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RESUMO 

O processo de planejamento urbano, desde suas definições e acordos políticos até a 

sua aplicação, tem se mostrado pouco eficaz por ser complexo e envolver diversas 

variáveis. Durante muitas décadas, foram gerados diversos planos urbanos, sem o 

devido conhecimento da realidade local, tentando-se adaptar a cidade ao 

planejamento e não o planejamento à cidade. A partir da década de 1990, tem-se 

buscado elaborar planos urbanos em função da realidade local, gerando planos mais 

aplicáveis, mas, mesmo assim, a maioria tem fracassado. Um dos motivos para tal 

fato foi a dificuldade de aplicação de leis e instrumentos urbanos, isto é, onde, 

espacialmente, aplicar determinada lei e/ou instrumento de forma eficaz. O 

surgimento das imagens de sensores remotos e de Sistema de Informações 

Geográficas trouxe um instrumental valioso para o melhor conhecimento da 

realidade terrestre, bem como a possibilidade de correlacionamento de indicadores 

socioeconômicos com o espaço. O avanço tecnológico trouxe inovações no sistema 

de interpretação de imagens de sensores remotos, tais como as redes neurais 

artificiais, que têm se mostrado mais precisas no que se refere à classificação 

automatizada das imagens, mas, essas redes ainda são muito complexas de se 

estruturar. O desenvolvimento de indicadores de integração, dispersão espacial, 

inclusão e exclusão social, trouxeram novas possibilidades de conhecimento da 

relação entre a população e a localidade na qual habita. A sistematização do uso do 

instrumental citado vem colaborar com a geração de planejamentos urbanos, tanto 

de forma espacial quanto social, pois permite o cruzamento dos diversos tipos de 

dados, das mais diferentes fontes. Esse processo torna possível o melhor 

conhecimento da realidade na qual se pretende intervir. Assim, na presente 

dissertação, propõe-se essa sistematização, com o intuito de fornecer um 

instrumental organizado para permitir o acesso aos planejadores urbanos de dados 

e às informações mais precisas sobre a realidade do local de intervenção. Será 

apresentado uma análise comparativa entre o método tradicional de classificação de 

imagem de sensor remoto pela máxima verossimilhança e o método de redes 

neurais artificiais, sendo este já estruturado em um software comercial. 

Palavras-chave: Planejamento Urbano, Instrumentos de Política Urbana, Sistema 

de Informações Geográficas, Redes Neurais, Sintaxe Espacial.  
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ABSTRACT 

The urban planning process, since their definitions and political agreements until their 

application, has shown insignificant efficiency, because of its complexity and several 

variables involvement. For many decades, urban plans were developed without the 

necessary knowledge of the local realities, thus trying to adapt the city to planning 

instead of conforming the planning to the city. As of 1990, an effort to elaborate 

urban plans, addressing the local realities was observed, resulting in more feasible 

projects, even though the majority has failed its purpose. One of the causes was the 

difficult to apply the regulations and urban tools, e.g. especially, where to implement 

a specific procedure and/or instrument in an efficient manner. Remote Sensing image 

and Geographic Information System availability provided valuable tools to improve 

terrestrial reality knowledge, as well as offered means to correlate the social 

economic indices to land space. Technological development improved the remote 

sensing image reading system, such as artificial neural networks, which have 

presented a more accurate image automated classification. However, these nets are 

yet very complex to establish. The indicators development of integration, space 

dispersion, social inclusion and exclusion brought about new possibilities to learn the 

relationship between the population and its habitat. The aforementioned instrumental 

systematization has contributed to urban planning elaboration, both on spatial and 

social level, allowing diversified data cross examination originated from different 

sources. This process provides a better insight of the reality to be developed. 

Therefore, the present dissertation submits this system implementation, aiming to 

provide an instrumental set up, which will allow the planners access to urban data 

and accurate information on local realities to be developed. It is presented a 

comparison analysis of the traditional method of the remote sensing image 

classification by Maximum Likelihood with Artificial Neural Network method, the later 

available in commercial software. 

 

Key words: Urban Planning, Urban Policy Instruments, Geographical Information 

System, Neural Networks, and Spatial Syntax. 
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1. Introdução 

 A instalação do homem em um ambiente que lhe ofereça condições de 

crescimento e proteção pressupõe uma série de requisitos. Um dos grandes dilemas 

da humanidade é onde o ser humano deve se instalar para poder continuar 

crescendo, o que implica expansão tanto de fronteiras agrícolas como de urbanas. 

Tanto as populações urbanas quanto as rurais necessitam de água, alimentos, 

combustíveis, energia, entre outros bens encontrados na natureza. Vale ressaltar, 

porém, que quanto maiores as densidades populacionais, mais volumosos serão os 

recursos a serem explorados, e mais amplas serão as áreas afetadas. Como 

conseqüência, os impactos sobre o ambiente serão cada vez maiores. 

 No caso específico de crescimento urbano, é causado um impacto muito 

maior que a expansão da fronteira agrícola, pois, como nenhum sistema urbano é 

isolado, ele troca matéria e energia com os ambientes mais amplos. Na cidade 

concentram-se energia e matéria de onde o homem retira seus recursos, devolvendo 

ao sistema mais amplo todos os produtos e resíduos resultantes. (Moreira, 1999) 

 Deve-se lembrar que o surgimento de uma cidade e o seu desenvolvimento 

afetam diretamente, e de forma agressiva, o meio em que essa se instala. Devido ao 

rápido crescimento das cidades brasileiras, e a periferização das mesmas, cada vez 

mais os recursos naturais estão sendo degradados. Não há grande controle quando 

se trata de para onde crescer e de que forma. A avaliação ambiental deve ser o 

primeiro passo para a seleção de áreas para o crescimento urbano. 

 Há algumas décadas, não havia grande preocupação em relação ao local de 

instalação e crescimento, pensava-se que o planeta tinha muito espaço e recursos 

ilimitados. Verificou-se posteriormente que essa idéia era completamente 

equivocada, e a natureza cobrou aquilo que lhe foi tirado. A humanidade depara-se, 

atualmente, com problemas sérios como escassez de água e recursos energéticos, 

altos índices de poluição que destruíram recursos próximos aos centros urbanos, 

diminuindo a qualidade de vida de milhões de pessoas que vivem próximas deles. 

 Recentemente a preocupação com a expansão urbana, bem como seu 

convívio harmônico com o meio-ambiente, no qual a cidade está inserida, tem 

crescido. Mesmo assim, ainda faltam ferramentas para uma gestão otimizada deste 
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problema, que venham a contribuir para a melhoria da qualidade de vida da 

população urbana. 

 A definição de zonas de controle dentro da área urbana é de extrema 

importância para os planejadores urbanos. A contínua migração humana das áreas 

agrícolas para as cidades, em busca de oportunidades e esperança de uma vida 

melhor, e um deslocamento da população urbana de maior renda para áreas mais 

afastadas com melhor qualidade de vida, mais tranqüilidade e segurança, fazem 

com que a cidade modifique a configuração de seus limites. As questões são: como 

a cidade deve se desenvolver? Em que direção ela pode se desenvolver? Quais 

áreas devem ser protegidas? 

 A pressão por moradias é forte fator de inclusão de espaços na área urbana, 

ocorrendo rapidamente a transformação do espaço rural em urbano. Nas cidades, 

com sua população aumentando, a necessidade de expansão se torna iminente, 

mas como crescer? O que se tem observado é uma ocupação sem critérios e 

descontrolada, acabando por prejudicar, muitas vezes de forma irrecuperável, o 

meio-ambiente. Uma possível forma de melhorar o controle desta expansão seria o 

estabelecimento de critérios e políticas de uso do solo. Mas não existe uma 

sistemática de aplicação dos mesmos, cada pesquisador, gestor de políticas 

públicas, urbanista ou pessoas responsáveis por este tipo de planejamento 

estabelece suas próprias regras e critérios de uso do solo. 

 Um dos instrumentos mais fortes para controle urbano é o zoneamento do 

solo urbano. O ponto mais importante a ressaltar seria a vinculação da zona a uma 

norma específica, essa deve definir as áreas e os diferentes tipos de usos possíveis 

na mesma.  

 O Estatuto da Cidade surge como um marco para a política urbana brasileira, 

no qual se encontram vários parâmetros para o desenvolvimento urbano. Mas, quais 

seriam as áreas específicas para a aplicação desses parâmetros? 

 Com o surgimento do sensoriamento remoto e do geoprocessamento, passa 

a se dispor de ferramentas potentes para o monitoramento e acompanhamento da 

evolução urbana, bem como a termos possibilidade de utilizar técnicas de 

cruzamento de dados e geoestatística para modelagens e estabelecimento de 

melhores planos de gestão. (Câmara & Davi, 2001) 
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 A utilização de imagens de sensores remotos tem se mostrado de suma 

importância para o conhecimento da realidade urbana. Mas, devido a complexidade 

cada vez maior desta realidade, tem se buscado o aprimoramento de técnica de 

interpretação automatizada de tais imagens. O surgimento das redes neurais 

artificiais vem com o intuito de melhorar a classificação automatizada de tais 

imagens. Esta nova técnica, como diversos autores têm mostrado, apresenta 

melhores resultados do que técnicas tradicionais, como a classificação pela máxima 

verossimilhança (MAXVER). Em contrapartida, as redes neurais são extremamente 

complexas e de difícil montagem, sendo a obtenção do resultado final somente 

obtida depois de muitas tentativas e erros. 

 Apesar disto, o uso de redes neurais tem crescido, pois a necessidade de 

melhores resultados também é crescente. Recentemente alguns softwares 

comerciais têm disponibilizado este método de classificação, de forma estruturada, 

simplificando sua utilização. Mesmo que ainda se tenha que utilizar o sistema de 

tentativa e erro, a acurácia final pode compensar. 

 O desenvolvimento de pesquisas sobre áreas urbanas e sua relação com a 

população é cada vez maior, gerando-se diversos índices, tais como, integração, 

dispersão, inclusão e exclusão social. Estes permitem traçar diversas relações e 

trazem como resposta maior conhecimento sobre a realidade urbana. 

 Mas, somente os índices, não dariam informações claras e diretas sobre tal 

realidade. A disposição destes de forma espacial, por meio de um Sistema de 

Informações Geográficas (SIG), permite entender a relação e distribuição destes 

índices dentro da área urbana, bem como a identificação de tendências 

socioespaciais de diversos tipos. 

 Mas o uso de tais ferramentas ainda é muito reduzido, devido à falta de seu 

conhecimento por parte dos gestores urbanos, à falta de profissionais especializados 

para manipulá-las e ao alto custo inicial dos projetos, o que acaba por inibir o 

investimento, pois parece não haver ainda uma visão a longo prazo de seus 

benefícios. 

 Cabe ressaltar, também, que boa parte dos governos tem uma visão de curto 

prazo querendo soluções rápidas a custo baixo. Projetos de gestão urbana 

envolvendo sensoriamento remoto e geoprocessamento são demorados. Por 
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exemplo, para se ter uma avaliação dos acontecimentos, dependendo da área que 

estiver sendo monitorada, pode-se demorar anos. Isto envolve outro problema criado 

pela gestão pública brasileira: não há uma continuidade dos projetos quando ocorre 

mudança de governo. Muito dinheiro é gasto, muda-se o governo e tudo o que o 

anterior fez é engavetado. Apesar destes problemas, o uso geotecnologias1 tem 

crescido e novas aplicações têm sido descobertas, sempre visando à otimização da 

gestão da informação. 

 Vários autores têm mostrado que existem grandes problemas na aplicação de 

instrumentos de política urbana, devido, principalmente, a uma falta de 

conhecimento da realidade da cidade constituída. Esses instrumentos muitas vezes 

já existem, mas, comumente, o que se faz é estabelecer diretrizes políticas e tenta-

se aplicá-las, de forma que o pensamento é: a cidade tem que se adaptar à política, 

quando o mais correto seria definir instrumentos políticos que se adaptassem à 

realidade do espaço urbano. 

 Têm-se visto que a maioria das formas de implementação de tais 

instrumentos não leva em conta, pelo menos diretamente, o ambiente no qual a 

cidade está inserida, ocasionando, em vários casos, desastres ecológicos e 

humanos, bem como gastos desnecessários em infra-estrutura para a viabilização 

de projetos urbanísticos. 

 Devido a esta desconexão entre a definição de instrumentos políticos e o 

meio-ambiente, decidiu-se gerar um estudo que identificasse zonas urbanas com 

características específicas, utilizando parâmetros ambientais e de morfologia urbana, 

visando a aplicação de instrumentos de política urbana definidos no Estatuto da 

Cidade. 

 Propõe-se uma sistemática para zoneamento destes instrumentos políticos, 

utilizando geotecnologias, com o intuito de gerar um ferramental para planejamento 

e gestão urbana mais eficaz e dinâmico, uma vez que este sistema poderá ser 

atualizado constantemente, gerando novos cenários, monitorando os antigos e 

servindo para avaliar o crescimento do espaço urbano. 

                                            
1 A partir deste ponto será utilizado o termo geotecnologia para tratar de sensoriamento remoto e 
geoprocessamento. 
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 O presente trabalho visa uma proposta metodológica na qual serão utilizados 

quatro marcos teóricos: 

• Avaliação Ambiental, de forma a identificar áreas criticas e permissíveis ao 

uso urbano; 

• Avaliação da morfologia urbana, por meio da teoria da sintaxe espacial e do 

Índice de Inclusão/Exclusão social, busca-se compreender como a cidade se 

encontra desenvolvida, quais os nuances por trás de forma e da localização 

das pessoas; 

• Instrumentos de políticas urbanas, definidas pelo Estatuto da Cidade, 

visando avaliar quais e onde, espacialmente, seria melhor a aplicação dos 

mesmos; 

• Geotecnologias, utilizada como ferramenta integradora dos dados e 

informações obtidas durante o desenvolvimento do trabalho. Propõe-se a 

utilização de novas teorias e técnicas, com o intuito de dinamizar o processo 

de seleção de áreas, baseadas em dados multitemáticos. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo Geral 

 Demonstrar a aplicabilidade das ferramentas geotecnológicas para 

sistematizar a definição de zonas para fins de gestão e aplicação de instrumentos de 

políticas urbanas. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Propor uma sistemática para a definição de zonas para implementação de 

instrumentos de políticas urbanas, considerando parâmetros ambientais, de acordo 

com a legislação vigente, bem como parâmetros de morfologia urbana e de inclusão 

e exclusão social. 

 Avaliar o uso de redes neurais para classificação de imagem de sensor 

remoto, para fins de planejamento urbano. 

 Avaliar e eficiência do instrumental de geoprocessamento para fins de 

implementação de instrumentos de políticas e gestão urbana. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Breve Histórico Sobre Políticas Urbanas no Brasil 

 O processo de modificações político-urbanas no Brasil começou a ocorrer 

com a vinda de D. João VI, ainda que embrionariamente, os processos decisórios 

passaram para a nova nação-Estado legalmente constituída. A mudança da corte 

portuguesa para o Brasil acarretou uma reestruturação sócio-político-produtivo-

espacial do país. (Souza, 2002) 

 A sociedade brasileira e as decisões políticas passam a ser geridas por uma 

aristocracia rural, que apenas decidia em interesse próprio. “Assim o objetivo de 

constituição do Estado brasileiro fica sendo o de assegurar as condições da 

reprodução do status quo ante, isto é, da sociedade colonial, organizada em função 

da produção colonial”.(Deák & Schiffer, 1999) 

 A constituição de 1824, de caráter elitista, entre outras coisas, resguardava o 

direito à propriedade, em toda a sua plenitude, e excluía os direitos políticos das 

classes trabalhadoras, bem como de todos que não possuíssem renda líquida anual 

de 100$000 (cem mil réis) em bens de raiz, indústria ou emprego (Viotti, 1968). A 

grande discrepância que se encontrava nessa Constituição era entre o discurso 

(liberal) e o conteúdo (elitista), o primeiro servia para mascarar a dominação 

aristocrática e o conteúdo de preservação de suas condições político-econômico-

sociais. Marcando, dessa forma, a separação cada vez maior entre a classe 

dominante e as classes trabalhadoras, mesmo que os discursos da primeira não 

pregassem isso. 

 O Brasil, apesar de independente e agora sendo um Estado organizado, 

continuava com o caráter de colônia, passando das mãos de Portugal para o julgo 

britânico, não mais marcado pela dominação política e força física, mas pela 

econômica, muito maior e duradoura. Isto ocorreu porque um dos pontos para que 

Portugal aceitasse a independência do Brasil, era que este assumisse parte da 

dívida portuguesa com a Inglaterra. Os primeiros passos do Brasil independente 

começaram com uma dívida que não era nossa. 

 Apesar da manutenção do Estado elitista, não se pode negar que 

transformações sociais ocorreram no Brasil. Embora a escravidão não tenha 
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acabado com a independência, o trabalho assalariado crescia rapidamente, 

configurando-se, assim, um novo sistema produtivo no país. Sendo o salário a base 

de manutenção do sistema capitalista, as relações urbano-sociais no país deveriam 

ser vistas à luz dessa nova situação. 

 No final do século XIX e início do século XX, o sistema capitalista se implanta 

com rapidez e intensidade no país, gerando grande acumulação no mercado, 

induzindo o desenvolvimento das forças produtivas e, por conseqüência, 

fortalecendo uma burguesia capitalista emergente, que passou a desafiar o poder da 

classe dominante, composta pelas oligarquias rurais tradicionais. Devido a esta 

situação, a elite dominante tenta, a todo custo, impedir o fortalecimento dessa 

burguesia, através do desmantelamento sistemático da incipiente e embrionária 

indústria, utilizando para tanto meios fiscais, monetários e financeiros. As indústrias 

são entregues ao capital estrangeiro ou são constituídas por estatais, nenhuma 

delas geraria forças internas que desafiariam a posição da elite. Um relato da época 

descreve a situação por qual passava o país: 

Cerca de 85% da atividade comercial não nos pertence e não fica no país; os 

fretes de navegação, os lucros e dividendos dos bancos, de empresas de seguros 

de toda espécie, de alugueis de prédios, o salário devido ao trabalho nas fazendas 

de café etc., e tudo isso em larga escala, aqui não fica e sai o excesso do valor de 

nossa produção agrícola sobre o valor que importamos. (Cerzedelo Corrêa, 1903, 

in Luz, 1961). 

