,00 Forte preferência 

6,01 a 8,00 Preferência demonstrada 

C
la

ss
ifi

ca
tó

rio
 

8,01 a 10,0 Preferência absoluta 

20 a 30 Penalizado 

40 a 70 Desclassificado - declividade 

80 a 150 Desclassificado - área proteção 

El
im

in
at

ór
io

 

160 a 310 Ocupado 

 

 

O programa LEGAL (Anexo 17) proporcionou como resultado dois mapas temáticos: o 

primeiro apresenta a hierarquização de lotes prioritários à ocupação sem lotes penalizados - 

Figura 4.39. Nesse mapa foi desconsiderado, na hierarquização, os lotes penalizados; o 

segundo mapa mostra a hierarquização de lotes prioritários à ocupação, incluindo os lotes 

classificados como penalizados - Figura 4.40. 

 

As Tabelas 4.6 e 4.7 apresentam, respectivamente, associadas às Figuras 4.39 e 4.40, o 

resultado da quantidade de lotes enquadrados em cada uma das expressões da escala de 

prioridade para sua ocupação, e a representação percentual frente ao total de lotes analisados 

na área do estudo de caso. 
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Figura 4.39 - Hierarquização de lotes prioritários à ocupação (sem lotes penalizados). 
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Figura 4.40 - Hierarquização de lotes prioritários à ocupação (com lotes penalizados). 
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Tabela 4.6 - Hierarquização de lotes prioritários à ocupação 

(sem lotes penalizados). 

Expressão da escala de prioridade  para 
ocupação do lote. Total (%) 

a Ocupado 395     41,98 

b Desclassificado - área de proteção 1       0,11 
c Desclassificado - declividade 4       0,43 

d Área pública ocupada -  - El
im

in
at

ór
io

 

e Área pública não ocupada 5  - 

f Penalizado 0  - 
g Condição precária 0  - 

h Fraca preferência 4       0,43 
i Forte preferência 149     15,83 

j Preferência demonstrada 139     14,77 C
la

ss
ifi

ca
tó

rio
 

l Preferência absoluta 249     26,45 

Total (1) 941 100,00 
(1) Área pública não contabilizada. 

 

 

Tabela 4.7 - Hierarquização de lotes prioritários à ocupação 

(com lotes penalizados). 

Expressão da escala de prioridade  para 
ocupação do lote. Total (%) 

a Ocupado 395     41,98 

b Desclassificado - área de proteção 1       0,11 
c Desclassificado - declividade 4       0,43 

d Área pública ocupada -  - El
im

in
at

ór
io

 

e Área pública não ocupada 5  - 

f Penalizado 268     28,46 
g Condição precária 0  - 
h Fraca preferência 4       0,43 

i Forte preferência 120     12,75 
j Preferência demonstrada 28       2,98 C

la
ss

ifi
ca

tó
rio

 

l Preferência absoluta 121     12,86 
Total (1) 941   100,00 

(1) Área pública não contabilizada. 
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A Figura 4.41 apresenta a síntese da aplicação do modelo a partir da base de dados 

georreferenciada. 

 

Figura 4.28

Lote com via 

pavimentada.

Situação do lote com relação à  

distância da rede de:

Figura 4.20 - Água.

Figura 4.22 - Energia elétrica.

Figura 4.24 - Drenagem pluvial.

Figura 4.26 - Esgoto.

Legenda

Produtos  empregados no modelo.  Entrada de dados. Produtos intermediários.

   Rotinas no SPRING.

Figura 4.13 - 

Situação do lote 

com relação a 

declividade.

Figura 4.34 - 

Situação final

 da ocupação

 dos  lotes.

Figura 4.18 - 

Situação do lote 

com relação à 

Área de Preserv. 

Permanente.

Ajustes

 Ajustes.

Figura 4.39 - 

Hierarquização de 

lotes prioritários à 

ocupação (sem lotes 

penalizados).

Figura 4.26 - Situação do 

lote com relação à rede de 

esgoto.

Vfs

valor final 

sobreposição.  

 Tabela 4.4 -

Custo % da 

implantação da 

infra-estrutura.

Tabela 4.3 - 

Atribuição 

dos 

indices.

Gera PI 

{numérico}

Hierarquização 

da prioridade 

de ocupação 

com base na 

Tabela 4.4. Figura 4.40 - 

Hierarquização de 

lotes prioritários à 

ocupação (com  lotes 

penalizados).

Figura 4.20 - Situação do 

lote com relação à rede de 

água.

Figura 4.38 - 

Situação final 

dos lotes 

penalizados.