 As crises ocasionadas pela disputa de poder ocorrem sucessivamente, 

aparentemente de forma infindável, desde a vinda de D. João VI (1808), de geração 

em geração, sempre mantendo a característica de manutenção do status quo ante, a 

frase de Lampeduza (Deák & Schiffer, 1999) traduz de forma simples a situação: “é 

preciso mudar, para que tudo permaneça o mesmo”, ou na colocação de Fernandes 

(1972) “Plus ça change, plus c’est même chose2”. 

 As disputas entre essas duas forças (aristocracia rural e a burguesia 

capitalista) modificaram os processos de reprodução sócioespacial do país, desde a 

independência até o fim dos anos de 1970, e a crise que se implanta nos anos de 

1980. Isto pode ser claramente percebido ao se comparar os dados históricos de 

censo do Brasil. 

                                            
2 Quanto mais se muda, mais permanece o mesmo. Tradução livre. 
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 O processo tardio de industrialização fez com que o Brasil, somente em 

meados do século XX, começasse a apresentar outra força produtiva significativa 

além da agrária. As indústrias buscavam, primeiramente, se localizar em cidades, ou 

próximas a essas, que tivessem algum meio de escoamento para o exterior, uma 

vez que o mercado interno não absorvia a produção industrial. O escoamento só 

podendo ocorrer por navio, cidades costeiras ou com possibilidade de transporte 

hidroviário foram beneficiadas. 

 Nessa nova caracterização espacial, as industrias necessitavam de mão-de-

obra. Devido a isto o processo migratório, principalmente originário do meio rural 

para as cidades, se intensificou. Até a década de 1960 o país apresentava maior 

número de habitantes no meio rural, a partir de meados da mesma década a 

situação começa a se modificar, e, a partir dos dados do censo demográfico de 

1970, o Brasil passa a apresentar maior número de habitantes nas cidades, como 

pode ser verificado no Quadro 1 e no Gráfico 1 (IBGE, 2003). Essa situação se torna 

cada vez mais complexa, principalmente, devido ao rápido processo de urbanização. 

Quadro 1 – Dados censitários históricos de população no Brasil. 

Anos População total Total Urbana Total Rural % Urbana % Rural 

1940 (1) 41.236.315 12.880.182 28.356.133 31,24 68,76 

1950 (1) 51.944.397 18.782.891 33.161.506 36,16 63,84 

1960 70.070.457 31.303.034 38.767.423 44,67 55,33 

1970 93.139.037 52.084.984 41.054.053 55,92 44,08 

1980 119.002.706 80.436.409 38.566.297 67,59 32,41 

1991 146.825.475 110.990.990 35.834.485 75,59 24,41 

1996 157.070.163 123.076.831 33.993.332 78,36 21,64 

2000 169.799.170 137.953.959 31.845.211 81,25 18,75 

1- População Presente 

Fonte: Estatísticas Históricas do Brasil, Rio de Janeiro, RJ, IBGE, volume 3, 1987; Anuário Estatístico 

do Brasil, Rio de Janeiro, RJ, IBGE, volume 56, 1996; Contagem da População 1996, Rio de Janeiro, 

IBGE, volume 1, 1997; Censo Demográfico 2000, Rio de Janeiro, IBGE, 2001; www.ibge.gov.br, 

2003. 
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Gráfico 1 – Dados Históricos de População - % População Urbana X % População Rural, mostrando 

a inversão do perfil populacional do país, em meados da década de 1960. 

O processo de urbanização e modernização concentrou-se na região centro-

sul do país, em especial na região da cidade de São Paulo. Os centros industriais 

demandavam grande contingente de mão-de-obra que excedia o crescimento 

demográfico natural dos locais onde se encontrava, atraindo, assim, fluxos 

crescentes de migrantes, buscando uma vida melhor. As taxas de crescimento 

populacional aumentaram (Quadro 1), e os centros industriais, e por conseqüência, 

as cidades chegaram no seu limite e não mais conseguiam absorver esse grande 

contingente humano que não parava de chegar. 

As cidades passam a crescer de forma rápida e desordenada, necessitando 

de obras de infra-estrutura de toda espécie. Os migrantes que chegavam, sem ter 

emprego ou moradia, iam invadindo as áreas periféricas. Em muitos casos áreas de 

risco, constituindo ocupações precárias, aumentando a pressão social dentro das 

cidades. 

Devido a esse contexto se fazia urgente uma reavaliação da cidade. Esta 

necessidade acabou por gerar a primeira Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano (PNDU) em 1973. Elaborou-se o II Plano Nacional de Desenvolvimento do 

Brasil (II PND), onde a PNDU era um dos capítulos. 

Desde o início geraram-se discussões entre os profissionais envolvidos nas 

tarefas técnicas, devido às diferentes concepções sobre o espaço urbano brasileiro. 
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Com isso, ficaram claras duas correntes de idéias: uma globalista, que procurava 

tratar o espaço brasileiro em sua totalidade, e outra setorialista, com uma visão 

segmentada do espaço urbano, que era tido como a somatória dos setores de 

habitação, transporte, saneamento básico, gestão administrativa, finanças, enfim, de 

todos os componentes da cidade. Essa segunda concepção propiciava possibilidade 

de uma ação imediata sobre a política urbana dos distintos setores, sendo a 

vencedora na elaboração do II PND (Deák & Schiffer, 1999). 

Naquele momento uma das maiores dificuldades seria gerar uma política 

urbana que incorporasse o espaço urbano com um ente social e, por conseqüência, 

entender as aglomerações urbanas como áreas de concentração de renda. Logo, 

um dos pontos na qual a PNDU deveria estar respaldada era na economia, sendo 

que esse se tornou um grande norteador das políticas urbanas no Brasil. 

A intervenção do poder público no espaço urbano, com a necessidade de um 

plano normativo, a política urbana, pôde ser justificada, pois esse espaço urbano 

tornou-se “objeto de consumo coletivo necessitando de equipamentos e de 

instituições “que coordenem e otimizem suas múltiplas funções”” (Francisconi & 

Souza, 1976). Essa política urbana não considerava 

Exclusivamente a realidade urbana, como por exemplo, a organização espacial do 

uso do solo ou os equipamentos coletivos. Ela é uma síntese e reúne em uma 

mesma preocupação os elementos econômicos e sociais, a organização do 

espaço, os investimentos coletivos públicos e privados, o funcionamento dos 

serviços públicos e os próprios instrumentos das finanças públicas. (Francisconi & 

Souza, 1976). 

Apesar da visão setorialista da política urbana brasileira, tentou-se vinculá-la 

à política nacional de desenvolvimento do país, pelo menos teoricamente, os 

responsáveis pela política urbana tentaram romper com a visão segmentada do 

espaço urbano, procurando tratá-lo, também, como um ente geográfico. Em parte foi 

conseguido, a partir de um modelo político territorial, no qual definiram-se áreas com 

diretrizes de atuação e um conjunto de ações setoriais, técnicas, administrativas, 

dentre outras, que compuseram a totalidade da PNDU. 

Para a efetivação do desenvolvimento urbano assumiu-se que esse se dava 

em função de quatro pontos básicos: 

• Investimento em infra-estrutura econômica; 



 11

• Sistema urbano existente; 

• A política setorial de investimento no meio urbano; e 

• A política fiscal e financeira do setor público. (Deák & Schiffer, 1999). 

O I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND, 1971-1974) entrou em vigor 

durante a elaboração da PNDU, e era baseado no trinômio: integração nacional, 

desenvolvimento econômico e justiça social. Sendo o primeiro considerado mais 

importante, foi igualmente utilizado no II PND. 

A integração nacional era baseada no desenvolvimento regional, procurando, 

por meio dele, o crescimento e desenvolvimento do mercado interno, visando a 

descentralização econômica, com a implementação de pólos de desenvolvimento 

nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Neste sentido, 

Uma política nacional de desenvolvimento urbano deve atentar para dois aspectos 

fundamentais do problema – o potencial local do desenvolvimento, equacionado 

em nível microrregional, e a conveniência e estratégia de aproveitamento desse 

potencial, equacionadas em nível macrorregional – e deverá ser consubstanciada 

numa definição de regiões-programa e de pólos de desenvolvimento. (Deák & 

Schiffer, 1999). 

Tais considerações já constavam do Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico 

e Social, em sua versão preliminar, sendo esse anterior ao I PND. 

Pode-se verificar que desde o início, os planos de desenvolvimento urbano 

foram baseados em estudos sobre a rede, hierarquia e sistema urbano, apoiados em 

estudos econômico-regionais para a definição de prioridades de investimentos e 

desenvolvimento. 

Os textos desenvolvidos para as políticas urbanas, ao elegerem o nível 

metropolitano para atuação, mostravam a dificuldade de operacionalizar uma política 

integradora entre os sistemas de cidades e as políticas setoriais. Nota-se, com isto, 

um conjunto de ações desarticuladas que ocorriam nas cidades. Para resolver essas 

situações procurou-se um modelo de ocupação territorial, ajustado à política 

nacional de desenvolvimento, no qual deveriam ser elaborados programas de 

investimentos com definições de normas e critérios para aplicação. 

Como foi colocado, a análise do sistema urbano foi baseada nos conceitos de 

rede e hierarquia urbana, sendo examinado sob três aspectos: 
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1. Amplitude e configuração do processo de urbanização; 

2. Mecanismos geradores dessa configuração; 

3. Sua qualificação e distribuição espacial. (Deák & Schiffer, 1999). 

Os dados de censo demográfico mostram que no período de 1940 a 1970, a 

população urbana brasileira quase triplicou (Quadro 1). Entre 1970 a 1980 o número 

de habitantes nas cidades com mais de 20.000 habitantes aumentou na ordem de 

60%. (IBGE, 2003). No período de 1940 a 1980 a população urbana brasileira variou 

de 653,03%. 

Em decorrência dessa dinâmica, a configuração espacial urbana, na década 

de 1970, possuía as seguintes características: 

• O processo de metropolização foi caracterizado pela crescente importância 

das cidades de 250 a 500 mil e de 500 mil a 2 milhões de habitantes; 

• Os municípios com população menor que 20 mil habitantes não eram 

significativos; 

• A população de dez cidades com mais de 250 mil até 2 milhões de habitantes 

correspondia a 44% da população urbana nacional. (Deák & Schiffer, 1999) 

As cidades de 20 a 50 mil habitantes representavam cerca de 70% do total de 

cidades, com a tendência de redução de população, devido às migrações, que foram 

responsáveis por cerca de 50% do crescimento urbano do país, e que aumentaram o 

número de habitantes naquelas de 100 a 250 mil habitantes. Ocorreu, também, um 

aumento significativo nas cidades de 500 mil a 2 milhões de habitantes, em 

detrimento àquelas com mais de 2 milhões de habitantes. 

Essa mudança de perfil espacial do Brasil mostra que a urbanização brasileira 

foi muito rápida e dinâmica, caracterizada por um processo de metropolização das 

cidades de 250 mil a 2 milhões de habitantes. 

Devido ao contexto de sua elaboração, a Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano que consta no II PND assumia a cidade como ”uma 

unidade de produção específica, envolvendo, através de processos originais, um 

certo número de produtos, entre os quais ela tem o monopólio e os quais estão tanto 

no plano dos fatores de produção e dos bens de investimento quanto ao nível de 

consumo final.” (Remy, 1966) 
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Este era o perfil claro das políticas urbanas desenvolvidas no Brasil, de 

caráter explicitamente econômico, analisando o espaço urbano como espaço 

produtivo, em relação ao custo de desenvolvimento da cidade e de seus distintos 

projetos urbanísticos. 

Devido ao tipo de desenvolvimento urbano brasileiro, na década de 1970 o 

setor primário deixa de ser a principal fonte de emprego, passando o setor terciário a 

liderar na ocupação urbana. Dessa forma, a distribuição de empregos no país 

correspondia a 44% no setor primário, 18% no secundário e 37% no terciário. (IBGE, 

2003). 

A explicação para o aumento de emprego no setor terciário era devido à 

absorção da mão-de-obra, este servindo como controlador de empregos nas áreas 

urbanas. Cabe salientar que durante o período da década de 1970, o setor de 

construção civil foi um grande absorvedor dessa mão-de-obra, devido à necessidade 

de construção de habitações para a classe média, que, de certa forma, exigia o 

acesso à casa própria, podendo ser esse período caracterizado como “milagre 

brasileiro”. 

Dentro da visão setorialista da PNDU, o sistema de transporte constituiu o 

tema central, pois era visto como concretizador das relações entre as cidades 

(interurbano) e para dar maior mobilidade da população dentro da própria cidade 

(intraurbano). “A política de transporte foi assumida como elemento fundamental 

para o equilíbrio da evolução inter e intraurbano”.(Deák & Schiffer, 1999). 

Dentro da PNDU, o Banco Nacional de Habitação (BNH), foi o instrumento 

real de execução da política urbana. Sendo as regiões Sul e Sudeste as mais 

beneficiadas por seus financiamentos, mostrando, mais uma vez, que se continuava 

a investir nas regiões mais ricas do país, caracterizando mais uma contradição entre 

o II PND e a política urbana de fato. 

Durante esse processo de desenvolvimento urbano, o BNH aos poucos troca 

de papel, deixando de ser um agente financiador do Sistema Financeiro de 

Habitação (SFH), para se tornar um banco de desenvolvimento urbano. Seus 

recursos cada vez mais eram aplicados em infra-estrutura e desenvolvimento 

urbano, e menos em financiamento habitacional, desvirtuando o papel inicial da 

criação desse instrumento. 
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A contradição entre as diretrizes de política urbana, de caráter 

descentralizador, e as diretrizes do II PND, de caráter centralizador, deixava claro 

que “a aplicabilidade da política urbana definida em 1974 ficaria totalmente 

comprometida”. (Deák & Schiffer, 1999). 

No que se refere ao planejamento urbano, várias leis e projetos foram criados, 

mas a maioria não saiu do papel, devido, principalmente, à falta de percepção do 

espaço urbano real. A Lei nº 6.766 de 1979, que regula os loteamentos, foi a que 

mais se aproximou do planejamento urbano, uma vez que trata da organização do 

espaço, mas não era uma lei típica de planejamento urbano, pois trata dos lotes em 

si e não do conjunto da cidade. 

A partir da década de 1960 há um grande aumento na produção de Planos 

Diretores (PD), visando traçar as diretrizes para o desenvolvimento urbano das 

cidades e municípios, a maioria esmagadora não saiu do papel. Neste sentindo, 

A questão de fundo, entretanto, era que quanto mais complexos e abrangentes se 

tornavam os planos, mais crescia a variedade de problemas sociais nos quais se 

envolviam e com isso se afastavam dos interesses reais da classe dominante e, 

portanto das suas possibilidades de aplicação. (Deák & Schiffer, 1999). 

Por fim, verificou-se que entre 1940 e 1990 a idéia do planejamento urbano, 

encarnado pelo PD, não atingiu minimamente os objetivos a que se propunha, 

servindo, apenas, como obras de referência em prateleiras e gavetas. 

No fim dos anos de 1980, apesar de pequena a participação popular no 

processo de planejamento urbano, foi encaminhada ao Congresso Nacional uma 

proposta de Emenda Popular à Constituição, contendo reivindicações sobre 

questões básicas, tais como a propriedade imobiliária urbana, habitações 

transportes e gestão urbana. Consolidando-se o Movimento Nacional de Reforma 

Urbana, que a partir desse momento passou a reunir os movimentos e propostas 

populares em torno dos chamados problemas urbanos. (Maricato, 1994; De Grazia, 

1990). 

Em decorrência dessa mobilização nacional em prol da reforma urbana, a 

Constituição de 1988 apresentou um grande avanço no que se refere as políticas 

urbanas e pela primeira vez apresentava um capítulo específico para a política 

urbana nacional, composta pelos artigos 182 e 183. Mas apesar disso, muito de seu 

conteúdo necessitava de regulamentação específica e maior aprofundamento. Criou-
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se a obrigatoriedade da elaboração de PDs para cidades com mais de 20.000 

habitantes. Esses PDs, através de legislação municipal, regulariam alguns dos 

instrumentos propostos pelos artigos 182 e 183. Neste sentido, 

O plano diretor inovador dos anos de 1990 elegeu como objeto fundamental o 

especo urbano de sua produção, reprodução e consumo. Para tanto, seus 

instrumentos fundamentais aos da alçada municipal, são, basicamente, os de 

natureza urbanística, tributária e jurídica. (Deák & Schiffer, 1999). 

Os instrumentos existentes nos artigos 182 e 183, que eram de abrangência 

nacional, por isso muito ampla, precisavam ainda de regulamentação e maior 

aprofundamento de seus conteúdos, principalmente quanto à função e aplicação. Tal 

regulamentação foi criada com a aprovação da Lei nº 10.257 de 2001, conhecida 

com Estatuto da Cidade. Lei essa que começou a ser discutida nos idos dos anos de 

1981, tramitando por mais de dez anos no Congresso Nacional e sendo aprovada 

em julho de 2001, que, juntamente com o texto da Medida Provisória nº 2.220, dão 

as diretrizes para a política urbana no país, nos níveis federal, estadual e municipal. 

Cabe ressaltar que muitos dos instrumentos propostos no Estatuto da Cidade 

dependem de regulamentação por lei municipal ou através do PD. (Câmara dos 

Deputados, 2002). 

O Estatuto abarca um conjunto de princípios – no qual está expressa uma 

concepção de cidade e de planejamento e gestão urbana – e uma série de 

instrumentos que, como a própria denominação define, são meios para atingir as 

finalidades desejadas. Entretanto, delega – como não poderia deixar de ser – para 

cada um dos municípios, a partir de um processo público e democrático, a 

explicitação clara destas finalidades. Neste sentido, o Estatuto funciona como 
uma espécie de “caixa de ferramentas” para uma política urbana local3 
(Câmara dos Deputados, 2002).  

O que falta, ainda, é saber como definir quais as áreas onde serão 

implementadas tais políticas, isto é, qual a melhor forma para delimitar dentro do 

espaço urbano aquelas zonas para aplicação dos instrumentos de políticas 

urbanísticas. Cintra (1988) comenta que o grande problema de elaboração de leis, 

políticas e instrumentos urbanos é a falta de conhecimento da realidade por parte 

dos técnicos, normalmente gerando políticas de uso e ocupação do solo de “fora 

para dentro”, isto é, elaborando leis e teorias sem a observância da realidade, com a 

                                            
3 Grifo nosso. 
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prerrogativa que a cidade tem que se adaptar ao planejamento, enquanto o melhor 

seria, o planejamento adaptar-se a realidade da cidade. 

Motta (1998) faz uma análise sobre os instrumento e planos de expansão 

urbana, e aponta para uma deficiência desses instrumentos na medida em que 

ocorre um deslocamento das tendências espaciais reais da cidade e o planejamento 

institucional. Medidas equivocadas, em grande parte políticas, quanto à condução do 

processo de crescimento urbano contribuem para a ineficácia dos instrumentos de 

planejamento do território. 

O geoprocessamento surge como uma possível solução para a identificação 

de áreas para a aplicação de instrumentos de política urbana, uma vez que permite 

o cruzamento de informações multitemáticas e, por se tratar de um instrumento 

altamente dinâmico, permite constantes atualizações, fato imprescindível quando se 

trata do espaço urbano que é tão rapidamente mutável, facilitando a geração de uma 

visão mais real desse espaço, nos mais diversos níveis. 

2.2. Contexto Político da Formação e Ocupação de Brasília 

 A idéia da construção de Brasília surge como mais uma inovação no processo 

de urbanização do país. Processo este que até meados do século XX era quase que 

totalmente concentrado no litoral do Brasil, principalmente em função do escoamento 

da produção agro-industrial brasileira, através de cidades portuárias. O 

desenvolvimento urbano, econômico, industrial, social e político se dava apenas 

nessas regiões desenvolvidas, ficando a maior parte do território nacional 

negligenciada. Neste sentido, 

Argumentos não faltaram para justificar a transferência da capital para o interior do 

território brasileiro: primeiro, uma tentativa de apagar todos os vestígios e símbolos 

da dominação portuguesa, como seria, no caso, a cidade do Rio de Janeiro; 

segundo, uma medida destinada a transformar o Brasil em um país unificado, ao 

invés de um grande número de enclaves; terceiro, por razões de defesa nacional, 

uma vez que a capital seria altamente vulnerável a ataques estrangeiros; quarto, 

um meio de promover novos padrões de eficiência no serviço público; quinto, um 

instrumento ideológico capaz de criar, junto às massas, um espírito de identidade 

nacional; sexto, um centro de crescimento capaz de promover o desenvolvimento 

regional do Centro-Oeste, através da criação de um significativo mercado 

consumidor e da introdução de inovações tecnológicas, econômicas e sociais; e 



 17

sétimo, como uma porta de entrada à ocupação econômica das fronteiras oeste e 

norte do País. (Kent, 1956; Evenson, 1973; Farret, 1978; Gosling, 1979) 

 Alguns autores colocam que a construção de Brasília seria a concretização de 

uma política territorial específica, resultando em um meio de “harmonizar o complexo 

jogo de interação entre a economia e a política de uma determinada formação social 

histórica.” (Farret, 1985) 

 Brasília surge, assim, como a concretização de um momento histórico 

brasileiro, que se encontrava em rápido desenvolvimento capitalista, quando era 

preciso expandir o mercado nacional e “colonizar” o centro-norte do país, que ainda 

se encontrava “selvagem”. A idealização da nova capital fazia parte do Plano de 

Metas 1956-1961 do Presidente Juscelino Kubitschek, que tinha como principal 

característica o investimento, público e privado, de forma setorial, visando às áreas 

de infra-estrutura, indústria básica e de bens de consumo duráveis e recursos 

humanos. Era um plano de cunho econômico para o desenvolvimento do país, que 

para atingir seus objetivos abriu “setores inteiros da economia nacional para o capital 

multinacional” (Lafer, 1970; Mello, 1982) 

 A notícia de que o Presidente Juscelino Kubitschek iria construir a cidade de 

Brasília e transferir a capital ainda no seu governo não foi bem recebida pelo 

funcionalismo público da antiga capital, Rio de Janeiro. Foram muitas as tentativas 

de impedir que a cidade fosse inaugurada em 21 de abril de 1960. Acusavam 

Brasília de ser a responsável pelo aumento da inflação e de que o dinheiro gasto 

com a construção poderia ser usado em obras no Rio de Janeiro. “Com os 

setecentos milhões de cruzeiros dados à pirâmide do sr. Juscelino Kubitschek, o Rio 

de Janeiro, cidade sem água, sem hospitais, sem escolas, sem higiene, sem 

transportes, resolveria os dramáticos problemas que a estão tornando inóspita e 

inabitável”, dizia o Correio da Manhã, em editorial de 24 de março de 1957. (Correio 

Brasiliense, 2000) 

 A transferência da capital para o Centro-Oeste trouxe, no entanto, menos 

desenvolvimento à região do que era esperado. Investimentos e subsídios 

concentraram-se na nova capital, ao contrário da idéia original de promover o 

desenvolvimento da região centro-norte do país. As terras desapropriadas foram 

divididas em pequenas partes para arrendamento, e o incentivo ao pequeno 

produtor demorou a se realizar. 
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 A construção da nova capital tornou-se um novo centro polarizador de 

migrações, atraindo pessoas de diversos Estados brasileiros. A construção nem 

havia sido iniciada quando, em 1 de novembro de 1956, um mês e meio depois da 

assinatura da Lei nº 2.874, que determinou a transferência da capital, cerca de 300 

pessoas, vindas dos Estados de Minas Gerais, Goiás e Bahia já se instalaram no 

Sítio Castanho, local designado para a implantação da nova capital. Um mês depois, 

já havia mil trabalhadores no Distrito Federal, no mês seguinte 2,5 mil. Em julho de 

1957, cerca de 13 mil e em 1959, já alcançava o número expressivo de 60 mil 

trabalhadores. A idéia inicial era de arregimentar operários em outros Estados, mas, 

em pouco tempo, as empreiteiras já o faziam no Distrito Federal. (Correio 

Brasiliense, 2000) 

 Passada a euforia da inauguração, Brasília ficou quatro longos anos 

abandonada. A cidade surpreendentemente havia crescido: se em maio de 1959, a 

população era de 64.314, dos quais 42.332 homens e 21.982 mulheres, em 1960 

saltou para 140.164 habitantes, a maioria operários vindos do Nordeste, do Sudeste 

e do Centro-Oeste, muito ainda estava por fazer e a resistência à mudança para 

Brasília ainda era significativa. Os governos Jânio Quadros e João Goulart pouco 

fizeram para terminar a obra de Juscelino Kubitschek e para consolidar a capital. 

Jânio já havia dito que a Belém-Brasília era uma "estrada para onças", tamanho o 

descrédito na interiorização do país. (Correio Brasiliense, 2000) 

 Só em 1970, as embaixadas e o Ministério das Relações Exteriores foram, 

finalmente, transferidos para Brasília em operação coordenada pelo embaixador 

Wladimir Murtinho. Crescia o movimento que estimulava a volta ao Rio de Janeiro, 

até que o primeiro presidente do período militar, Castelo Branco, afirmou: "Brasília é 

irreversível". Aos poucos os ministros dos governos seguintes passaram a morar em 

Brasília e a cidade pôde ser consolidada. (Correio Brasiliense, 2000) 

 Projetada para ter de 500 mil habitantes até o ano 2000, Brasília contava, em 

1997, segundo a Codeplan (2003), com mais de 1 milhão e 800 mil pessoas. Sem 

ter onde morar, parte dos migrantes, atraídos pelo alto nível de vida da capital, se 

localizou em áreas invadidas, próximas ao Plano Piloto. No período mais intenso de 

construção da nova capital, entre as décadas de 1960 e 1980, os migrantes que 

vieram, em função da oferta de trabalho, constituíram a principal fonte de população 

do Distrito Federal. Desse período em diante, a cidade cresceu e não perdeu o 
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status de pólo de atração populacional. Segundo dados de imagens de satélite, 

entre os anos de 1984 e 1998, houve um crescimento em área urbana de mais de 

50%. Tal crescimento, tão acelerado, trouxe diversos problemas para a cidade de 

Brasília, para o meio-ambiente e para a sociedade. 

 Para a melhor gestão do espaço urbano da nova capital, em 1964 a mesma 

foi divida em oito Regiões Administrativas (RAs), cada uma com administrador 

próprio nomeado pelo então prefeito Ivo Magalhães. Com a evolução da ocupação, 

em 1989 dividiu-se o Distrito Federal em doze RAs, em 1993 foram criadas mais 

quatro e em 1994 mais três, totalizando dezenove RAs (Figura 2), cada qual tem um 

Administrador Regional, nomeado pelo Governador, sendo esse Administrador 

responsável pela promoção e coordenação dos serviços públicos da região. Neste 

trabalho foi feito um estudo sobre a RA XVIII – Lago Norte, devido às suas 

características de ocupação e uso do solo, que a tornam um caso interessante para 

análises de gestão urbana. (Codeplan, 2003) 

Regiões Administrativas - RAs
RA I - BRASILIA

RA II - GAMA

RA III - TAGUATINGA

RA IV - BRAZLANDIA

RA V - SOBRADINHO

RA VI - PLANALTINA

RA VII - PARANOA

RA VIII - N. BANDEIRANTE

RA IX - CEILANDIA

RA X - GUARA

RA XI - CRUZEIRO

RA XII - SAMAMBAIA

RA XIII - SANTA MARIA

RA XIV - SAO SEBASTIAO

RA XV - RECANTO DAS EMAS

RA XVI - LAGO SUL

RA XVII - RIACHO FUNDO

RA XVIII  - LAGO NORTE

RA XIX - CANDANGOLANDIA

 

Figura 1 – Distribuição esquemática das RAs no DF. (Codeplan, 1997) 

 



 20

2.3. Caracterização da Área de Estudo – RA XVIII – Lago Norte 

 Lúcio Costa, em seu projeto para o Plano Piloto de Brasília, já previa a 

instalação de dois setores habitacionais, que posteriormente seriam chamados de 

Setor de Habitações Individuais Norte e Sul (SHIN e SHIS). No projeto original o 

Plano Piloto localizava-se mais a oeste de sua posição atual, ficando esses dois 

setores localizados entre a via L-2 e a orla do Lago Paranoá (Figura 2). 

Plano Piloto de Brasília 

SHIS

SHIN

 

Figura 2 – Localização do projeto original Projeto do Plano Piloto, Lúcio Costa, 1957 (Modificado de 

ArPDF, CODEPLAN, DePHA, 1991). 

Segundo o Relatório do Plano Piloto de Brasília, item 20: 

Evitou-se a localização dos bairros residenciais na orla da lagoa, a fim de 

preservá-la intacta, tratada com bosques e campos de feição naturalista e rústica 

para os passeios e amenidades bucólicas de toda a população urbana. Apenas 

clubes esportivos, os restaurantes, os lugares de recreio, os balneários e núcleos 

de pesca poderão chegar à beira d’água. O clube de Golf situou-se na 
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extremidade leste, contíguo à Residência e ao hotel, ambos em construção, e o 

Yatch Club na enseada vizinha, entremeados por denso bosque que se estende 

até a margem da represa, bordejada nesse trecho pela alameda de contorno que 

intermitentemente se desprende da sua orla para embrenhar-se pelo campo que 

se pretende eventualmente florido e manchado de arvoredo. Essa estrada se 

articula ao eixo rodoviário e também à pista autônoma de acesso direto do 

aeroporto ao centro cívico, por onde entrarão na cidade os visitantes ilustres, 

podendo a respectiva saída processar-se, com vantagem, pelo próprio eixo 

rodoviário-residencial. Propõe-se, ainda, a localização do aeroporto definitivo na 

área interna da represa, a fim de evitar-lhe a travessia ou o contorno. (ArPDF, 

CODEPLAN, DePHA, 1991) 

 Na apreciação do júri do concurso, uma das críticas era que a “parte mais 

longínqua do lago e as penínsulas não são utilizadas para habitações”, e dentre as 

vantagem do projeto de Lúcio Costa estava descrito que “o tamanho da cidade é 

limitado: seu crescimento após 20 anos se fará (a) pelas penínsulas e (b) por 

cidades satélites”. (ArPDF, CODEPLAN, DePHA, 1991) 

 Tendo sido o projeto de Lúcio Costa o vencedor, na implantação do mesmo 

houve um deslocamento de todo o projeto para sudeste, ficando os futuros SHIN e o 

SHIS localizados nas penínsulas do lago (sendo por isto conhecidos como lago 

Norte e Lago Sul, respectivamente), ocupando uma área muito maior que a do 

projeto original, resultando num aumento dos loteamentos nessas áreas. Com a 

ampliação da área para loteamentos, e seguindo os critérios do plano, a mesma 

ficou menos coesa, com amplas áreas livres de domínio público, suscitando à 

invasão dessas por parte dos proprietários vizinhos. (TERRACAP, 1985) 

 A área hoje pertencente à RA XVIII – Lago Norte, antes de sua criação 

pertencia à RA I – Brasília. Alguns anos após a inauguração de Brasília a Empresa 

Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, havia elaborado vários projeto 

de urbanização e ocupação da península norte, que se deu de forma lenta e natural. 

Somente em 10 de janeiro de 1994, através da Lei nº 641/94 e do Decreto nº 

15.516/94 foi criada a RA XVIII – Lago Norte, composta pelo Setor de Mansões do 

Lago (SML), Setor de Habitações Individuais Norte (SHIN), Vila Varjão do Torto e 

pelo Centro de Atividades – CA (Figura 3). (CODEPLAN, 2003) 
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Distrito Federal

RA XVIII - Lago Norte

Centro de Atividades

Península do Lago Norte e SML

Vila Varjão do Torto

Áreas de Chácaras ou Desocupadas

 

Figura 3 – Localização da RA XVIII – Lago Norte, Distrito Federal. (Codeplan, 1997; IBGE, 2002) 

 Segundo a Pesquisa Domiciliar Transportes de 2000, o Lago Norte possui 

cerca de 1,14% da população do DF. O grau de instrução dessa população é 

caracterizado por 21,08% possuindo o 1º grau incompleto e 35,15% possuindo curso 

superior completo (CODEPLAN, 2003). Esta forte incidência nos extremos do 

espectro ocorre, possivelmente, devido à localização da Vila do Varjão do Torto 

(área de invasão) e várias chácaras presentes na RA XVIII, uma vez que, essas 

áreas citadas, são ocupadas por população de baixa renda, entre 1 e 2 salários 

mínimos, correspondendo a 8,49% da população dessa RA. Em contraposição tem-

se que 73,22% da população da RAXVIII possui renda acima de 20 salários 
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mínimos, possuindo alto grau de instrução e se localizando nas áreas mais 

valorizadas, a península e o SML. 

 Atualmente a maior parte da população dessa RA é constituída por pessoas 

originárias do próprio DF, 35,60%, sendo que os Estados que mais contribuíram 

para a ocupação da RA foram Minas Gerais com 10,53%, Rio de Janeiro com 8,01% 

e São Paulo com 6,85%. A região nordeste contribuiu com 20,45% para a formação 

da população do Lago Norte. (CODEPLAN, 2003) 

 A principal atividade dos moradores está concentrada na administração 

pública, federal e do Governo do Distrito Federal – GDF, 10,30% e 6,34%, 

respectivamente, prestação de serviços, 10,87% e serviços domésticos, 9,65%, 

sendo esse último exercido em sua maioria pela população da Vila do Varjão do 

Torto. Cabe ressaltar que os aposentados compõem uma parcela expressiva da 

população da RA XVIII, com cerca de 10,40%. (CODEPLAN, 2003) 

 A situação de moradias é caracterizada por 82,14% de imóveis próprios 

quitados e 2,05% em processo de aquisição. 8,84% de imóveis alugados, 6,46% de 

imóveis cedidos e 0,51% constituídos por imóveis funcionais. Dentre esses têm-se 

que 94,34% são casas de alvenaria, 1,96% de apartamentos e 3,70% de barracos. 

Cabe ressaltar que esses são dados da Pesquisa Domiciliar e Transportes de 2000, 

realizada pela CODEPLAN, sendo que do ano de 2000 até o presente houve uma 

explosão de construção de prédios comerciais e de kitnets, na região do CA e ao 

longo da pista que liga a Vila Varjão do Torto e o Paranoá, aumenta, assim, a 

porcentagem de apartamentos na RA. 

 A RA XVIII possui quatro grandes situações interessantes para a análise 

urbana (Figura 4): 

• Áreas com baixas densidades populacionais, que chegam a menos de 10 

habitantes por hectare (hab/ha), e alta concentração de renda, área da 

península do Lago Norte e SML; 

• Áreas com crescimento descontrolado, constituída por comércios, serviços e 

kitnets, favorecendo altas densidade populacional e circulação de pessoas, 

área do Centro de Atividades (CA); 

• Áreas de chácaras ou tidas como agrícolas, área norte da referida região 

administrativa; 
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• Áreas de invasão, caracterizadas por população de baixa renda, alta 

concentração de pessoas, pouca ou ausência de infra-estrutura e 

equipamentos urbanos, área da Vila Varjão do Torto. 

RA XVIII - Lago Norte

Centro de Atividades

Península do Lago Norte e SML

Vila Varjão do Torto

Áreas de Chácaras ou Desocupadas

 

Figura 4 – Localização esquemática das quatro grandes situações existentes na Região 

Administrativa XVIII – Lago Norte. (IBGE, 2002) 

Estas quatro situações convivem juntas gerando vários tipos de pressões 

urbanísticas e sociais, demandando estudos e intervenções que minimizem estas 

pressões, buscando melhoria das condições de vida das populações 

marginalizadas, sem agredir as áreas de entorno ou impedir o desenvolvimento da 

região. Visando, ainda, a manutenção e atendimento das necessidades das áreas 

de alta renda já consolidadas e procurando o desenvolvimento da área de comércio 

e serviços; sem que nenhuma destas situações venha a agredir ou buscando 

minimizar a agressão já existente ao meio ambiente. 
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2.4. Morfologia Urbana e o Índice de Inclusão/Exclusão Social 

 O conhecimento sobre o espaço urbano é fundamental para o seu 

planejamento e gestão, e dentro desse processo entender como este espaço se 

comporta em relação à população, e vice-versa, é de suma importância na 

elaboração e aplicação de políticas e instrumentos políticos mais condizentes com a 

realidade local. Desta forma, as teorias de sintaxe e dispersão urbana permitem um 

melhor entendimento sobre a forma urbana e a interação mútua entre essa e as 

pessoas dentro da mesma. 