Mapa temático final do modelo.

conceito

 
Figura 4.41 - Síntese da aplicação do modelo. 
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5 - CONCLUSÕES 

 

Nesta pesquisa foram estabelecidos os critérios e procedimentos que resultaram na concepção 

de um modelo de análise de vazios urbanos, que considerou a interação entre o acesso à infra-

estrutura implantada, a declividade e a proximidade a áreas de proteção ambiental, analisadas 

por meio do geoprocessamento, para a indicação da prioridade de ocupação de lotes em áreas 

parceladas de zona urbana. Os critérios considerados para a avaliação da infra-estrutura 

foram: rede viária, drenagem pluvial, abastecimento de água, esgoto sanitário, e energia. 

 

O modelo foi aplicado em parte de um loteamento, dentro do perímetro urbano da cidade de 

Goiânia-GO, e apresentou como resultado o mapa temático que hierarquiza os lotes 

prioritários à ocupação, com a quantificação e enquadramento em cada uma das expressões da 

escala de prioridade à ocupação em consonância com a proposta no modelo. 

 

Para o estudo de caso pode-se observar que o modelo além de identificar, localizar e 

quantificar os lotes vazios existentes, proporcionou o estabelecimento de uma prioridade de 

ocupação desses lotes. Isso tanto pode atender aquele que deseja construir, em local com 

adequadas condições de rede de infra-estrutura implantada, bem como subsidiar a 

administração pública quanto ao planejamento de melhorias a serem feitas no local e no 

estabelecimento da diferenciação visando a cobrança de impostos. 

 

Identificou-se que mais de 50% dos lotes analisados na área do estudo de caso encontram-se 

vagos, e que cerca de 28% desses lotes estão na condição de penalizados: lotes que têm via 

pavimentada e não possuem redes de água ou esgoto implantadas. Essa condição denota o 

prejuízo de quem pretende ocupar o lote nessa condição, uma vez que para ter acesso ao 

saneamento básico as vias pavimentadas terão de ser parcialmente destruídas, e 

posteriormente recuperadas após sua implantação. Isso também evidencia desperdício dos 

recursos públicos. 

 

A principal contribuição do modelo está na quantificação de lotes vazios e na definição da 

situação desses lotes em relação à rede de infra-estrutura implantada. Além de estabelecer um 

indicador de prioridades de ocupação de lotes vazios, essa informação poderá ser utilizada 

pelo planejamento urbano em associação com setores da administração municipal como: 

educação (escolha de local mais adequado à instalação de novas escolas), finanças 
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(estabelecimento de critérios para a planta de valor imobiliário), sistema viário (planejamento 

de vias prioritárias à execução da drenagem e pavimentação), energia (racionalização da rede 

de distribuição e sistema de iluminação pública) dentre outros. 

 

A base de dados da rede de infra-estrutura urbana, em geral, é especialmente crítica para o 

estabelecimento do modelo. Os dados dos arquivos das concessionárias que implantam e 

fazem a manutenção das redes de água, de esgoto, de energia e de drenagem pluvial não 

acompanham a necessária atualização e mostram precariedade em sua precisão. Em muitos 

municípios não existe o cadastro urbano georreferenciado, levando cada concessionária a 

produzir, individualmente, a sua base de dados. A solução para esse problema estaria no 

estabelecimento de parcerias entre concessionárias e órgãos municipais que se interessam pelo 

mapeamento. 

 

A área de estudo, onde foi aplicado o modelo, levou quase 50 anos para ocupar apenas a 

metade dos lotes projetados no início dos anos cinqüenta. Nesse período, as ausências de rede 

de drenagem pluvial e de ruas pavimentadas constituíram-se em fatores que, associados às 

intempéries, acarretaram a degradação do meio ambiente. As ruas abertas, sem as devidas 

obras de infra-estrutura, facilitam a desagregação do solo, causando o aparecimento de 

erosões. A dificuldade do acesso de veículos à área prejudica a coleta do lixo, que acaba 

sendo depositado em lotes desocupados e, muitas vezes, lançado dentro das erosões, 

promovendo a proliferação de vetores como ratos, insetos e outros agentes nocivos à saúde. 

 

A situação da ocupação dos lotes da Região Metropolitana Ampliada de Goiânia (RMAG) 

registra cerca de 420 mil lotes vagos que representam mais de 50% do total de lotes 

existentes. Essa situação exige, na concepção dessa pesquisa, um estabelecimento de critérios 

para a ocupação dos lotes que, necessariamente, vão requerer a racionalização da aplicação 

dos recursos públicos. A disposição e as condições das redes de infra-estrutura desses lotes 

vazios está sendo enfrentada pelas atuais administrações como problema de ordem social, 

econômica e ambiental. 

 

A utilização do geoprocessamento mostra-se eficiente a analise de mapas temáticos para o 

planejamento urbano e como suporte ao desenvolvimento de planos diretores. Para sua 

utilização, os recursos necessários estão basicamente relacionados à capacitação de 

profissionais (multidisciplinares), e a aquisição de materiais tais como computador pessoal e 
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fotografias aéreas ou imagens de satélites. Essas têm se apresentado cada vez mais acessíveis 

no mercado e com qualidade, no que se refere à resolução espacial, temporal e radiométrica, 

precisas para a análise urbana e ambiental. 