 Bertaud & Malpezzi (1999) fazem uma análise sobre a forma urbana de 35 

cidades e centros metropolitanos no mundo, dentre estes Curitiba e Rio de Janeiro. 

Em seu trabalho, os autores analisaram a forma da cidade a partir de três variáveis: 

a superfície da área construída, a forma dessa área e o modo como a densidade 

populacional está distribuída na área da cidade. 

 Utilizando as variáveis citadas, Bertaud & Malpezzi (1999) calcularam o índice 

de dispersão dos 35 centros urbanos em questão. Este índice apresenta a ocupação 

da área urbana em relação ao centro de negócios (CBD4) em função da densidade 

populacional, representando como ocorre a ocupação próxima a este centro e nas 

regiões periféricas. Sendo este índice calculado por: 

C
wd

i
ii∑

=ρ    Equação 1 

onde r é o índice, d é a distância de cada setor ao CBD, w é o peso da população 

de cada setor, e C é a área similar à forma circular de uma cidade hipotética de área 

equivalente. (Bertaud & Malpezzi, 1999) 

 Os resultados obtidos permitiram avaliar a questão de custo de transporte 

urbano, pois quanto mais distantes do CBD se localizam as pessoas, maior o custo 

de viagem casa-trabalho-casa, e, indiretamente, a questão de segregação 

socioeconômica. Uma vez que os autores colocaram que, comumente, a renda da 

população tende a diminuir à medida que se distanciam do CBD. Quanto maior o 

valor do índice de dispersão, menor a concentração de população próxima ao CBD e 

                                            
4 Central Business District  
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mais dispersa essa está na área urbana, quanto menor, mais compacta é a cidade, 

com alta concentração de pessoas próximas ao CBD. 

 Bertaud & Malpezzi (1999) propõem uma forma simples de representação da 

dispersão de uma área urbana, utilizando para isto uma figura tridimensional, onde a 

base seria composta por setores urbanos e a altura pela densidade populacional de 

cada setor. 

 Os dois centros urbanos brasileiros analisados por esses autores, Curitiba e 

Rio de Janeiro, apresentam valores de dispersão igual a 1,14 e 1,97, 

respectivamente, enquanto cidades como Bombaim, na índia, apresenta-se com 

3,08, e Xangai, na China, 0,78, podendo estas duas últimas serem consideradas 

como apresentando valores limites para análise. Xangai apresenta-se como uma 

cidade extremamente compacta, enquanto Bombaim, mostrou-se muito dispersa. 

 Os autores colocam que a maioria dos 35 casos analisados, à medida que se 

distancia do CBD, menor se torna a densidade populacional, apenas Capetown, na 

África do Sul, Moscou, na Rússia, e Seul, na Coréia, apresentaram resultados 

diferentes, mostrando que a periferia dessas cidades é mais densamente ocupada 

que o centro. 

 Holanda (2003) faz uma análise morfológica das RAs do DF em relação ao 

centro funcional de Brasília, que se localizaria na Rodoviária do Plano Piloto, no 

cruzamento dos eixos Monumental e Rodoviário. O autor coloca que, apesar do 

projeto de Lúcio Costa tentar tratar a cidade de forma coesa, Brasília já nasceu 

dispersa, fato esse comprovado pelos valores do índice de dispersão calculados 

para a mesma (2,55). Com isto, ocorre uma forte segregação socioespacial, 

principalmente, em relação às habitações e à acessibilidade aos locais de empregos 

e serviços. Para ilustrar este fato, dados Pesquisa Domiciliar Transporte do ano 

2000, realizada pela CODEPLAN, indicam que cerca de 44,92% dos empregos do 

DF estão localizados no Plano Piloto, e menos de 10% da população habita nessa 

localidade. 

 Vale ressaltar que os dados sobre emprego do DF apresentados pelo 

Ministério do Trabalho são muito discrepantes dos dados da Codeplan. O Ministério 

do Trabalho indica que cerca de 75,71% dos empregos formais encontram-se no 

Plano Piloto DIMPU, MTE (1999), IBGE (2000). Tamanha diferença pode ter ocorrido 
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devido ao Ministério do Trabalho considerar apenas empregos formais. Desta forma, 

para fins de análise, serão utilizados os dados da Codeplan de 2000, por 

apresentarem maior coerência com a realidade do DF. 
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Gráfico 2 – Quantidade de empregos disponíveis por RA em comparação a sua respectiva 

população. (Codeplan, 2003, Pesquisa Domiciliar Transporte – 2000) 

 O próprio projeto de Brasília apresenta um grau de “perversidade”, como 

citado por Holanda, no que se refere às relações socioespaciais, favorecendo a 

segregação ao invés da sociabilização. Holanda (2003) coloca que a contradição 

entre o ser da cidade, como ela de fato se estruturava, e o dever ser, de acordo com 

o projeto, logo seria revelado, pois milhares de trabalhadores que vieram para a 

construção da capital não teriam acesso às habitações no Plano Piloto, tendo de 

alojar-se na periferia do mesmo e nas cidades-satélites que surgiam. Fazendo, com 

isto, que a naturalmente a malha urbana se dispersasse, tornando-se pouco coesa e 

com muitos espaços livres afastando a maior parte da população do Plano Piloto.  

 Além disto, têm-se a própria dinâmica de ocupação da população, as relações 

socioeconômicas e a gestão do espaço. Desta forma, como já foi colocado, entender 
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esta dinâmica entre a população e o espaço urbano é fundamental para a gestão 

deste espaço. 

 As cidades apresentam áreas mais integradas e mais segregadas em relação 

à configuração urbana como um todo. Isto pode ser quantificado pelo Índice de 

Integração, ponto chave da teoria de sintaxe espacial. Para se calcular este índice, o 

sistema viário é reduzido a um conjunto de segmentos de reta, que de maneira 

aproximada corresponde aos eixos viários. 

 Por meio de procedimentos computacionais calcula-se o índice de integração 

de cada eixo, que indica numericamente sua relativa acessibilidade em face do 

sistema inteiro5. “Essa acessibilidade, entretanto, é mais de ordem topológica do que 

geométrica, ou seja, tem por referência a quantidade mínima de linhas intervenientes 

a percorrer entre cada uma delas e todas as outras.” (Holanda, 2002). Em suma, o 

índice de integração indica o grau de facilidade de acesso a cada via em função do 

sistema total6. 

 Com os valores dos índices de integração pode-se analisar e identificar as 

áreas do sistema que estão mais isoladas (mais segregadas), ou mais integradas, 

ao sistema viário total. Em geral, nas vias mais integradas, é onde se encontra maior 

circulação e concentração de pessoas e veículos, e concentração de comércio e 

serviços. Isso facilita a avaliação de direções de expansão, de forma que novas 

áreas urbanas sejam mais bem integradas ao sistema, bem como melhorar a 

integração das áreas segregadas. 

 O cálculo do índice de dispersão para o DF, feito por Holanda (2003), a partir 

de uma fórmula adaptada do cálculo de compacidade apresentado por Bertaud & 

Malpezzi (1999), é a seguinte: 

PC
pd i

i
i∑

=ρ ,   Equação 2 

onde r é o índice de dispersão, d é a distância do centróide de cada setor urbano 

ao CBD, p é a população de cada setor urbano, P é a população urbana total, e C 

                                            
5 Os softwares usados foram “Axman” e “Ovation”, do Space Syntax Laboratory. 
6 Em estudos realizados em áreas do Distrito Federal, encontraram-se medidas de integração 
variando entre 0,82, para as áreas mais segregadas, até 3,34, para as áreas mais integradas 
(Holanda, 2003). 
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é a média dos pontos de um círculo de área equivalente à da cidade analisada ao 

seu centro (que é igual a 3
2  do raio desse círculo, valor obtido por meio de 

cálculo integral). (Holanda, 2003) 

 Desta forma, Holanda obteve para o DF valor do índice de dispersão igual a 

2,55, sendo menor apenas ao de uma das 35 cidades analisadas por Bertaud & 

Malpezzi (1999), Bombaim, com 3,08, a mais dispersa. 

 Na presente dissertação será feita uma análise mais local, avaliando apenas 

uma área urbana, a RA XVIII – Lago Norte, para a qual serão calculados os índices 

de integração e dispersão, de acordo com os autores citados, a fim de melhor 

compreender-se a dinâmica da relação entre a estrutura de circulação e a população 

ali presente. 

 Holanda (2003) quando calcula o Índice de Integração considera apenas as 

três linhas axiais mais integradas do sistema que estão circunscritas em cada setor 

urbano. Com isto o autor gera uma simplificação e redução da realidade, uma vez 

que dentro do setor urbano passam diversas vias, e mesmo que apresentem valores 

menores de integração, estas contribuem para a circulação dentro do mesmo. 

 Desta forma, nesta dissertação, quando o Índice de Integração de cada setor 

dentro da área em estudo é calculado, serão consideradas todas as linhas axiais 

que passam pelo mesmo, de modo a obter-se valores que sejam mais 

representativos da realidade. Assim, a integração média de cada setor será 

calculada como sendo a média aritmética da integração de todas as linhas axiais 

que passam pelos setores. Este valor será chamado, nesta dissertação, de Índice de 

Integração Médio por Setor Censitário.  

 Cabe lembrar que no cálculo feito por Holanda (2003) todo o sistema viário do 

DF é considerado. Na presente dissertação calculou-se apenas para a RA XVIII – 

Lago Norte, pois o nosso intuito é compreender o modo de circulação e estruturação 

desta localidade, bem como também por razões operacionais efetuou-se esta 

redução. Assim, ao compararem-se os valores obtidos dentro da área de estudo por 

este autor, e os apresentados neste trabalho, serão encontradas grandes diferenças. 

 Para o cálculo do Índice de Dispersão será utilizada a fórmula proposta por 

Holanda (2003) adaptada de Bertaud & Malpezzi (1999). Para obter-se o Índice de 

Integração Médio e o Índice de Dispersão serão utilizados os setores censitários do 
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Censo 2000 (IBGE, 2002), pois esta é a menor unidade espacial de levantamento 

demográfico brasileiro. Na área de estudo foram contabilizados trinta setores. Para a 

ilustração da dispersão da área de estudo será utilizada a proposta de Bertaud & 

Malpezzi (1999), gerando um modelo tridimensional, no qual a base é a área de 

cada setor censitário e a altura é o valor de densidade demográfica do respectivo 

setor. 

 A fim de se obter melhor compreensão da interação da localização das 

pessoas e a forma urbana, serão correlacionados os valores obtidos em nossos 

cálculos. Serão realizados três tipos de correlação, sendo as seguintes: 

• a integração média em relação ao número de pessoas residentes em cada 

setor, o que pode revelar a relativa segregação socioespacial, 

especificamente em relação à configuração urbana; 

• a integração média em relação à distância do setor ao CBD, pode revelar em 

que medida o CBD é central ou excêntrico; e 

• o número de pessoas residentes em relação à distância ao CBD, pode revelar 

a relativa segregação socioespacial em relação ao CBD. 

 A utilização dos setores censitários do Censo Demográfico de 2000 (IBGE, 

2002) é de extrema significância para o nosso trabalho, uma vez que associado a 

cada setor tem-se diversos parâmetros socioeconômicos, que ao serem cruzados 

com os índices de integração e de dispersão podem trazer informações de grande 

valia. Entre elas, como se relacionam as pessoas presentes na área de estudo com 

a forma urbana da mesma, complementando, assim, a interpretação dos índices 

calculados. Fato que não foi utilizado nem por Holanda (2003) nem por Bertaud & 

Malpezzi (1999), uma vez que o primeiro tratou da localização de empregos e o 

número de pessoas em relação aos índices, e o segundo somente traçou 

considerações sobre a forma urbana. 

 Os dados contidos nos setores censitários (IBGE, 2002) estão divididos em 

quatro níveis: domicílio, instrução, pessoas e responsável. Em cada um desses 

níveis serão selecionados parâmetros socioeconômicos, de acordo com o trabalho 

de Genovez (2002), que calculou o Índice de Exclusão/Inclusão Social (Iexi), para a 

cidade de São José dos Campos, SP (Quadro 2). 
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 Sposati (2000a) coloca que a exclusão social em países em desenvolvimento 

é caracterizada por uma população que originalmente está à margem de condições 

de vida aceitáveis, sendo esta exclusão agravada pelo aumento das desigualdades 

sociais. Esta exclusão implica no reconhecimento se sua abrangência e delimitação 

relativa ao conceito, gerando questão como: o que significa exclusão? Quem é 

excluído? Excluído em relação a que? (Bessis, 1995; Dupas, 1999) Este limiar do 

conceito é flexível sendo suscetível à variações no espaço e no tempo (Kilmurray, 

1995), e depende da percepção dos grupos considerados como excluídos e 

incluídos e do posicionamento do governo em relação a estes. 

O debate conceitual apresenta significativa importância na produção do universo 

das medidas, pois a concepção de diferentes modelos implica em diferentes 

indicadores estruturados para mensurar um determinado fenômeno (Maxwell, 

1999). Neste contexto, capturar as múltiplas dimensões da exclusão/inclusão 

social, coloca como necessidades: (1) a obtenção de dados diversos provenientes, 

quando possível, de diferentes fontes; (2) a concepção de diferentes indicadores 

que expressem, territorialmente, a exclusão/inclusão social no contexto estudado; 

(3) a produção de dados quantitativos vinculados à dados qualitativos, para 

capturar as dimensões objetivas e subjetivas da exclusão/inclusão social, e; (4) 

buscar o entendimento do fenômeno a partir da integração das medidas ao 

território. (Genovez, 2002) 
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Quadro 2 – Parâmetros selecionados por nível para cálculo do Índice de Exclusão/Inclusão Social. 

INDICADORES ÍNDICES SIMPLES ÍNDICES COMPOSTOS 
Iexi Chefes de família abaixo da linha 
de Pobreza (sem Rendimento) 
Iexi Chefe de Família na Linha de 
Pobreza (com ganho até 2 SM) 

Iex Precária Condição de 
Sobrevivência 

Iexi sem Rendimento 
Iexi até 0,5 SM 
Iexi de 0,5 até 1 SM 
Iexi de 1 a 2 SM 
Iexi de 2 a 3 SM 
Iexi de 3 a 5 SM 
Iexi de 5 à 10 SM 
Iexi de 10 a 15 SM 
Iexi de 15 a 20 SM 
Iexi mais de 20 SM 

Iex de Distribuição 
de Renda 

dos Chefes de 
Família 

Iex AUTONOMIA DE 
RENDA DOS CHEFES 

DE FAMÍLIA 

Iexi Chefes de Família não 
Alfabetizados 
Iexi Escolaridade Precária (de 1 à 3 
anos de estudo) 
Iexi de 4 a 7 anos de estudo 
Iexi de 8 a 10 anos de estudo 
Iexi de 11 a 14 anos de estudo 
Iexi mais de 15 anos de estudo 

Iex de 
Desenvolvimento 

Educacional 

Iexi Alfabetização Precoce (com 5 a 9 
anos ) 
Iexi Alfabetização Tardia (de 10 a 14 
anos) 

Iex Estímulo Educacional 

Iexi não Alfabetizados 
Iexi Alfabetização Precária 

Iex Escolaridade Precária 

Iexi População acima de 70 anos Iex Longevidade 

Iex DESENVOLVIMENTO 
HUMANO 

Iexi Precário Abastecimento de Água 
Iexi Precário Instalação sanitária 
(Esgoto) 
Iexi Precário Tratamento do Lixo 

Iex Qualidade 
Ambiental 

Iexi Propriedade Domiciliar  

Iexi Densidade Habitacional 
Iexi Conforto Sanitário 

Conforto Domiciliar 

Iexi Habitação Precária  

Iex 
Qualidade
Domiciliar

Iex QUALIDADE DE VIDA

Iexi Mulheres não Alfabetizadas 
Iexi Concentração de Mulheres 
Chefes de Família 

 
 Iex EQUIDADE 

Fonte: Modificado de Genovez (2002). 

 Os índices compostos representam quatro utopias para a construção da 

relação de exclusão/inclusão social (Sposati, 1996; Sposati, 2000b): 
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1. Autonomia: o conceito de autonomia é compreendido, no âmbito do Mapa da 

Exclusão/Inclusão Social, como a capacidade e a possibilidade do cidadão em 

suprir suas necessidades vitais, especiais, culturais, políticas e sociais, sob as 

condições de respeito às idéias individuais e coletivas, supondo uma relação 

na qual o Estado responsável por assegurar necessidades de satisfação 

coletivas, mas também, em que cidadão tem condições de complementá-las 

com acesso à oferta privada; supõe possibilidade de exercício de liberdades, 

tendo reconhecida a sua dignidade, e possibilidade de representar pública e 

partidariamente os seus interesses sem ser obstaculizado por ações de 

violação dos direitos humanos e políticos ou pelo cerceamento à sua 

expressão. Sob esta concepção, o campo da autonomia inclui não só a 

capacidade do cidadão se autosuprir, desde o mínimo da sobrevivência até 

necessidades mais específicas, como a de usufruir de segurança social 

pessoal mesmo quando na situação de recluso ou apenado. É este o campo 

dos direitos humanos fundamentais. 

2. Qualidade de Vida: a noção de qualidade de vida envolve duas grandes 

questões: a qualidade e a democratização dos acessos às condições de 

preservação do homem, da natureza e do meio ambiente. Sob esta dupla 

consideração entendeu-se que a qualidade de vida é a possibilidade de melhor 

redistribuição – e usufruto – da riqueza social e tecnológica aos cidadãos de 

uma comunidade; a garantia de um ambiente de desenvolvimento ecológico e 

participativo de respeito ao homem e à natureza, com o menor grau de 

degradação e precariedade. 

3. Desenvolvimento Humano: o estudo do desenvolvimento humano tem sido 

realizado pela ONU/PNUD, por meio do Indicador de Desenvolvimento 

Humano (IDH). Com base em suas reflexões, entende-se que o 

desenvolvimento humano é a possibilidade de todos os cidadãos criarem uma 

sociedade melhor e desenvolverem seu potencial com menor grau possível de 

privação e de sofrimento; a possibilidade da sociedade poder usufruir 

coletivamente do mais alto grau de capacidade humana. 

4. Eqüidade: o conceito de eqüidade é concebido como o reconhecimento e a 

efetivação, com igualdade, dos direitos da população, sem restringir o acesso 

a eles nem estigmatizar as diferenças que conformam os diversos segmentos 

que a compõem. Assim, eqüidade é entendida como possibilidade das 

diferenças serem manifestadas e respeitadas, sem discriminação; condição 

que favoreça o combate das práticas de subordinação ou de preconceito em 

relação às diferenças de gênero, políticas, étnicas, religiosas, culturais, de 

minorias etc. (Genovez, 2002) 
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 Com a realização do cálculo e espacialização do Iexi, Genovez (2002) coloca 

que é possível identificar no território como se distribui a desigualdade 

socioeconômica, e, assim, elaborar políticas públicas inclusivas para as áreas 

excluídas. 

 A autora utilizou os setores censitários do censo de 1991, para a cidade de 

São José dos Campos, como base espacial de cálculo. Os parâmetros foram todos 

calculados em porcentagem, e depois foram escalonados, os que foram 

considerados como de exclusão receberam sinal negativo (por exemplo, chefes de 

família sem rendimento), os de inclusão sinal positivo (por exemplo, alfabetização 

precoce entre 5 e 9 anos), e os que representassem simultaneamente inclusão e 

exclusão foram escalonados entre os valores de -1 a +1 (por exemplo, longevidade) 

(Quadro 2). Os parâmetros foram somados para a obtenção dos índices simples (por 

exemplo, Iex de Distribuição de Renda dos Chefes de Família) (Quadro 2). Após 

este cálculo, o resultado foi escalonado entre os valores de -1 a +1, onde o mais 

negativo representaria o maior valor de exclusão para o índice simples. Este 

escalonamento foi necessário para a padronização dos diversos parâmetros, de 

modo que pudessem ser relacionados. 

 Após o cálculo dos índices simples, estes foram somados, de acordo com o 

apresentado no Quadro 2, para a obtenção dos índices compostos (por exemplo, Iex 

Autonomia de Renda dos Chefes de Família). Estes foram reescalonados, entre os 

valores de -1 a +1, e novamente somados, para a obtenção do Índice de 

Exclusão/Inclusão Social. 

 Em seu trabalho, Genovez (2002), faz diversas considerações estatísticas 

sobre o cálculo do Índice de Exclusão/Inclusão Social. Nesta dissertação, será 

trabalhado este índice de forma mais simplificada, onde as somas e os 

escalonamentos serão feitos de forma direta, uma vez que no trabalho da autora, é 

colocado que estes cálculos são estatisticamente representativos. Outro ponto a ser 

observado referente ao cálculo do índice é que em neste trabalho não se considerou 

o parâmetro de condições de privacidade, devido a este não estar disponível no 

Censo 2000. 

 Pretende-se correlacionar os índices de morfologia urbana e o Índice de 

Exclusão/Inclusão Social, de forma a mostrar que a segregação espacial está 
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intrinsecamente ligada à segregação socioeconômica, bem como visando 

complementar a análise urbana, utilizando índices socioeconômicoespaciais. 

2.5. Geotecnologias 

2.5.1. Conceitos em Geoprocessamento 

 O que diferencia o Sistema de Informação Geográfica (SIG) de outros 

sistemas é a possibilidade de realização de análises espaciais que podem utilizar 

atributos espaciais e/ou não espaciais, armazenados em um banco de dados, 

possibilitando a simulação sobre fenômenos do mundo real. Pode-se dizer que se 

onde é importante para o sua trabalho ou análise, então o Geoprocessamento é sua 

ferramenta de trabalho (Câmara & Davis, 2001), sendo este geoprocessamento 

aplicado através de um SIG ou pro meio de outras geotecnologias. 

 As principais características de um SIG são a integração, numa única base de 

dados, das informações espaciais provenientes de dados cartográficos, dados de 

censo e cadastros urbano e rural, imagens de satélite, redes e modelos numéricos 

de terreno. Além da existência de mecanismos para combinar as várias informações, 

através de algoritmos de manipulação e análise, bem como para consultar, 

recuperar, visualizar e plotar o conteúdo da base de dados georreferenciados. 

(Assad & Sano, 1998) 

 Desta forma, a estrutura básica de um SIG deve ser composta de: 

• Interface com o usuário, tratando-se sempre de um sistema digital, o 

computador se faz instrumento essencial do SIG; 

• Entrada e integração de dados, podendo ser feita de diversas formas, tais 

como mesa digitalizadora, teclado, scanner, via tela, dentre outros; 

• Consulta, análise espacial e processamento de imagem, realizadas através 

de ferramentas específicas contidas no SIG; 

• Visualização e plotagem, a partir dos dados e das informações geradas pelo 

sistema; 

• Armazenamento e recuperação de dados, organizados sob a forma de um 

banco de dados. (Assad & Sano, 1998) 
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 Para que se possa entender mais claramente como o SIG traduz o mundo 

real para o ambiente computacional, faz-se necessária a compreensão de certos 

conceitos, dentre esses o mais útil é o paradigma dos quatro universos (Gomes & 

Velho, 1995): 

• o universo do mundo real, que inclui as entidades da realidade a serem 

modeladas e/ou representadas no sistema (tais como: tipos de solo, cadastro 

urbano e rural, dados geofísicos e topográficos, dentre outros); 

• o universo matemático (conceitual), que inclui uma definição matemática 

(formal) das entidades a serem representadas. Pode-se distinguir entre as 

grandes classes formais de dados geográficos (dados contínuos e objetos 

individualizáveis) e especializar estas classes nos tipos de dados geográficos 

utilizados comumente (dados temáticos e cadastrais, modelos numéricos de 

terreno, dados de sensoriamento remoto, dentre outros); 

• o universo de representação, onde as diversas entidades formais são 

mapeadas para representações geométricas e alfanuméricas no computador, 

que podem variar conforme a escala e a projeção cartográfica escolhida e a 

época de aquisição do dado. aqui se distingue entre as representações 

matricial e vetorial, que podem ainda ser especializadas; 

• o universo de implementação, onde as estruturas de dados e algoritmos são 

escolhidos, baseados em considerações como desempenho, capacidade do 

equipamento e tamanho da massa de dados. É neste nível que acontece a 

codificação. Nesse universo, escolhem-se as estruturas de dados para 

implementar as geometrias do universo de representação. 

 Como o SIG trabalha com uma grande variedade de dados, conhecer os tipos 

mais comuns é de suma importância para saber-se com o que se está trabalhando e 

de que forma irá tratá-los (Assad & Sano, 1998). 

• Dados Temáticos – descrevem a distribuição espacial de uma grandeza 

qualitativa, tais como dados de pedologia, vegetação, declividade, dentre 

outros. Chamados de dados discretos. 

• Dados Cadastrais – esse se distinguem dos dados temático por ter associado 

a cada um de seus objetos um ou mais atributos, que podem ser 
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representados das mais diversas formas. Uma outra característica desse tipo 

de dado é que se refere a grandes escalas (1:8.000, 1:2.000, etc.). 

• Dados de redes – representam linhas de fluxo, com topologia arco-nó, 

podendo ser: redes de água, luz, telefone, gás, malha viária, malha hídrica, 

dentre outros. Nesse tipo de dados além dos atributos relacionados, pode-se 

associar a direção de fluxo de recursos, o que permite a representação de 

transporte desse recurso de uma região para outra. 

• Dados de Modelos Numéricos de Terreno (MNT) – representa a variação 

contínua de uma grandeza no espaço. Comumente associada a dados de 

altimetria, sendo utilizados para os mais diversos tipos de modelagens, tais 

como, geologia e recursos minerais, para se poder avaliar sua distribuição e 

comportamento no espaço, bem como se fazer cubagem de jazidas; 

pedologia, associando esse a declividade do terreno para se avaliar quais 

tipos de solos são mais susceptíveis a degradação e/ou erosão; dentre outros 

utilidades.  

• Dados tipo Imagens – podem ser obtidos por satélite, fotos aéreas, scanners 

aerotransportados. São armazenados em forma de matriz, composta por 

pixels (menor unidade de representação espacial da imagem), onde cada 

pixel possui um valor que representa a quantidade de radiação 

eletromagnética (REM) refletida pelo objeto na superfície terrestre. 

 Os dados em SIG podem ser representados basicamente de duas formas: 

vetorial e matricial. Sendo o primeiro uma tentativa de representação do objeto o 

mais fielmente possível, que é reduzido a três formas básicas: ponto, linha ou 

polígono, sendo este chamado de dados discretos. A forma matricial constitui uma 

malha regular na qual o objeto que está sendo representado é construído pixel a 

pixel. Essa forma de representação considera que a superfície é plana onde cada 

pixel está associado a uma localização no espaço. O tamanho do pixel varia de 

acordo com o tipo de imageador utilizado e de sua resolução espacial7, sendo este 

chamado de dado contínuo8. 

                                            
7 O conceito de resolução espacial será explicado quando for tratado especificamente de imagens de 
satélite. 
8 Neste tipo de dados também se inclui os dados de MNT, uma vez que são uma matriz numérica de 
representação de alguma grandeza distribuída no espaço. 
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 Conhecido os principais tipos de dados utilizados em um SIG pode-se 

entender melhor como esses podem ser representados. Como dito anteriormente, 

cada objeto em um SIG tem associado um ou mais atributos, que podem ser 

representados das mais diversas formas. A representação somente dependerá do 

tipo de dados que se tem e dos atributos associados a esse. 

 Existem várias formas de análise, cruzamento, recuperação de dados 

espaciais. Em nesta dissertação será enfocada as operações booleanas, por se 

tratar da técnica que será utilizada. 

 As operações booleanas são simples e de fácil manipulação, mas deve-se ter 

cuidado com a distribuição de igual importância para cada um dos critérios 

combinados, seus pesos devem ser avaliados dependendo de sua importância 

relativa (Bonham-Carter, 1994). Essas utilizam operadores lógicos como E, OU, 

NÃO, >, <, DIFERENTE DE, IGUAL A, dentre outras, o que permite realizar 

cruzamentos entre dois ou mais planos de informação (mapas). 

Esta lógica tem a finalidade de sistematizar a lógica aristotélica. A idéia 

fundamental é bastante simples. Nelas as proposições da lógica são 

representadas por símbolos bem determinados e ligados por meio de relações, 

também representadas por meio de sinais. Assim, as proposições e suas relações 

tomam os mesmos aspectos de uma expressão algébrica. (Silva, 1999) 

 A lógica booleana funciona utilizando atributos de falso (zero), quando não há 

resultado dentro do universo de dados relacionados, isto é, não atende à relação 

algébrica proposta, e verdadeiro (um), quanto atende a relação algébrica proposta. 

 

Figura 5 – Exemplo esquemático sobre operadores booleanos. A e B são dois mapas temáticos, com 

seus respectivos graus de sensibilidade, C é o resultado da operação booleana, onde se pediu a 

seleção do grau IGUAL A 1 nos mapas A e B, e utilizou-se o operador E para que ocorresse uma 

união, estritamente do grau IGUAL A 1, nos mapas A e B. O valor zero representa as áreas de 

branco, isto é, que não atendem as condições da operação booleana. 
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 Esse operador é muito usado nos SIG, por permitirem uma rápida análise da 

simultaneidade de dados, de acordo com um operador lógico, possibilitando o 

desdobramento dos dados e a geração de informação de acordo com o especificado 

para um ou mais conjuntos de dados (Silva, 1999). Com isto pode-se reduzir a 

ambigüidade na análise das informações que, normalmente, ocorrem quando da 

análise dos dados individualmente. (Pendock e Nedeljkovic, 1996). 

 Nesta dissertação será utilizada álgebra de mapas por operadores booleanos, 

de forma a poder-se cruzar os diversos tipos de dados e informações multitemáticas, 

de acordo com parâmetros legislativos e ambientais, bem como imagens de 

sensoriamento remoto, a fim de definir-se áreas restritivas à ocupação, quais os 

conflitos existentes entre o uso do solo e as áreas restritivas e, por fim, identificar-se 

em quais áreas seria melhor a aplicação de determinados instrumentos de política 

urbana. 

2.5.2. Conceitos em Sensoriamento Remoto 

2.5.2.1. Imagem de Sensor Remoto 

 A configuração de uma cidade é extremamente dinâmica, haja vista a sua 

evolução, principalmente, pós Revolução Industrial, com o surgimento dos subúrbios 

e a ocupação de sua periferia, principalmente, devido à migração de áreas agrícolas 

para áreas urbanas (Mumford, 1998). Esse processo migratório persiste até hoje, de 

forma mais acelerada devido a busca pelo homem do campo por melhor qualidade 

de vida, o que se confirma com os dados de que cerca de 87% da população 

mundial vive em cidades (Moreira, 1999). No Brasil, a população urbana 

corresponde a mais de 81,25% da população total do país (IBGE, 2001).  

 Para o melhor conhecimento dessa dinâmica, dispõe-se de uma forte 

ferramenta: a imagens de sensores remotos. Por permitirem o imageamento de um 

mesmo lugar em diferentes datas, há a possibilidade de se acompanhar a evolução 

ou involução dos limites das manchas urbanas. Desta forma, pode-se avaliar tanto a 

velocidade quanto a forma de crescimento, isto é, se os limites estão sendo 

ampliados em direção a áreas não permissíveis, ou o quanto a cidade já está 

ocupando área não permissível, permitindo-se a elaboração de políticas que visem a 

alteração deste quadro. 
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 Para melhor compreensão do que são imagens de sensores remotos, pode-

se conceituá-las como sendo imagens formadas por sensores, de objetos da 

superfície terrestre, sem o contato direto com os mesmos, através da coleta, pelos 

sensores, de energia emitida pelo objeto, convertendo essa em sinal passível de 

registro e posteriormente em imagem. (Novo, 2002). 

 Existem vários tipos de imagens de sensores remotos, tais como fotos 

aéreas, imagens de radar, imagens de satélite. Nesta dissertação serão focadas as 

imagens de satélite, por sua ampla utilização e baixo custo relativo, facilitando o 

acesso as mesmas e por terem sido usadas para as nossas análises. 

 As imagens de satélite são formadas a partir da captação, através de 

sensores remotos, da radiação eletromagnética (REM) refletida e emitida pelos 

objetos na superfície terrestre. Desta forma, cada objeto, por apresentar constituição 

físico-química diferente, absorve, emite e reflete quantidades diferentes de REM, 

permitindo que esses sejam distinguidos nas imagens de satélite. 

 O sensor converte os dados captados em níveis de cinza, dessa forma, a 

REM ao incidir sobre a superfície pode sofrer três processos de interação: 

• Parte da energia é absorvida; 

• Parte é transmitida através do objeto9; e, 

• Parte é refletida. 

 Devido às características de cada processo de interação, o sensor capta 

somente a parte refletida da REM, dessa forma, quanto maior a absorção e 

transmissão, menor a REM refletida, mais escuro será o nível de cinza, e quanto 

maior a REM refletida, mais claro será o nível de cinza. 

 A REM emitida por cada objeto, com exceção de pontos quentes como 

vulcões, queimadas e outros, é muito baixa. Assim, o sensor do satélite capta 

basicamente a REM refletida pelo objeto, mas para que isso ocorra é necessária 

uma fonte externa que emita a REM por sobre os objetos da superfície terrestre. A 

fonte mais conhecida é o Sol. O fluxo radiante que atinge a superfície da Terra tem 

                                            
9 Poucos alvos naturais têm essa propriedade, à exceção da água na faixa do visível e das folhas de 
vegetação no infravermelho próximo (Menezes, 2002). 
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uma intensidade aproximada de 1.400 watts/m², o que equivale a 2,0 cal/cm²/min. 

(Szeicz, 1974; Gardner et al, 1985) 

 A REM é sempre considerada pelo seu comprimento de onda, por isso, é 

essencial saber-se qual o intervalo ou faixa de comprimento de onda captada pelo 

sensor. Os comprimentos de onda podem variar de 10-7 a 108 mm, e, dependendo 

de seu comprimento, este vai sofrer mais ou menos interferência, por exemplo, 

quanto menor o comprimento de onda mais interferência de gases e particulados 

microscópicos, quanto maior o comprimento de onda, menor será essa interferência. 

(Lillesand & Kiefer, 1994) 

 Ao receber essa quantidade de REM, parte se perde ao atravessar a 

atmosfera terrestre, devido à interação dessa com o material particulado suspenso e 

com as moléculas dos gases presentes na atmosfera. Em média 47% do fluxo de 

radiação incidente é absorvido objetos da superfície terrestre, 37% é refletido 

(incluindo nuvens e atmosfera) e 17% é absorvido pela atmosfera. (Menezes, 2002) 

 A parte da REM que interage com a atmosfera causa dois efeitos: 

• Absorção – efeito mais prejudicial. A absorção da REM pelos gases presentes 

na atmosfera impede que a mesma chegue à superfície, ou no mínimo, 

chegue atenuada, mascarando as propriedades do objeto. Essas regiões são 

chamadas de bandas de absorção atmosférica, e não podem ser usadas para 

o sensoriamento remoto. Por essa razão que a seleção dos intervalos de 

comprimento de onda captados pelos sensores, apresentam freqüentemente 

descontinuidades nos comprimentos de ondas contíguas, observe o Quadro 

3. 

Quadro 3 – Intervalos espectrais relacionados às janelas atmosféricas usados, normalmente, pelos 

sensores remotos. 

0,38 – 0,76mm 0,76 – 3,0mm 3,0 – 5,0mm 5,0mm – 1,0mm 1,0mm – 100cm 

Toda a faixa 

0,7 – 0,91 

1,0 – 1,12 

1,19 – 1,34 

1,55 – 1,75 

2,05 – 2,4 

3,5 – 4,16 

4,5 – 5,0 

8,0 – 9,2 

10,2 – 12,5 
Toda a faixa 

(Modificado de Swain & Davis, 1978) 
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Sendo que: 

0,38 – 3,0mm – domina a radiação refletida, fonte – Sol. 

3,0 – 5,0mm – radiação refletida é igual a emitida, fonte – Sol, Terra e fontes 

de alta temperatura. 

5,0mm – 1,0mm – domina a radiação emitida, fonte – Terra. 