 

O software SPRING apresenta valiosos recursos para a realização de operações que 

simplificam o trabalho do planejador, ao integrar variadas fontes e automatizar a produção de 

documentos que facilitam e enriquecem o planejamento. As dificuldades de processar 

automaticamente a identificação dos lotes ocupados e vias pavimentadas, por meio da 

consulta espacial, poderão ser superadas com a introdução de novas funções no software em 

próximas versões do SPRING. 

 

Pode-se afirmar que a atualização do software implementará o processo automático da 

classificação de lotes ocupados e vias pavimentadas, propiciando o aprimoramento do modelo 

desenvolvido nessa dissertação, mediante a introdução de análise vetorial entre planos de 

informações, em que a etapa de identificação de lotes ocupados por edificação poderá ser 

totalmente automatizada. 

 

Com relação ao modelo proposto, especificamente no critério classificatório do indicador de 

prioridade para a ocupação de lotes vazios, propõe-se o desenvolvimento de pesquisas no 

intuito de atualizar os custos de implantação da infra-estrutura. Pode-se, ainda, incorporar 

outros custos no critério classificatório, como o de manutenção das redes. Sugere-se, também, 

a ampliação dos fatores classificatórios, adicionando-se variáveis externas (proximidade a 

escolas, ao serviço de transporte coletivo, a áreas de lazer, dentre outros) que estejam 

relacionados aos custos e benefícios do loteamento. 
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Anexo 1 

// Programa para obter matriz de distância do lote à rede água. 

{ 

// Declaração 

Tematico a, b, c, d, e, grava("Redes"); 

 

// Instanciação 

a = Recupere(Nome="Ag_000_050"); 

b = Recupere(Nome="Ag_050_100"); 

c = Recupere(Nome="Ag_100_150"); 

d = Recupere(Nome="Ag_150_200"); 

e = Recupere(Nome="Ag_200"); 

// Criando novo plano 

grava = Novo (Nome="Lote_Agua", ResX=1, ResY=1, Escala=2000); 

 

// Operação 

grava = Atribua (CategoriaFim = "Redes") 

        { 

        "> 200  m"       :  (e.Classe == "> 200  m"), 

        "150 a 200 m" :  (d.Classe == "150 a 200 m") &&  (e.Classe <> "> 200  m"), 

        "100 a 150 m" :  ((c.Classe == "100 a 150 m") &&  (e.Classe <> "> 200  m")) && 

                                   ((c.Classe == "100 a 150 m") && (d.Classe <> "150 a 200 m")), 

        "050 a 100 m" :  ((b.Classe == "050 a 100 m") &&  (e.Classe <> "> 200  m")) && 

                                   ((b.Classe == "050 a 100 m") && (d.Classe <> "150 a 200 m")) && 

                                   ((b.Classe == "050 a 100 m") && (c.Classe <> "100 a 150 m")), 

        "000 a 050 m" :  ((a.Classe == "000 a 050 m") &&  (e.Classe <> "> 200  m")) && 

                                   ((a.Classe == "000 a 050 m") && (d.Classe <> "150 a 200 m")) && 

                                   ((a.Classe == "000 a 050 m") && (c.Classe <> "100 a 150 m")) && 

                                   ((a.Classe == "000 a 050 m") && (b.Classe <> "050 a 100 m")) 

        }; 

} 
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Anexo 2 

// Programa para obter matriz de distância do lote à rede de energia. 

 

{ 

// Declaração 

Tematico a, b, c, d, e, grava("Redes"); 

 

// Instanciação 

a = Recupere(Nome="En_000_050"); 

b = Recupere(Nome="En_050_100"); 

c = Recupere(Nome="En_100_150"); 

d = Recupere(Nome="En_150_200"); 

 

// Criando novo plano 

grava = Novo (Nome="Lote_Energia", ResX=1, ResY=1, Escala=2000); 

 

// Operação 

grava = Atribua (CategoriaFim = "Redes") 

        {  

        "150 a 200 m" :  (d.Classe == "150 a 200 m"), 

        "100 a 150 m" :  ((c.Classe == "100 a 150 m") &&  (d.Classe <> "150 a 200 m")), 

        "050 a 100 m" :  ((b.Classe == "050 a 100 m") &&  (d.Classe <> "150 a 200 m")) && 

                                   ((b.Classe == "050 a 100 m") && (c.Classe <> "100 a 150 m")), 

        "000 a 050 m" :  ((a.Classe == "000 a 050 m") &&  (d.Classe <> "150 a 200 m")) && 

                                   ((a.Classe == "000 a 050 m") && (c.Classe <> "100 a 150 m")) && 

                                   ((a.Classe == "000 a 050 m") && (b.Classe <> "050 a 100 m")) 

        }; 

} 
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Anexo 3 

// Programa para obter matriz de distância do lote à rede de drenagem pluvial. 

 

{ 

// Declaração 

Tematico a, b, c, d, e, grava("Redes"); 

 

// Instanciação 

a = Recupere(Nome="Pl_000_050"); 

b = Recupere(Nome="Pl_050_100"); 

c = Recupere(Nome="Pl_100_150"); 

d = Recupere(Nome="Pl_150_200"); 

e = Recupere(Nome="Pl_200"); 

 

// Criando novo plano 

grava = Novo (Nome="Lote_Pluvial", ResX=1, ResY=1, Escala=2000); 

 

// Operação 

grava = Atribua (CategoriaFim = "Redes") 

        {  

        "> 200  m"       :  (e.Classe == "> 200  m"), 

        "150 a 200 m" :  (d.Classe == "150 a 200 m") &&  (e.Classe <> "> 200  m"), 

        "100 a 150 m" :  ((c.Classe == "100 a 150 m") &&  (e.Classe <> "> 200  m")) && 

                                   ((c.Classe == "100 a 150 m") && (d.Classe <> "150 a 200 m")), 

        "050 a 100 m" :  ((b.Classe == "050 a 100 m") &&  (e.Classe <> "> 200  m")) && 

                                   ((b.Classe == "050 a 100 m") && (d.Classe <> "150 a 200 m")) && 

                                   ((b.Classe == "050 a 100 m") && (c.Classe <> "100 a 150 m")), 

        "000 a 050 m" :  ((a.Classe == "000 a 050 m") &&  (e.Classe <> "> 200  m")) && 

                                   ((a.Classe == "000 a 050 m") && (d.Classe <> "150 a 200 m")) && 

                                   ((a.Classe == "000 a 050 m") && (c.Classe <> "100 a 150 m")) && 

                                   ((a.Classe == "000 a 050 m") && (b.Classe <> "050 a 100 m")) 

        }; 

} 
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Anexo 4 

// Programa para obter matriz de distância do lote à rede de esgoto. 

 

{ 

// Declaração  

Tematico a, b, c, d, e, grava("Redes"); 

 

// Instanciação 

a = Recupere(Nome="Es_000_050"); 

b = Recupere(Nome="Es_050_100"); 

c = Recupere(Nome="Es_100_150"); 

d = Recupere(Nome="Es_150_200"); 

e = Recupere(Nome="Es_200"); 

 

//Criando novo plano 

grava = Novo (Nome="Lote_Esgoto", ResX=1, ResY=1, Escala=2000); 

 

// Operação  

grava = Atribua (CategoriaFim = "Redes") 

        {  

        "> 200  m"       :  (e.Classe == "> 200  m"), 

        "150 a 200 m" :  (d.Classe == "150 a 200 m") &&  (e.Classe <> "> 200  m"), 

        "100 a 150 m" :  ((c.Classe == "100 a 150 m") &&  (e.Classe <> "> 200  m")) && 

                                   ((c.Classe == "100 a 150 m") && (d.Classe <> "150 a 200 m")), 

        "050 a 100 m" :  ((b.Classe == "050 a 100 m") &&  (e.Classe <> "> 200  m")) && 

                                   ((b.Classe == "050 a 100 m") && (d.Classe <> "150 a 200 m")) && 

                                   ((b.Classe == "050 a 100 m") && (c.Classe <> "100 a 150 m")), 

        "000 a 050 m" :  ((a.Classe == "000 a 050 m") &&  (e.Classe <> "> 200  m")) && 

                                   ((a.Classe == "000 a 050 m") && (d.Classe <> "150 a 200 m")) && 

                                   ((a.Classe == "000 a 050 m") && (c.Classe <> "100 a 150 m")) && 

                                   ((a.Classe == "000 a 050 m") && (b.Classe <> "050 a 100 m")) 

        }; 

} 
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Anexo 5 

// Programa p determinar intercessão de regiões, classificadas como asfalto, e o sistema viário. 

 

{ 

// Declaração 

Tematico zon("Temas"), uso("Uso_Solo"), ocup("Ocupacao"); 

 

// Instanciação 

zon = Recupere(Nome="Zoneamento"); 

uso = Recupere(Nome="Uso_99_30_10"); 

 

// Criando novo plano 

ocup = Novo (Nome="Ocup_Pavimento_30_10", ResX=1, ResY=1, Escala=2000); 

 

// Operação 

ocup = Atribua (CategoriaFim = "Ocupacao") 

      { "Pavimentado" :  (zon.Classe == "Sistema_Viario" &&  uso.Classe == "Asfalto") }; 

} 
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Anexo 6 

// Programa para obter as vias não pavimentadas. 