1,0mm – 100cm – Fonte artificial. (Swain & Davis, 1978) 

• Espalhamento atmosférico – nas regiões de janelas atmosféricas10, os gases 

e particulados existentes na atmosfera podem espalhar a radiação incidente 

do Sol ou mesmo a refletida pelos objetos da superfície terrestre. O sensor 

receberá não só a REM o objeto mas essa adicionada a da radiação 

espalhada pela atmosfera. Dessa forma, o principal efeito do espalhamento é 

o aumento da reflectância natural dos objetos, o que gera uma diminuição do 

contraste entre diferentes objetos. Pode-se considerar dois tipos de 

espalhamento, Rayleigh, responsável pela cor do céu, e o Mie, responsável 

pela turbidez da atmosfera 

 Esses efeitos podem ser eliminados ou minimizados de acordo com o 

comprimento de onda captado pelo sensor e por meio de processamento de 

correção atmosférica. Vale ressaltar que esses efeitos podem ser minimizados ou 

agravados dependendo das condições climáticas da região imageada, isto é, os 

dados captados pelo sensor variam de acordo com as estações climáticas. 

 Deve-se ter em mente alguns conceitos para melhor definição do tipo de 

sensor e faixa espectral a serem utilizados, de acordo com os objetivos de cada 

projeto: 

• Resolução Espectral – faixa de comprimento de onda captada por diferentes 

sensores presentes no satélite. Cada faixa espectral caracteriza uma banda 

espectral. Refere-se a melhor ou pior caracterização de objetos em função da 

largura da banda espectral. Quanto menor a faixa espectral melhor a 

resolução, isto se deve ao fato de que na superfície terrestre as diferenças de 

reflectância entre os objetos é muito sutil. 

                                            
10 Janelas atmosféricas são regiões onde não ocorre a absorção da REM pela atmosfera, são regiões 
de uso pelo sensoriamento remoto. 



 43

• Resolução Espacial – menor área da superfície que pode ser individualizada 

pelo sensor, isto é, um objeto só pode ser visto, independente dos vizinhos, 

se o seu tamanho for igual ou maior à resolução espacial do sensor. 

• Resolução Radiométrica – medida de radiância captada pelos sensores, esta 

será tanto maior quanto melhor for a capacidade do sensor em medir valores 

precisos de um maior número de diferentes níveis de radiância. Quanto maior 

esta capacidade melhor a resolução do sensor. 

• Resolução Temporal – intervalo de tempo, em dias, que o satélite volta a 

imagear a mesma área da superfície terrestre, essa propriedade é específica 

para cada satélite. Todos os satélites obtêm imagens num ciclo temporal 

repetitivo, o que nos permite o acompanhamento das dinâmicas terrestres. 

(Lillesand & Kiefer, 1994; Moreira, 2001; Menezes, 2002) 

Pode-se verificar que o uso de imagens de satélite não é tão simples quanto 

parece, o conhecimento prévio do tipo de sensor, dos intervalos espectrais captados 

(resolução espectral), resolução espacial, radiométrica e temporal, são de suma 

importância para se conhecer as limitações de seu uso e para a definição das 

técnicas de tratamento a serem utilizadas, a fim de se extrair as informação 

necessárias, com qualidade e acurácia, de acordo com os objetivos do projeto. 

 A partir do exposto, e de acordo com os objetivos deste trabalho, será tratada 

a plataforma orbital ETM+/Landsat 7, devido às suas características atenderem às 

necessidades deste projeto. 

2.5.2.2. O Satélite Landsat 

 A série Landsat é composta por satélites lançados pela NASA desde de 1972, 

com o intuito do imageamento das características ambientais da superfície terrestre. 

Em cada nova plataforma foram colocadas as tecnologias mais recentes 

desenvolvidas para a época, visando cada vez mais a melhor na geração de dados 

por esse satélite. 

 Em 1999 foi lançado o mais recente satélite da série, o Landsat 7, composto 

pelo sensor de varredura mecânica ETM+ (Moreira, 2001). A novidade deste satélite 

é que além das sete bandas tradicionais, com resolução espacial de 30 m (bandas 

1, 2, 3 ,4, 5 e 7) e 60 m (banda 6), foi adicionada uma banda pancromática com 

resolução espacial de 15 m, melhorando significativamente a capacidade de 
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identificação de objetos na superfície. No Quadro 4 pode-se observar as principais 

características e aplicações de cada banda espectral. 

Quadro 4 – Intervalo espectral de cada banda e principais características e aplicações do satélite 

Landsat-7. 

Banda 
Intervalo 
espectral 

(µm) 
Principais características e aplicações 

1 (0,45 - 0,52) 

Apresenta grande penetração em corpos de água, com elevada transparência, 
permitindo estudos batimétricos. Sofre absorção pela clorofila e pigmentos 
fotossintéticos auxiliares (carotenóides). Apresenta sensibilidade a plumas de 
fumaça oriundas de queimadas ou atividade industrial. Pode apresentar atenuação 
pela atmosfera. 

2 (0,52 - 0,60) 
Apresenta grande sensibilidade à presença de sedimentos em suspensão, 
possibilitando sua análise em termos de quantidade e qualidade. Boa penetração 
em corpos de água. 

3 (0,63 - 0,69) 

A vegetação verde, densa e uniforme, apresenta grande absorção, ficando escura, 
permitindo bom contraste entre as áreas ocupadas com vegetação (ex.: solo 
exposto, estradas e áreas urbanas). Apresenta bom contraste entre diferentes tipos 
de cobertura vegetal (ex.: campo, cerrado e floresta). Permite análise da variação 
litológica em regiões com pouca cobertura vegetal. Permite o mapeamento da 
drenagem através da visualização da mata galeria e entalhe dos cursos dos rios em 
regiões com pouca cobertura vegetal. É a banda mais utilizada para delimitar a 
mancha urbana, incluindo identificação de novos loteamentos. Permite a 
identificação de áreas agrícolas. 

4 (0,76 - 0,90) 

Os corpos de água absorvem muita energia nesta banda e ficam escuros, 
permitindo o mapeamento da rede de drenagem e delineamento de corpos de 
água. A vegetação verde, densa e uniforme, reflete muita energia nesta banda, 
aparecendo bem clara nas imagens. Apresenta sensibilidade à rugosidade da copa 
das florestas (dossel florestal). Apresenta sensibilidade à morfologia do terreno, 
permitindo a obtenção de informações sobre Geomorfologia, Solos e Geologia. 
Serve para análise e mapeamento de feições geológicas e estruturais; e para 
separar e mapear áreas ocupadas com pinus e eucalipto; para mapear áreas 
ocupadas com vegetação que foram queimadas. Permite a visualização de áreas 
ocupadas com macrófitas aquáticas (ex.: aguapé). Permite a identificação de áreas 
agrícolas. 

5 (1,55 - 1,75) 

Apresenta sensibilidade ao teor de umidade das plantas, servindo para observar 
estresse na vegetação, causado por desequilíbrio hídrico. Esta banda sofre 
perturbações em caso de ocorrer excesso de chuva antes da obtenção da cena 
pelo satélite. 

6 (10,4 - 12,5) Apresenta sensibilidade aos fenômenos relativos aos contrastes térmicos, servindo 
para detectar propriedades termais de rochas, solos, vegetação e água. 

7 (2,08 - 2,35) 

Apresenta sensibilidade à morfologia do terreno, permitindo obter informações 
sobre Geomorfologia, Solos e Geologia. Esta banda serve para identificar minerais 
com íons hidroxilas. Potencialmente favorável à discriminação de produtos de 
alteração hidrotermal. 

8 (0,52 - 0,90) 

A banda pancromática é maior novidade na plataforma Landsat 7. A sua resolução 
espacial de 15 m e o perfeito alinhamento com as demais bandas, habilitam as 
imagens Landsat-7 para aplicações diretas até escala 1:25.000, gerando uma 
imagem de boa separabilidade. 

(Modificado de Intersat, 2003) 

 Conhecendo as características e principais aplicações desse satélite, pode-se 

definir, com maior precisão, quais as bandas espectrais a serem usadas, de acordo 
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com os objetivos propostos, bem como definir quais os melhores métodos para a 

extração de informações da imagem gerada a partir da seleção das bandas. 

2.5.2.3. Tratamento de Dados de Sensor Remoto – Métodos de 

Classificação de Imagens 

De acordo com o intuito desta dissertação, o conhecimento dos conceitos dos 

métodos de classificação de imagem que serão utilizados é de suma importância 

para posterior discussão dos resultados. Desta forma, serão conceituados o método 

tradicional de classificação pela máxima verossimilhança (MAXVER) e por redes 

neurais perceptron com algoritmo backpropagation. 

2.5.2.3.1. Classificação pela Máxima Verossimilhança 

 Este é o método tradicional mais comumente utilizado quanto é necessária a 

extração de classes de informações de imagens de sensores remotos. A distribuição 

espectral das classes de uso do solo, é considerada como sendo gaussiana ou 

normal, isto é, objetos pertencentes a mesma classe apresentarão resposta 

espectral próxima a média de valores para aquela classe. Este método parte do 

princípio que a classificação errada de um pixel não tem mais significado do que a 

classificação errada de qualquer outro pixel na imagem (Richards, 1993). O método 

considera a ponderação das distâncias médias, utilizando parâmetros estatísticos de 

distribuição dos pixels dentro de uma determinada classe. (Crósta, 1993) 

 Para a obtenção de um bom resultado com esta classificação é necessária a 

escolha de um número razoavelmente elevado de pixels para cada classe, e que 

estes tenham uma distribuição estatística próxima da distribuição normal (Crósta, 

1993). Outro fator importante para a sua eficácia, é a obtenção de uma precisão 

razoável da estimativa do vetor médio (m) e da matriz de covariância (S) de toda a 

classe espectral. Fato este dependente da quantidade de pixels incluídos nas 

amostras de treinamento. (Sulsoft, 2003) 

 “Sendo x o vetor correspondente ao um pixel nas N classes envolvidas, o 

vetor médio dos pixels pertencentes a uma classe é dado por: 

( ) ∑
−

==
K

j
jxm K

xE
1

1
   Equação 3 

Onde K é o número de pixels na classe e E(x) a esperança de x, uma notação 

estatística para estimar a média de x. 
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 Já a matriz de covariância será dada por 
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”   Equação 4 (Sulsoft, 2003) 

 Este método de classificação parte do pressuposto que o usuário conheça 

previamente a área analisada, bem com a distribuição das classes, para que desta 

forma, quando da aplicação da classificação, a seleção de amostras de treinamento 

possa ser o mais eficiente possível. (Crósta, 1993) 

2.5.2.3.2. Classificação por Redes Neurais Perceptron com 

Algoritmo Backpropagation 

 Novas tecnologias têm sido desenvolvidas para melhoria dos métodos 

tradicionais de classificação de imagens de sensoriamento remoto. Nos últimos anos 

tem crescido o interesse por pesquisas utilizando redes neurais artificiais aplicadas 

ao reconhecimento de padrões de classes. O grande diferencial é que este novo 

método utiliza sistema de amostragem, não requerendo a natureza paramétrica da 

distribuição estatística dos dados, nem o conhecimento prévio desta distribuição. 

(Galo, 2000) 

 Segundo Lee et al. (1990) “(...) as redes neurais parecem desempenhar a 

tarefa de classificação de imagens tão bem, ou melhor, que as técnicas estatísticas 

(...)”. 

 Existem vários modelos de redes neurais artificiais desenvolvidos para os 

mais diversos fins.  

Neste contexto, está inserida a rede neural perceptron multicamadas, a qual 

assume regiões de decisão semelhantes àquelas formadas por um classificador 

estatístico, porém com entradas não correlacionadas e distribuições diferentes 

para os dados (Lippmann, 1987). Além disto, essas redes são treinadas por um 

algoritmo interativo de aprendizagem, chamado backpropagation que habilita a 

desenvolver um comportamento associativo correto quando confrontadas com 

situações com características similares.(Galo, 2000) 

 Muitas pesquisas têm sido desenvolvidas, grande parte ressalta não apenas a 

utilização de dados multiespectrais, mas a incorporação de dados adquiridos por 

outras fontes. 
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 Métodos que utilizam redes neurais artificiais podem ser aplicados a 

diferentes situações, devido à flexibilidade na entrada dos dados para a 

classificação, a possibilidade de incorporar dados de outras fontes ao conjunto de 

dados de entrada, e ao fato de sua aplicação não implicar necessidade de uma 

distribuição estatística dos dados. 

 A rede neural perceptron multicamadas é capaz de reconhecer diferentes 

classes e resolver o problema de superposição de regiões. A estrutura de perceptron 

multicamadas pode ser definida como uma rede de alimentação progressiva, com 

uma ou mais camadas escondidas entre os neurônios de entrada e saída. 

(Lippmann, 1987) 

Na descrição da arquitetura básica de uma rede neural perceptron multicamadas, 

Gonzalez & Woods (1993) mostram um modelo que consiste de camadas de 

neurônios estruturalmente idênticos, arranjados de modo que a saída de cada 

neurônio em cada camada, alimente a entrada de cada um dos neurônios da 

camada seguinte (Figura 6). O número de neurônios da primeira camada 

corresponde à dimensionalidade do vetor de atributos dos dados de entrada. A 

camada de saída terá tantos neurônios quantas forem as classes a serem 

separadas. O problema maior está na definição do número de camadas 

escondidas, e do número de neurônios que as compõem. Na prática este 

problema tem sido geralmente resolvido por tentativa e erro, ou pela experiência 

prévia no domínio de uma dada situação. (Galo, 2000) 
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Figura 6 – Estrutura esquemática de uma rede perceptron, com uma cada escondida (Adaptada de 

Gonzales & Woods, 1993. Modificada de Galo, 2000). 

 A Figura 6 mostra a estrutura esquemática de uma rede perceptron com duas 

camadas: uma escondida, chamada J e outra de saída, chamada Q. Os vetores X1, 

X2,..., Xn, representam o conjunto de dados de entrada. Os pesos ajustados durante 

o treinamento são representados por Wjxi e Wqj, e as M classes de saídas são 

representadas por w1, w2,..., wM,. 

 Lippmann (1987) coloca que o algoritmo backpropagation permite o ajuste de 

pesos em cada uma das camadas da rede, sendo projetado para minimizar a soma 

do erro quadrático entre a saída calculada por uma estrutura multicamadas e a 

desejada. Este algoritmo atua de modo iterativo, propagando o erro 

regressivamente, de modo a ajustar os pesos, a partir dos neurônios da camada de 

saída para os nós das camadas anteriores. (Galo, 2000) 

 Segundo Galo (2000), “uma importante questão de pesquisa em redes 

neurais está relacionada com a maneira como os pesos das conexões são ajustados 

para garantir o comportamento desejado para o sistema (Zell et al., 1996), ou seja, 

qual o critério adotado para a modificação dos pesos.” 
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 A geração de uma rede neural é extremamente complexa, desta forma, 

utilizou-se o software ENVI 3.5 que possui um módulo para classificação de imagens 

de sensores remotos por meio de redes neurais. Como o intuito desta dissertação é 

o desenvolvimento de uma metodologia de apoio aos gestores urbanos, os 

softwares comerciais surgem como uma alternativa mais simples de aplicação desta 

técnica de classificação, que, segundo vários autores, tem apresentado resultados 

mais precisos que os métodos tradicionais. 

 O sistema utiliza a rede neural aplicada à técnica de classificação de 

camadas feed-forward. Esta técnica utiliza o padrão backpropagation para o 

aprendizado supervisionado. O aprendizado ocorre pelo ajuste dos pesos nos nós 

para minimizar as diferenças entre a ativação do nó de saída e a saída desejada. O 

erro é retroalimentado através da rede e o ajuste do peso é feito usando um método 

recursivo. Este método foi utilizado para melhorar a performance de análise de 

dados não-lineares. 

2.5.2.4. Aplicações de Geotecnologias 

 Devido à natureza dual da informação geográfica, que possui localização 

expressa por algum sistema de coordenadas em um espaço e a presença de 

atributos associados, em um banco de dados (Assad & Sano, 1998), é que esta tem 

se tornado cada vez mais presente em diversas situações de tomada de decisão. 

 As geotecnologias têm sido utilizadas nas mais diversas áreas, mas foi com a 

análise ambiental que estas tiveram maior desenvolvimento. O seu uso para 

avaliação das mais diversas situações em áreas urbanas não é recente, mas até 

pouco tempo era pouco desenvolvido. Recentemente tem havido um grande 

interesse de investimento e aplicação de geotecnologias para fins de análise urbana, 

principalmente com o desenvolvimento de satélites de alta resolução espacial e a 

necessidade de uma gestão urbana mais focalizada. 

 Grande parte dos trabalhos que têm sido desenvolvidos trata de análises 

multitemporais do crescimento de manchas urbanas, procurando compreender como 

a cidade se desenvolveu espacialmente e sua relação com o entorno próximo. 

Apesar de ser uma temática tão trabalhada, a mesma tem sido abordada por 

diferentes formas e métodos. 



 50

 Pode-se verificar isto no trabalho de Caneparo (2001), que estudou a 

dinâmica espacial do crescimento urbano em áreas de manguezais de Paranaguá, 

PR, nos anos de 1952, 1962, 1980 e 1996. Em seu trabalho o autor utilizou fotos-

aéreas, em diferentes escalas, para os anos citados, e, através de 

georreferenciamento e mosaicagem destas, foi feita uma foto-interpretação, pela 

digitalização, via tela do computador, com o intuito de extrair as classes de uso nos 

diferentes anos. Após a digitalização, foi calculada a área de cada uma das classes, 

e, cruzando estas informações, o autor obteve a variação das áreas das classes de 

uso, nos diferentes anos citados. Para compreender estas variações de área, o autor 

analisou os resultados juntamente com a evolução histórica do local, afirmando, 

depois desta análise, que as tendências de ocupação e os impactos negativos 

estavam associados aos ciclos econômicos locais do setor portuário, à migração e 

ao crescimento natural da população. 

 Costa & Sanchez (2001) analisaram o crescimento da cidade de São José 

dos Campos, SP, entre os anos de 1953 e 1997, a fim de verificar como se deu esta 

evolução sem um planejamento urbano. Utilizando fotos-aéreas dos anos de 1953, 

1962, 1973 e 1988, e uma imagem do satélite SPOT de 1997, os autores 

digitalizaram os limites urbanos, via tela do computador, a fim de calcularem a taxa 

de crescimento da mancha urbana para os anos citados. A próxima etapa de seu 

trabalho foi a definição de áreas de restrição ao uso, baseadas nos tipos de solo, 

classe de declividade e áreas de preservação permanente em torno de drenagens e 

nascentes, de acordo com a legislação vigente. Para isto, os autores utilizaram a 

metodologia desenvolvida por Costa (1996), que utilizou os três parâmetros citados 

(solos, declividade e hidrografia), estabelecendo cruzamento entre estas, definindo 

as áreas de restrição à ocupação. Os autores obtiveram como resultado, que o 

crescimento urbano de São José dos Campos, foi controlado pela topografia local, e 

que 88% de sua área urbana não se encontra em áreas de restrição. 