 

{ 

// Declaração 

Tematico pav, npav("Classificacao"); 

Tematico zon("Temas"); 

 

// Instanciação 

//Via_Pavimentada obtido pela analise espacial Cad_Classf_Pavimento x Cad_Lote_Pav 

pav = Recupere(Nome="A_Via_Pavimentada"); 

zon = Recupere(Nome="Zoneamento"); 

 

// Criando novo plano 

npav = Novo (Nome="A_Via_Nao_Pavimentada", ResX=1, ResY=1, Escala=2000); 

 

// Operação 

npav = Atribua (CategoriaFim = "Classificacao") 

           {  

           "B_Via_Nao_Pavimentada" :  (zon.Classe == "Sistema_Viario") &&  

                                                           (pav.Classe <> "A_Via_Pavimentada") 

           }; 

} 
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Anexo 7 

// Programa para obter lotes sem pavimento e lotes vagos. 

{ 

// Declaração 

Tematico lpav, lnpav("Classificacao"); 

Tematico locu, lvag("Classificacao"); 

Tematico zonc, zonr("Temas"); 

 

// Instanciação 

//Lt com_Via_Pavimentada obtido por meio da analise espacial  

//B_Cadastro_Lotes x Cad_Lote_Pav 

//Lote ocupado por meio da analise espacial B_Cadastro_Lotes x Cad_Classif_Edificacao 

lpav  = Recupere(Nome="a_Lote_Com_Via_Pavimentada"); 

locu  = Recupere(Nome="a_Ocupado"); 

zonc = Recupere(Nome="Zoneamento"); 

zonr  = Recupere(Nome="Zoneamento"); 

// Criando novo plano 

lnpav = Novo (Nome="a_Lote_Sem_Via_Pavimentada", ResX=1, ResY=1, Escala=2000); 

lvag = Novo (Nome="a_Vago", ResX=1, ResY=1, Escala=2000); 

 

// Operação 

lnpav = Atribua (CategoriaFim = "Classificacao") 

           { B_Via_Nao_Pavimentada" : (zonc.Classe == "Lote_Residencial_Comercial") && 

                                                           (lpav.Classe <> "A_Via_Pavimentada") || 

                                                           (zonr.Classe == "Lote_Residencial") &&  

                                                           (lpav.Classe <> "A_Via_Pavimentada")  

          }; 

lvag = Atribua (CategoriaFim = "Classificacao") 

       { "a_Vago" :  (zonc.Classe == "Lote_Residencial_Comercial") &&  

                             (locu.Classe <> "a_Ocupado") || 

                             (zonr.Classe == "Lote_Residencial") && (locu.Classe <> "a_Ocupado")  

        }; 

} 
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Anexo 8 

// Programa para gerar final ocupação lote e final lote via. 

{ 

// Declaração 

Tematico ocu, vg, focu, cpv, spv, fav("Classificacao"); 

 

// Instanciação 

 

ocu = Recupere(Nome="a_Ocupado_Final"); 

vg = Recupere(Nome="a_Vago"); 

cpv = Recupere(Nome="a_Lote_Com_Via_Pavimentada"); 

spv = Recupere(Nome="a_Lote_Sem_Via_Pavimentada"); 

 

// Criando novo plano 

focu = Novo (Nome="a_Final_Ocupacao_Lote", ResX=1, ResY=1, Escala=2000); 

fav = Novo (Nome="a_Final_Lote_Via", ResX=1, ResY=1, Escala=2000); 

 

// Operação 

focu = Atribua (CategoriaFim = "Classificacao") 

           { "a_Ocupado" :  (ocu.Classe == "a_Ocupado"), 

              "a_Vago"       :  (vg.Classe == "a_Vago") 

           }; 

fav = Atribua (CategoriaFim = "Classificacao") 

           {  

           "A_Via_Pavimentada"             :  (cpv.Classe == "A_Via_Pavimentada"), 

           "B_Via_Nao_Pavimentada"    :  (spv.Classe == "B_Via_Nao_Pavimentada") 

           }; 

} 
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Anexo 9 

// Programa para obter matriz de distância do lote a via pavimentada. 