 Felizola et al (2001) desenvolveram um trabalho sobre a dinâmica de 

evolução da paisagem do DF. Utilizaram, para tal intuito, dados de diferentes datas, 

escalas e fontes, o que o obrigou, devido a esta grande variedade, a definirem uma 

legenda padrão, a fim de possibilitar a uniformização dos dados, para posterior 

análise. O mapa de uso do solo do ano de 1954 foi gerado a partir da digitalização 

dos mapas do Relatório Belcher (1956), no qual constavam os dados sobre a área 
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de instalação da nova capital. O mapa de uso de 1964 foi gerado a partir de foto-

interpretação de fotos-aéreas, baseada na diferença de tonalidade, forma, padrão, 

tamanho, textura, sombra, localização e convergência de evidências. Os mapas para 

os anos de 1973, 1984, 1994 e 1998 foram gerados a partir de imagens do satélite 

Landsat, utilizando o método de classificação MAXVER. Numa etapa posterior, 

procuraram padronizar todos os dados gerados, a de poderem cruzá-los para obter a 

dinâmica da evolução da paisagem do DF. A utilização de um SIG foi fundamental 

para o cruzamento dos dados, e através dos resultados obtidos, os autores 

afirmaram que a formação da paisagem no DF está relacionada aos processos de 

adensamento da malha viária urbana e ao crescimento da ocupação agrícola, 

reduzindo, assim, as áreas de cerrado. 

 Oliveira & Costa (2001) analisaram a reestruturação da mancha urbana de 

São José dos Campos, SP, ocorrida, principalmente, devido ao crescimento 

industrial na década de 1970. Os autores colocaram que este crescimento foi 

responsável por redirecionamentos dos eixos de crescimento, sem que o governo 

local pudesse estabelecer alguma ordem. O trabalho foi baseado em análises de 

imagens de satélites dos anos de 1977 (MSS/Landsat), 1985 (TM/Landsat) e 1997 

(SPOT-PAN), e em fotos-aéreas para as mesmas datas, nas escalas 1:8.000, 

1:25.000, 1:10.000, respectivamente. As imagens de satélite foram corrigidas 

geometricamente e registradas, de forma a ficarem compatíveis de utilização. 

Através do método de classificação supervisionada MAXVER, os autores separaram 

duas classes: urbano e não-urbano. As fotos-aéreas passaram pelo processo de 

foto-interpretação, no qual foi extraído o contorno da mancha urbana. 

Posteriormente, este dado foi armazenado em um SIG, para que se pudesse 

analisá-lo, juntamente com os outros dados digitais. Os dados de mancha urbana 

obtidos pela classificação das imagens de satélite e os obtidos pela foto-

interpretação das fotos-aéreas, foram comparados de duas formas: através da 

estatística kappa e através da quantificação das áreas de crescimento. A 

comparação pela quantificação das áreas, mostrou que para o ano de 1997, houve 

uma diferença em área de 12,5%, para o ano de 1985, houve uma diferença de 

10,0% e para o não de 1997, houve uma diferença de 1,2%. Para a análise da 

estatística kappa, os autores obtiveram resultado baixo para o ano de 1997 (mas 

ainda dentro do aceitável para a classificação de áreas urbanas), e um resultado alto 



 52

par o ano de 1997 (100%). Com este resultado, os autores afirmam que as imagens 

de satélite são muito mais eficientes que as fotos-aéreas para o monitoramento do 

crescimento urbano, e a medida que o investimento tecnológico dos sensores 

orbitais aumentam, melhor o resultado. 

 Serafim et al (2001) analisaram a degradação ambiental em perímetros 

urbanizados, no município de São José dos Campos, SP, com o uso de 

geotecnologias. Em seu trabalho os autores utilizaram fotos-aéreas dos anos de 

1985 e 1997, na escala de 1:10.000, das quais extraíram as áreas urbanizadas. Foi 

gerado um mapa de risco potencial à erosão, obtido de mapas geotécnicos, 

propriedade dos solos e declividade. Posteriormente os dados de áreas urbanizadas 

foram cruzados com o mapa de potencial a erosão, com intuito de identificar onde e 

quanto da área urbanizada encontra-se inserida em áreas muito críticas à erosão. O 

resultado deste cruzamento mostrou que a maioria das áreas que se encontravam 

em áreas muito crítica à erosão pertencia a expansões urbanas recente, ainda não 

consolidadas. 

 Alves & Valério Filho (2003) analisaram a bacia do Ribeirão Piracanguá, no 

município de Taubaté, SP. Buscaram compreender a dinâmica de ocupação desta 

bacia através da utilização de geotecnologias, procurando associá-las às 

transformações de paisagem, processos econômicos, políticos e sociais. Para tanto, 

utilizaram fotos-aéreas dos anos de 1953, 1988 e 1999, nas escalas 1:25.000, 

1:10.000 e 1:15.000, respectivamente. De acordo com a metodologia adotada pelos 

autores, foram extraídas cinco classes de uso do solo, pela digitalização via tela do 

computador. Devido à diferença nas escalas dos dados, os autores adotaram como 

padrão a escala de 1:25.000. Após a obtenção dos dados de uso do solo, nos três 

nos referidos, comparam as áreas de cada classe, associando à dinâmica de 

evolução destas com o desenvolvimento histórico dos processos econômicos, 

políticos e sociais, a fim de traçar um paralelo de explicação ente a dinâmica 

histórica de ocupação e como esta afetou o meio físico da região. 

 Gouvêa & Kurkdjian (2003) apresentarem uma análise multitemporal de 

imagens de sensoriamento remoto, para a identificação de ocupações clandestinas. 

Utilizaram fotos-aéreas dos anos de 1977, 1985, 1988 e 1997, para a região de São 

José dos Campos, SP. Através de foto-interpretação, retiraram os contornos dos 

loteamentos clandestinos de cada ano. Para definição do que realmente seria 
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loteamento clandestino, os autores adotaram a legislação municipal de São José 

dos Campos, que defini tais áreas. O trabalho mostrou que entre os anos de 1977 e 

1997 a área urbana legal cresceu 65%, enquanto os loteamentos clandestinos 

cresceram 1.210%. Os autores não identificaram os loteamentos clandestinos, mas, 

também, a dinâmica espacial de crescimento dos mesmos. 

 Encontrou-se diversos trabalhos sobre o mapeamento do uso do solo urbano, 

utilizando geotecnologias, sendo desenvolvidos pelas mais diversas tecnologias, 

uma vez que a disponibilidade de dados e de sistemas é muito ampla. Juntamente 

com a análise multitemporal, estes são os dois principais tipos de aplicação de 

dados de sensores remotos e geotecnologias. 

 Pode-se verificar isto em trabalhos mais recentes, como o de Camargo et al 

(2001), que fazem uma análise de uso do solo no manguezal do Rio Ratones, SC, e 

como a pressão urbana tem influenciado na degradação do mesmo. Utilizaram 

técnicas de sensoriamento remoto e SIG com a finalidade de gerar um zoneamento, 

com o intuito de racionalizarem o uso e a ocupação, e desenvolverem um sistema de 

proteção ambiental para esta área. Em seu trabalho, os autores verificaram que o 

uso de imagens de satélites com resolução geométrica média forneceram dados 

muito globais. Devido a isto, fizeram uma junção das imagens do satélite 

TM/Landsat, que apresenta boa resolução radiométrica, mas média resolução 

geométrica (30 metros), com as imagens do satélite SPOT P, com resolução 

geométrica de 10 metros. Segundo os mesmos, isto foi fundamental para o 

reconhecimento da degradação da área de estudo. Numa segunda etapa, Camargo 

et al (2001) fizeram uma classificação supervisionada MAXVER, para a extração 

automatizada das classes de uso do solo. Os resultados, de acordo com os autores, 

demonstraram maior precisão de levantamento que os trabalho realizados 

anteriormente para a mesma área, além de identificarem áreas de pressão urbana e 

agrícola e onde ocorre maior degradação da área do mangue. 

 Santos & Martins (2001) delimitaram as áreas de ocupação de solos urbanos, 

na microbacia do Córrego Machado, em Palmas, TO, com a utilização de 

geotecnologias. Os autores colocam que a ocupação da área se deu de forma 

espontânea, sem a menor observância das diretrizes do Código Florestal Brasileiro. 

Para o desenvolvimento do trabalho, utilizaram imagens do satélite ETM+/Landsat, 

sendo trabalhadas as bandas 2, 3, 4, 5 e 8. Para a identificação das classes de uso 
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utilizaram o método de classificação MAXVER. Os autores digitalizaram dados de 

curva de nível, para a geração d mapa de declividade, e as linhas de drenagem, 

para a geração das áreas de preservação permanente, a fim de identificarem as 

áreas impróprias para a ocupação, segundo o Código Florestal Brasileiro. 

Posteriormente foram cruzados os dados de uso do solo com as áreas impróprias 

para ocupação, com a finalidade de identificar o tipo de uso nas mesmas. O trabalho 

destes autores identificou o quanto de uso ilegal se encontra nas áreas de restrição. 

 Thomas et al (2001) utilizaram geotecnologias para a classificação de áreas 

urbanas em Joaçaba, SC. Os autores utilizaram a metodologia de determinação de 

áreas de risco, baseada na declividade, permeabilidade do solo e lineamentos 

estruturais. O cruzamento destes parâmetros, com seus respectivos pesos de 

importância, geraram o mapa de classes para a ocupação urbana. Com este 

trabalho, os autores propuseram um zoneamento para subsidiar um planejamento 

urbano mais consciente, observando as fragilidades potenciais da área analisada. 

 Figueira et al (2003) apresentaram a geração da carta de uso do solo da ilha 

de Itapessoca, PE. Para isto, utilizaram imagem do satélite SPOT, da qual extraíram 

as classes de uso pelo método de classificação supervisionada MAXVER, baseados 

em observações de campo realizadas anteriormente à classificação. Os autores 

obtiveram muitas áreas não classificadas, e justificaram isto devido ao limiar de 

aceitação de 99% e ao limitado número de classes temáticas adotadas. Apesar 

disto, consideraram satisfatório o resultado e que a resolução geométrica de 20 

metros favoreceu a definição das classes de uso do solo. 

 Lobão et al (2003) utilizaram diversos métodos de classificação de imagem de 

sensoriamento remoto, pra a definição de alvos urbanos e não-urbanos no município 

de Feira de Santana, BA. Os autores utilizaram classificação não supervisionada 

pelos métodos Isodata e K-means, e classificação supervisionada pelos métodos do 

paralelepípedo, distância mínima, máxima verossimilhança e distância de 

Mahalanobis. Para a definição da melhor composição de bandas do satélite Landsat, 

os autores avaliaram cada banda individualmente, com base na tabela de variância 

e covariância gerada. A banda 5 apresentou maior variância, isto é, maior variação 

nos níveis de cinza, possuindo, assim, maior capacidade de discriminação dos alvos. 

Também analisaram a matriz de coeficientes de correlação entre as bandas, 

buscando os menores valores, que indicariam menor mistura entre as bandas, 
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portanto maior quantidade de informação identificável. As correlações que 

apresentaram menores valores foram entre as bandas 4/7 e 3/4. Para otimizar o 

processo de escolha da melhor composição, realizaram uma análise estatística dos 

valores digitais, utilizando o cálculo do Optimum Index Factor (OIF). Esta análise 

apontou para a composição 4, 5 e 7, mas pela análise visual, escolheram a 

composição 3, 5 e 4. Após esta escolha, os autores aplicaram os diversos métodos 

de classificação citados, onde obtiveram melhor resultado na classificação 

supervisionada MAXVER. Este resultado foi obtido pela análise estatística kappa, 

que mostrou que este método de classificação foi muito bom, e pela comparação 

dos resultados das matrizes de confusão. Através deste método, os autores afirmam 

que obtiveram uma boa separação entre os alvos rurais e os urbanos, apresentando, 

assim, um mapa de uso do solo mais próximo da realidade analisada. 

 Com crescimento da necessidade de melhor compreensão do espaço urbano, 

outros tipos de trabalhos, utilizando geotecnologias, de análise da mesma têm sido 

desenvolvidos. Estes têm fornecido informações valiosas sobre a dinâmica de 

ocupação, aglomeração e relações socioeconômicoespaciais. 

 Pode-se verificar isto no trabalho de Genovez et al (2001), apoiados em 

geotecnologias, utilizaram os setores censitários definidos pelo IBGE para o Censo 

de 1991, para diagnosticar as áreas de Exclusão/Inclusão Social, na área urbana de 

São José dos Campos, SP. Para definirem quais os atributos usariam para tal intuito, 

os autores se basearam na definição da dimensão utópica da inclusão social, sendo 

o acesso a este universo baseado em quatro utopias básicas: autonomia de renda, 

desenvolvimento humano, qualidade de vida e equidade. A partir destas premissas, 

definiram os atributos para compor o índice de Exclusão/Inclusão Social. Em suas 

análises, os autores afirmam que a vantagem da utilização de um SIG está na 

capacidade de associar diferentes atributos a uma mesma região do espaço, 

permitindo, assim, uma análise multidimensional. Os resultados mostraram que as 

regiões periféricas de São José dos Campos apresentam um alto Índice de 

Exclusão, enquanto a região central apresenta alto Índice de Inclusão Social. 

 Bias et al (2003), onde afirmam que o crescimento desordenado do DF tem 

provocado o aumento de temperatura nos centros urbanos, em relação ao seu 

entorno, gerando as chamadas Ilhas de Calor. Fato explicado pelo tipo de 

armazenamento de calor pelos materiais de construção civil e pelo adensamento de 
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áreas construídas, gerando áreas cada vez menos arborizadas. Para analisar o 

crescimento destas ilhas de calor, os autores combinaram imagens de satélite de 

alta resolução (IKONOS) e imagens do satélite TM/Landsat 5. A análise destes 

autores foi na cidade de Sobradinho, DF, para a qual converteram as informações 

contidas na banda 611, do satélite Landsat, em temperatura em graus centígrados. 

Este dado foi comparado com a imagem do satélite IKONOS, a fim de comparar o 

comportamento térmico com o planejamento de ocupação da cidade, identificando 

as áreas com maior variação térmica e o possível motivo para tal. 

 Catelani et al (2003) analisaram a degradação ambiental na região de Santo 

Antônio do Pinhal, SP, na Vale do Paraíba. Associando a esta os parâmetros 

contidos na legislação ambiental, a fim de detectar os conflitos entre o uso do solo e 

as áreas de preservação permanente e de uso restrito. O mapa de uso do solo foi 

gerado a partir das bandas 3, 4 e 5 do satélite ETM+/Landsat, utilizando o método 

de classificação supervisionada MAXVER. A geração do mapa de áreas de 

preservação permanente e de uso restrito se deu pela utilização de um SIG, que 

extraiu os dados contidos nas cartas topográficas, para a referida região. A última 

etapa do trabalho foi o cruzamento dos dois resultados, a fim de verificar o tipo uso 

do solo presente nas áreas de preservação permanente e uso restrito. O resultado 

do cruzamento mostrou que, apesar do município ter forte vocação para o 

ecoturismo, grande parte das áreas de preservação permanente e de uso restrito 

estão ocupadas por uso ilegal. 

 A utilização de redes neurais tem se tornado cada vez mais freqüente, apesar 

de ser uma tecnologia recente tem ganhado espaço em diversas áreas. Uma das 

grandes vantagens deste tipo de sistema é o aprendizado que o programa adquire 

ao processar os dados, desta forma reduzindo erros e tornando o resultado mais 

próximo da realidade. O uso de redes neurais em geotecnologias é recente e ainda 

pouco difundido, mas tem apresentado bons resultado quando comparada com 

métodos tradicionais.  

 Uma das principais aplicações encontrada de redes neurais em geotecnologia 

é na classificação de imagens de sensoriamento remoto. Os métodos tradicionais 

utilização uma avaliação estatística, na qual é preciso um conhecimento prévio das 

                                            
11 Banda do Infravermelho Termal (10,4 a 12,5mm). 
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classes e de sua distribuição, bem como uma escolha de pontos de amostragem 

estatisticamente distribuídos e equilibrados. O sistema utilizado pelas redes neurais 

não está baseado na distribuição estatística das classes, a partir dos parâmetros 

selecionados, podendo utilizar amostras aleatórias, que são processadas, e, devido 

ao sistema, reintroduzidas na rede, de forma a gerar o aprendizado, em função dos 

parâmetros escolhidos, reduzindo o erro e, assim, aumentando a precisão do 

resultado.  

Alguns trabalhos têm utilizado redes neurais para a classificação de imagens 

de sensoriamento remoto, e avaliado o resultado obtido com o gerado pelos 

métodos tradicionais. 

Ribeiro & Centeno (2001) analisaram o uso de classificação por redes neurais 

e do método de classificação pela máxima verossimilhança, para a geração de um 

mapa de uso do solo. Os autores utilizaram para a classificação por redes neurais o 

algoritmo backpropagation, considerando uma generalização da Regra Delta, que 

tem por objetivo determinar um conjunto de pesos que minimize o erro quadrático 

em um determinado conjunto de amostras de treinamento. Para a classificação por 

redes neurais, foram definidas oito classes, para cada uma foi gerada uma matriz de 

refletância dos níveis de cinza. Esta matriz foi introduzida como a entrada de dados 

na rede. A comparação dos resultados obtidos na classificação por redes neurais e 

pela máxima verossimilhança mostraram que a primeira apresentou melhores 

resultados de separação de classes, com baixa mistura entre as mesmas. Os 

autores apontaram como desvantagem da classificação por redes neurais a 

necessidade de longos treinamentos da rede para sua eficácia e que a definição da 

arquitetura da mesma é uma tarefa realizada por tentativa e erro. 