 

{ 

// Declaração 

Tematico a, b, c, grava("Redes"); 

 

// Instanciação 

a = Recupere(Nome="Pv_000_050"); 

b = Recupere(Nome="Pv_050_100"); 

c = Recupere(Nome="Pv_100_150"); 

 

//Criando novo plano 

grava = Novo (Nome="Lote_Pavimento", ResX=1, ResY=1, Escala=2000); 

 

// Operação 

grava = Atribua (CategoriaFim = "Redes") 

           {  

           "100 a 150 m" :  (c.Classe == "100 a 150 m"), 

           "050 a 100 m" :  (b.Classe == "050 a 100 m") && (c.Classe <> "100 a 150 m"), 

           "000 a 050 m" :  ((a.Classe == "000 a 050 m") && (b.Classe <> "050 a 100 m")) && 

                                      ((a.Classe == "000 a 050 m") && (c.Classe <> "100 a 150 m")) 

           }; 

} 
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Anexo 10 

// Programa para determinar intercessão de pixels, classificados como edificado, com lotes 

// de uso residencial e residencial/comercial. 

 

{ 

// Declaração 

Tematico zon("Temas"), uso("Uso_Solo"), ocup("Ocupacao"); 

 

// Instanciação 

zon = Recupere(Nome="Zoneamento"); 

uso = Recupere(Nome="Uso_99_PP"); 

 

// Criando novo plano 

ocup = Novo (Nome="Ocup_Edificacao_PP", ResX=1, ResY=1, Escala=2000); 

 

// Operação 

ocup = Atribua (CategoriaFim = "Ocupacao") 

  { 

  "Ocupado" : (zon.Classe == "Lote_Residencial" &&  uso.Classe == "Edificacao") || 

                      (zon.Classe == "Lote_Residencial_Comercial" && uso.Classe == "Edificacao") 

  }; 

} 
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Anexo 11 

// Programa para gerar o PI numérico a partir do PI temático do critério classificação. 

 

{ 

// Declaração 

Tematico pv, pl, ag, es, en("Redes"); 

Tematico ltpn("Classificacao"); 

Numerico npv, npl, nag, nes, nen, nltpn("Grade"); 

Tabela tabpv, tabpl, tabag, tabes, taben, tabltpn(Ponderacao); 

 

// Definição de tabelas de pesos em função dos (custos Mascaro (1987))/10 e distância 

// Pavimentação 

tabpv = Novo (CategoriaIni = "Redes",  

                              "> 200  m"       : 0.00, 

                              "150 a 200 m" : 1.17, 

                              "100 a 150 m" : 2.33, 

                              "050 a 100 m" : 3.50, 

                              "000 a 050 m" : 4.67); 

// Pluvial 

tabpl = Novo (CategoriaIni = "Redes",  

                              "> 200  m"       : 0.00, 

                              "150 a 200 m" : 0.40, 

                              "100 a 150 m" : 0.81, 

                              "050 a 100 m" : 1.62, 

                              "000 a 050 m" : 1.62); 

// Água 

tabag = Novo (CategoriaIni = "Redes", 

                              "> 200  m"       : 0.00, 

                              "150 a 200 m" : 0.12, 

                              "100 a 150 m" : 0.23, 

                              "050 a 100 m" : 0.35, 

                              "000 a 050 m" : 0.47); 

// continua 1/3 
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Anexo 11 (continuação) 

// continuação 2/3 

// Esgoto 

tabes = Novo (CategoriaIni = "Redes",  

                              "> 200  m"       : 0.00, 

                              "150 a 200 m" : 0.49, 

                              "100 a 150 m" : 0.99, 

                              "050 a 100 m" : 1.48, 

                              "000 a 050 m" : 1.98); 

// Energia 

taben = Novo (CategoriaIni = "Redes",  

                              "> 200  m"       : 0.00, 

                              "150 a 200 m" : 0.32, 

                              "100 a 150 m" : 0.63, 

                              "050 a 100 m" : 0.95, 

                              "000 a 050 m" : 1.26); 

 

// Situação do lote e via pavimentada para analise das penalidades 

tabltpn = Novo (CategoriaIni = "Classificacao",  

                              "A_Via_Pavimentada"           : 10.00, 

                              "B_Via_Nao_Pavimentada"  :   0.00); 

 

// Instanciação 

pv   = Recupere(Nome="Lote_Pavimento"); 

pl    = Recupere(Nome="Lote_Pluvial"); 

ag   = Recupere(Nome="Lote_Agua"); 

es   = Recupere(Nome="Lote_Esgoto"); 

en   = Recupere(Nome="Lote_Energia"); 

ltpn = Recupere(Nome="a_Final_Lote_Via"); 

 

 

 

// continua 2/3 
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Anexo 11 (continuação) 

// continuação 3/3 

 

// Criando novo plano 

npv = Novo (Nome="Num_Pavimento", ResX=1, ResY=1, Escala=2000, 

                         Min=0, Max=1000); 

npl = Novo (Nome="Num_Pluvial", ResX=1, ResY=1, Escala=2000, 

                         Min=0, Max=1000); 

nag = Novo (Nome="Num_Agua", ResX=1, ResY=1, Escala=2000, 

                         Min=0, Max=1000); 

nes = Novo (Nome="Num_Esgoto", ResX=1, ResY=1, Escala=2000, 

                         Min=0, Max=1000); 

nen = Novo (Nome="Num_Energia", ResX=1, ResY=1, Escala=2000, 

                         Min=0, Max=1000); 

nltpn = Novo (Nome="Num_Penalizado_Meio", ResX=1, ResY=1, Escala=2000, 

                         Min=0, Max=1000); 

 

// Operação 

npv = Pondere (pv, tabpv); 

npl = Pondere (pl, tabpl); 

nag = Pondere (ag, tabag); 

nes = Pondere (es, tabes); 

nen = Pondere (en, taben); 

nltpn = Pondere (ltpn, tabltpn); 

} 
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Anexo 12 

// Programa para gerar soma das grades de pavimento esgoto, pavimento e água, 

// e soma de toda infra-estrutura. 

 

{ 

// Declaração 

Numerico npv, npl, nag, nes, nen, npvm, soma, somaag, somaes ("Grade"); 

 

// Instanciação 

npv    = Recupere(Nome="Num_Pavimento"); 

npl     = Recupere(Nome="Num_Pluvial"); 

nag    = Recupere(Nome="Num_Agua"); 

nes    = Recupere(Nome="Num_Esgoto"); 

nen    = Recupere(Nome="Num_Energia"); 

npvm = Recupere(Nome="Num_Penalizado_Meio"); 

 

// Criando novo plano 

soma = Novo (Nome="Num_Soma_Infra", ResX=1, ResY=1, Escala=2000, 

                         Min=0, Max=1000); 

somaag = Novo (Nome="Num_Soma_Pv_Ag", ResX=1, ResY=1, Escala=2000, 

                         Min=0, Max=1000); 

somaes = Novo (Nome="Num_Soma_Pv_Es", ResX=1, ResY=1, Escala=2000, 

                         Min=0, Max=1000); 

 

// Operação 

soma = (npv + npl + nag + nes + nen); 

 

// para verificação de lotes penalizados soma água + lote com pavimento 

// e esgoto + lote com pavimento 

somaag = (nag + npvm); 

somaes = (nes + npvm);  

} 
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Anexo 13 

// Programa para gerar PI de lote penalizado, lote com via pavimentada sem a rede de água, 

// lote com via pavimentada sem a rede de esgoto 

{ 

// Declaração 

Tematico dag, des, hier  ("Classificacao"); 

Numerico  somapvag, somapves  ("Grade"); 

Tabela  tabpvag, tabpves (Fatiamento); 

 

// Definição tabela Mascaro (redes de água, índice ate 0,35, e esgoto, índice ate 1,48) 

// valores que foram arredondados para 0,4 e 1,5 

tabpvag = Novo (CategoriaFim = "Classificacao", 

                                [  0.0, 0.99] : "b_Apto",  

                                [10.0, 10.4] : "f_Penalizado",  

                                [10.4, 20.0] : "b_Apto"); 

tabpves = Novo (CategoriaFim = "Classificacao",  

                                [  0.0, 9.99] : "b_Apto",  

                                [10.0, 11.5] : "f_Penalizado",  

                                [11.5, 20.0] : "b_Apto"); 

 

// Instanciação 

somapvag = Recupere(Nome="Num_Soma_Pv_Ag"); 

somapves = Recupere(Nome="Num_Soma_Pv_Es");  

 

// Criando novo plano 

dag = Novo (Nome="b_Penalizado_Falta_Rede_Agua", ResX=1, ResY=1, Escala=2000); 

des = Novo (Nome="b_Penalizado_Falta_Rede_Esgoto", ResX=1, ResY=1, Escala=2000); 

 

// Operação 

dag = Fatie (somapvag, tabpvag); 

des = Fatie (somapves, tabpves); 

} 
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Anexo 14 

// Programa para unir lotes penalizados água e esgoto. 

 

{ 

// Declaração 

Tematico pp, rg, pav("Classificacao"); 

 

// Instanciação 

pp = Recupere(Nome="b_Penalizado_Falta_Rede_Agua"); 

rg = Recupere(Nome="b_Penalizado_Falta_Rede_Esgoto"); 

 

//Criando novo plano 

pav = Novo (Nome="b_Penalizado_Para_Ajuste", ResX=1, ResY=1, Escala=2000); 

 

// Operação 

pav = Atribua (CategoriaFim = "Classificacao") 

           {  

           "f_Penalizado" :  (pp.Classe == "f_Penalizado"  ||   rg.Classe == "f_Penalizado"), 

           "b_Apto"          :  (pp.Classe == "b_Apto"         &&  rg.Classe == "b_Apto") 

           }; 

} 
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Anexo 15 

// Programa para gerar o PI numérico a partir do PI temático do critério eliminatório. 

 

{ 

// Declaração 

Tematico ocu, dap, dde, apocu, apnocu, pen  ("Classificacao"); 

Numerico nocu, ndap, ndde, npen  ("Grade"); 

Tabela tabcla (Ponderacao); 

 

// Definição dos índices 

tabcla = Novo (CategoriaIni = "Classificacao",  

                              "a_Ocupado"                                      :160, 

                              "b_Desclassificado_Area_Protecao"  : 80, 

                              "c_Desclassificado_Declividade"       : 40, 

                               "f_Penalizado"                                   : 20, 

                               "a_Vago"                                           : 0, 

                               "b_Apto"                                            : 0); 

 

// Instanciação 

ocu = Recupere(Nome="a_Final_Ocupacao_Lote"); 

pen = Recupere(Nome="b_Final_Penalizado"); 

dap = Recupere(Nome="c_Final_Desclassificado_Area_Protecao"); 

dde = Recupere(Nome="c_Final_Desclassificado_Declividade"); 

 

//Criando novo plano 

nocu = Novo (Nome="Num_Ocupado", ResX=1, ResY=1, Escala=2000, 

                         Min=0, Max=1000); 

ndap = Novo (Nome="Num_Des_Area_Protecao", ResX=1, ResY=1, Escala=2000, 

                         Min=0, Max=1000); 

ndde = Novo (Nome="Num_Des_Declividade", ResX=1, ResY=1, Escala=2000, 

                         Min=0, Max=1000); 

 

// continua 1/2 
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Anexo 15 (continuação) 

// continuação 2/2 

 

npen = Novo (Nome="Num_Penalizado", ResX=1, ResY=1, Escala=2000, 

                         Min=0, Max=1000); 

 

// Operação 

nocu = Pondere (ocu, tabcla); 

ndap = Pondere (dap, tabcla); 

ndde = Pondere (dde, tabcla); 

npen = Pondere (pen, tabcla); 

} 
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Anexo 16 

// Programa para obter o valor final da sobreposição dos planos de informações. 

{ 

// Declaração 

Numerico sinfra,  ndde,  ndap, npen, nocu, somapen, somaspen("Grade"); 

 

// Instanciação 

sinfra = Recupere(Nome="Num_Soma_Infra"); 

npen = Recupere(Nome="Num_Penalizado"); 

ndde = Recupere(Nome="Num_Des_Declividade");  

ndap = Recupere(Nome="Num_Des_Area_Protecao");  

nocu = Recupere(Nome="Num_Ocupado");  

 

// Criando novo plano 

somapen = Novo (Nome="Num_Soma_Final_Com_Lt_Penal", ResX=1, ResY=1, 

Escala=2000, 

                       Min=0, Max=1000); 

somaspen = Novo (Nome="Num_Soma_Final_Sem_Lt_Penal", ResX=1, ResY=1, 

Escala=2000, 

                       Min=0, Max=1000); 

 

// Operação 

somapen   = (sinfra + npen + ndde + ndap + nocu); 

somaspen = (sinfra + ndde + ndap + nocu); 

} 
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Anexo 17 

// Programa para hierarquização final dos lotes a partir da soma final dos PI numérico. 

{ 

// Declaração 

Tematico fimpn, fimspn  ("Classificacao"); 

Numerico  somapn, somaspn  ("Grade"); 

Tabela  tabhier (Fatiamento); 

 

// Definição da tabela de fatiamento 

tabhier = Novo (CategoriaFim = "Classificacao",  

                             [     0.0,      2.0]  :  "g_Condicao_Precaria",  

                             [   2.01,      4.0]  :  "h_Fraca_Preferencia",  

                             [   4.01,      6.0]  :  "i_Forte_Preferencia",  

                             [   6.01,      8.0]  :  "j_Preferencia_Demonstrada",  

                             [   8.01,    10.0]  :  "l_Preferencia_Absoluta",  

                             [   20.0,    30.0]  :  "f_Penalizado",  

                             [   40.0,    70.0]  :  "c_Desclassificado_Declividade",  

                             [   80.0,  150.0]  :  "b_Desclassificado_Area_Protecao",  

                             [ 160.0,  310.0]  :  "a_Ocupado" ); 

// Instanciação 

somapn = Recupere(Nome="Num_Soma_Final_Com_Lt_Penal"); 

somaspn = Recupere(Nome="Num_Soma_Final_Sem_Lt_Penal"); 

 

// Criando novo plano 

fimpn = Novo (Nome="AA_Hierarquizacao_Com_Lt_Penalizados", ResX=1, ResY=1, 

Escala=2000); 

fimspn = Novo (Nome="AA_Hierarquizacao_Sem_Lt_Penalizados", ResX=1, ResY=1, 

Escala=2000); 

 

// Operação 

fimpn = Fatie (somapn, tabhier); 

fimspn = Fatie (somaspn, tabhier); 

} 

 