Nishida & Bastos (1998) utilizaram redes neurais com base em função radial 

para a classificação de imagem Landsat 5, e comparam o resultado desta com o 

obtido utilizando classificação pela máxima verossimilhança. Os autores utilizaram 

um sistema híbrido, rede neural com função em base radial (RBF12), e, com o intuito 

de aprimorar este classificador, propuseram, com a utilização do mapa de auto-

organizável de Kohonen, para a etapa não-supervisionada. Segundo os autores, a 

RBF favorece a classificação por ter a designação de um pixel a uma classe 

realizada pela consideração simultânea, dos efeitos de todas as bases radiais que 
                                            
12 Radial Basis Function. 
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identificam as classes em estudo. Devido à camada de saída, em uma RBF, reduzir 

a dimensão das classes existentes na camada escondida, é que possibilita a 

representação de um pixel de uma determinada classe, que apresenta variações nos 

níveis de cinza, ser classificada corretamente. O treinamento da rede, utilizada pelos 

autores, passou por duas etapas: na primeira os pesos são treinados de forma não-

supervisionada e, na segunda, os pesos são obtidos através de um processo 

supervisionado. Para a aplicação, os autores selecionaram duas imagens do satélite 

Landsat 5, uma da região de Florianópolis, SC, na qual as classes de uso foram 

definidas a partir de fotos-aéreas em escala de 1:25.000 e 1:8.000 e visitas de 

campo. A segunda imagem foi da região de São Francisco do Sul, SC, na qual as 

classes de uso foram definidas a partir de visitas de campo. Após a classificação 

pela RBF híbrida, os autores comparam estes resultados com os obtidos pelo 

método de classificação tradicional, pela máxima verossimilhança. Os resultados 

obtidos pela RBF híbrida foram superiores aos gerados pelo método tradicional, isto 

pode ser verificado pela comparação da matriz de confusão e pelo índice kappa de 

concordância, dos dois resultados, que para a RBF híbrida apresentaram menor 

mistura de classes e índice de concordância maior. 

Beluco et al (2003) utilizaram redes neurais para a classificação de imagens 

de sensores remotos, baseada em sua textura. A seleção das características 

texturais foi realizada utilizando a distribuição espacial de cada classe e sua direção 

obtido por um processo de filtragem a partir de um banco de filtros de Gabor. A 

classificação foi processada utilizando redes neurais perceptron multicamadas com 

algoritmo backpropagation, pixel a pixel. Os filtros de Gabor são filtros que têm a 

finalidade de extrair as feições texturais presentes na imagem, com isto minimizam a 

incerteza do conjunto nos domínios espacial e de freqüência espacial. Uma das 

grandes características da rede neural utilizada é o aprendizado supervisionado 

baseado em duas etapas: propagação e adaptação. Segundo os autores, “O 

treinamento (supervisioned-learning) consiste em fornecer à rede um conjunto de 

estímulos (padrões de entrada) e a saída desejada correspondente, onde o primeiro 

padrão de entrada é propagado até a saída (fase de propagação). Já na fase de 

adaptação, um sinal de erro na saída é computado e transmitido de volta para cada 

neurônio da camada intermediária que contribuiu para a saída obtida. Sendo assim, 

cada neurônio da camada intermediária recebe somente uma parte do erro total, 
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conforme a contribuição relativa que o neurônio teve na saída gerada. Este processo 

repete-se, camada por camada, até que cada neurônio da rede receba o seu 

correspondente. Tal processo recebe o nome Backpropagation, pois o aprendizado 

baseia-se na propagação retrógrada do erro para níveis superiores da rede”. A 

proposta desenvolvida pelos autores foi testada em imagens sintéticas e imagens 

reais. Os autores utilizaram o primeiro grupo para verificação do resultado da 

classificação em texturais conhecidas. O segundo grupo foi uma aplicação real em 

uma imagem da região de Porto Alegre, RS. Os resultados obtidos foram da ordem 

de 85,15%, sendo considerados, pelos autores, muito bons para o método de 

classificação utilizado em seu trabalho. 

Gonçalves et al (2003) compararam o método de classificação por redes 

neurais com o método de classificação pela máxima verossimilhança, para uma 

imagem TM/Landsat. Os autores utilizaram um processo híbrido de classificação por 

redes neurais, dividido em duas etapas: na primeira extraíram os atributos da 

imagem utilizando o mapa auto-organizável de Kohonen (SOM13) e, na segunda, 

utilizaram para a classificação uma rede neural perceptron multicamadas (MLP14). O 

SOM tem como objetivo obter uma melhor representação dos padrões originais da 

imagem, de modo que a identificação das classes espectrais, a definição do 

conjunto de classes de informação desejada e a definição de um conjunto de 

amostras para cada uma das classes de informação escolhida possa ser realizada 

com maior facilidade no processo de classificação. No processo de classificação 

pela MLP, cada uma das amostras geradas no processo anterior foi introduzida na 

rede, que teve seus pesos ajustados até produzir um resultado que satisfez uma 

medida de erro pré-definida pelos autores. Para verificar o desempenho da proposta 

dos autores, estes compararam os resultados obtidos com os gerados pela 

classificação pela máxima verossimilhança, de uma imagem TM/Landsat da região 

nordeste do Estado de São Paulo, no cruzamento dos rios Pardo e Mogi Guaçu. O 

resultado desta comparação mostrou que o método de classificação por redes 

neurais, proposta pelos autores, foi bem superior ao método de classificação pela 

máxima verossimilhança. Os autores verificaram que esta superioridade foi devido 

ao método proposto aceitar maiores variações espectrais que o método tradicional. 

                                            
13 Self-Organizing Map. 
14 Multi-Layer Perceptron. 
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A classificação de solos urbanos pelos métodos tradicionais tem apresentado 

várias dificuldades, sendo a principal delas a diferenciação das classes de uso do 

solo, uma vez que nestas áreas a diferença espectral entre as classes é muito 

pequena. Segundo a bibliografia analisada, verificou-se que a utilização de redes 

neurais pode ser uma opção mais precisa na diferenciação das casses de uso intra-

urbano. 

Um comentário comum entre os autores analisados é a dificuldade de 

montagem da rede, devido ao longo processo de definição das camadas de entrada, 

dos pesos a serem utilizados, das camadas escondidas e das camadas de saída, 

bem como o longo treinamento da rede para sua validação. 

 Apesar de grande desenvolvimento de estudos para áreas urbanas, não 

foram encontrados trabalhos que relacionassem o uso de geotecnologias à 

aplicação de instrumento de políticas urbanas. Os trabalhos se resumem a fornecer 

dados e informações aos planejadores, mas não indicações diretas de onde aplicar 

instrumentos de planejamento. Como verificou-se, um dos maiores problemas de 

gestão é a definição de onde aplicar, espacialmente, instrumentos de políticas 

urbanas. 

 Esta dissertação tentará suprir esta lacuna. Utilizando o mapeamento do uso 

do solo, através de dois métodos de classificação supervisionada, MAXVER e redes 

neurais, cruzando este com o mapa de áreas restritivas à ocupação, para a 

identificação dos locais de uso ilegal. Para a validação desta proposta, serão 

comparados os resultados obtidos pela classificação por redes neurais e a obtida por 

classificação MAXVER, uma vez que esta última é o método mais utilizado para 

definição de classes de uso do solo. Será analisada a matriz confusão de cada uma 

das classificações a fim de se verificar em qual ocorreu menor mistura entre as 

classes. 

 Será gerado um mapa de integração média dos setores censitários, definidos 

pelo IBGE para o Censo de 2000, e o mapa de dispersão urbana, de forma a 

melhorar a compreensão das relações existentes entre a forma da área estudada e 

distribuição de população na mesma. Por fim, serão cruzados o primeiro resultado, 

mapa de áreas restritivas à ocupação, com o segundo, mapas de integração e 

dispersão espacial. Desta forma, de acordo com as características de cada área 
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resultante do cruzamento, serão definidas propostas para aplicação espacial de 

instrumentos políticas urbanas, constantes no Estatuto da Cidade. 

3. Materiais e Métodos 

3.1. Materiais 

 Pode-se dividir a presente dissertação, quanto a sua metodologia de 

execução, em quatro partes, onde, em cada uma será utilizado: 

a) Definição das Áreas Ambientalmente Restritivas à Ocupação 

• Plano Diretor de Ordenamento Territorial de 1997 (PDOT/97) – para a 

definição simplificada de zoneamento de áreas ambientalmente restritivas; 

• Leis nº 4.771 de 15/09/1965, nº 7.511de 07/07/1986 e nº 7.803 de 18/07/1989 

– para a definição das áreas de preservação permanente; 

• Malha Hídrica do DF – originada a partir do Sistema Cartográfico do Distrito 

Federal (SICAD-DF), referente ao ano de 1997, em escala de 1:10.000. Do 

qual foram extraídas as feições referentes à área de estudo, para a definição 

das áreas de preservação permanente, entorno de nascentes e linhas de 

drenagens, de acordo com a legislação; 

• Curvas de Nível com espaçamento de 5 metros – originadas a partir do 

SICAD-DF, do qual foram extraídas as feições referentes à área de estudo, 

para a geração do mapa de declividade, no qual foram identificadas as áreas 

impróprias à ocupação, devido à sua inclinação, de acordo com a legislação; 

• Mapa Pedológico do DF – originário do Mapa de Reconhecimento dos Solos 

do Distrito Federal, elaborado pela EMBRAPA, no ano de 1978, em escala 

1:100.000. Do qual foram extraído os tipos de solos que ocorrem na área de 

estudo, com intuito de identificar aqueles mais susceptíveis à degradação de 

superfície, de acordo com o PDOT/97. 

b) Definição dos Principais Tipos de Uso do Solo 

• Imagem do Satélite ETM+/Landsat 7 – recorte da cena órbita/ponto 221/071, 

contendo somente a área de estudo, de 04 de maio de 2002, bandas 3, 4 e 5, 

reamostradas para 15 metros. Foram extraídos os principais tipos de uso do 

solo através de dois métodos de classificação supervisionada, MAXVER e 
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Redes Neurais, com o intuito, não só de conhecer os tipos de uso, mas, 

também, como avaliação de uma nova tecnologia para classificação de 

imagens de sensores remotos. 

 O cruzamento dos dois primeiros itens (a e b), gerou a quantificação dos tipos 

de uso do solo que estão presentes em áreas de restrição à ocupação, de forma a 

identificar e quantificar, quanto existe de uso ilegal nestas áreas. 

c) Morfologia Urbana 

• Malha Viária do DF – originadas a partir do SICAD-DF de 1997, atualizada  a 

partir da imagem ETM+/Landsat de 2002, do qual foram extraídas as feições 

referentes à área de estudo. A partir deste, gerou-se os eixos de circulação, 

para o cálculo do Índice de Integração; 

• Setores Censitários do DF – definidos para o Censo Demográfico de 2000 

pelo IBGE. Originado a partir do ESTATCART, 2002, do qual foram extraídas 

as feições referentes à área de estudo. Foi utilizado para o cálculo do Índice 

de Integração Média por Setor Censitário e para a geração da ilustração do 

Índice de Dispersão, proposto por Bertaud & Malpezzi (1999). 

 Após o cálculo do índice de Integração, realizou-se algumas correlações 

deste com a distância do centróide de cada setor, com o índice e a população 

presente no setor, e correlacionou-se a distância do centróide de cada setor e a 

população presente no setor, de forma a poder compreender a relação entre os 

mesmos. 

d) Índice de Exclusão/Inclusão Social (Iex) 

• Setores Censitários do DF – definidos para o Censo Demográfico de 2000 

pelo IBGE. Originado a partir do ESTATCART, 2002, do qual foram extraídas 

as feições referentes à área de estudo. Foram utilizados vários indicadores 

socioeconômicos, constantes na base de dados neste produto do IBGE. Com 

os quais foram calculados os índices intermediários de exclusão/inclusão e o 

Índice de Exclusão/Inclusão Social, de acordo com o trabalho de Genovez et 

al (2000). 

 Após o cálculo dos índices intermediários e o Iex, realizou-se várias 

correlações destes com o Índice de Integração, com a distância do centróide de 
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cada setor e por fim com a população presente no setor. O intuito foi de verificar o 

comportamento destes índices, e verificar a relação entre a segregação espacial e a 

exclusão social. 

 Para a geração dos diversos tipos de informações, classificação de imagens, 

cruzamento de banco de dados, cálculo de índices e correlações, utilizou-se os mais 

diversos softwares, sendo estes: 

• ArcGIS 8.3 – licença temporária. Sendo este um SIG, foi usado para a 

geração de mapas, cruzamento de bancos de dados espaciais e não 

espaciais, cálculo do Índice de Integração Média por Setor Censitário e 

geração da ilustração do Índice de Dispersão; 

• ENVI 3.5 – licença temporária. Utilizado para tratar e gerar as classificações 

na imagem de satélite; 

• Ovation 6.5 – licença do Laboratório de Sintaxe Espacial – PPG – FAU – UnB. 

Utilizando para o cálculo do Índice de Integração; 

• S-Plus 2000 – licença temporária. Este programa estatístico foi utilizado para 

a geração das correlações e geração dos gráficos de ajuste linear, a fim de 

verificar a tendência de comportamento entre os pares de indicadores 

correlacionados. 

• Microsoft Excel – esta planilha eletrônica foi utilizada para montagem dos 

bancos de dados, que posteriormente forma espacializados, e cálculo dos 

diversos índices trabalhados nesta dissertação. 

3.2. Métodos 

3.2.1. Definição das Áreas Ambientalmente Restritivas à Ocupação 

 Segundo o PDOT/97, adotou-se como procedimento um zoneamento 

simplificado das áreas ambientais restritivas no território. Baseado em três dados 

temáticos básicos, constituídos pelo mapeamento da declividade do terreno, dos 

tipos de solo, áreas de preservação permanente. A manipulação e o cruzamento dos 

dados espaciais se deu da seguinte forma: 

 No dado de declividades utilizou-se os intervalos mais íngremes, sempre que 

possível atendendo às declinações restritivas nas legislações em vigor. Foram 



 64

destacadas três classes de percentagem de caimento dos terrenos (até 10%, entre 

10% e 30% e acima de 30%), onde se destacou como áreas restritivas às com 

declividade maior que 30%; 

 No dado pedológico utilizou-se os tipos de solo mais suscetíveis a processos 

erosivos, segundo PDOT/97. Essa tipologia foi agrupada de forma a obter-se duas 

ou três categorias de suscetibilidade (procedimento semelhante ao utilizado para o 

mapa das declividades restritivas). Foram destacados os solos considerados muito 

fortemente suscetíveis a processos erosivos – cambissolos, gleissolos e neossolos 

quartzarênicos. Foi utilizado como fonte de informações o Mapa de Reconhecimento 

dos Solos do Distrito Federal (EMBRAPA, 1978); 

A superposição dessas duas informações, uma com restrições de declividade e 

a outra com restrições nos padrões de solo, resultou numa primeira síntese de 

delimitação das áreas de maior suscetibilidade à degradação ambiental de 
superfície; 

No dado de malha hídrica identificou-se as áreas de preservação permanente, 

segundo as leis nº 4.771 de 15/09/1965, nº 7.511de 07/07/1986 e nº 7.803 de 

18/07/1989, que considera área de preservação permanente, as florestas e demais 

formas de vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água 

desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima será de trinta 

metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura; nas nascentes, 

ainda que intermitentes, qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio 

mínimo de cinqüenta metros de largura; no topo de morros, montes, montanhas e 

serras. Apenas foi tratado dos valores pertinentes ao caso da presente área de 

estudo. 

Finalmente, o cruzamento das duas informações (a primeira com as áreas de 

maior suscetibilidade à degradação ambiental de superfície, e a segunda com as 

áreas de preservação permanente) resultou nas Áreas Ambientalmente 
Restritivas à Ocupação (Figura 7). 
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Figura 7 – Fluxograma esquemático que ilustra as etapas de desenvolvimento e cruzamento de 

dados, para a geração das Áreas Ambientalmente Restritivas à ocupação. 

3.2.2. Definição dos Principais Tipos de Uso do Solo 

 A etapa seguinte foi a definição dos principais tipos de uso do solo. Estes, que 

geralmente são constituídos por um volume grande de dados espacializados, 

extraiu-se, basicamente, as informações relativas aos espaços pouco urbanizados 

(constituídos por áreas esparsas com baixo grau de ocupação, áreas agrícolas, 

áreas de desmatamentos, solos expostos, áreas de queimada e voçorocas), 

relativas às extensões de feições naturais (matas, cerrados, campos e veredas) e 

áreas urbanas (constituídas por alto grau de ocupação, malha viária densa e 

estruturada). Esse documento foi elaborado com base na imagem do satélite 

ETM+/Landsat 7, de 04 de maio de 2002. 

 A cena 221/071 foi recortada para que fosse trabalhada somente a área de 

estudo. Foram utilizadas as bandas 3, 4 e 5 reamostradas para 15 metros, por meio 

de uma transformação IHS, utilizando a banda 8. Este procedimento foi executado 

para melhorar a resolução espacial de modo a aumentar a identificação de objetos 

na superfície. Devido a faixa espectral contida nas bandas 3, 4 e 5, e na banda 8, 

considera-se que não há nenhum comprometimento no resultado final uma vez que 

a faixa espectral do primeiro conjunto está contida na faixa espectral da banda 8. 

 Vários trabalhos têm demonstrado a eficácia da utilização de redes neurais 

para a classificação de imagens de satélite. “A classificação digital consiste em 

associar determinado pixel a determinada categoria ou classe por meio de critérios 
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estabelecidos. A classificação tem como objetivo: ordenar, discriminar e categorizar”. 

(Ribeiro & Centeno, 2001). 

 Partindo da premissa que este novo método é mais preciso que os métodos 

tradicionais, decidiu-se por sua utilização, que foi comparado com o método 

MAXVER. A análise da matriz de confusão dos dois métodos de classificação e a 

análise visual comparativa entre os resultados e a imagem original, foi fundamental 

para a escolha do produto final a ser utilizado. 

 O intuito deste trabalho foi a utilização de um software comercial que 

possuísse o módulo de classificação por redes neurais. Visto que a montagem e 

treinamento da mesma são extremamente complexos e demorados, a utilização de 

um sistema pronto15 pode vir a facilitar o uso por planejadores, com a obtenção de 

bons resultados, sem a necessidade de um alto grau de conhecimento nos conceitos 

pertinentes a redes neurais. 

 Desta forma, utilizando o software ENVI 3.5, selecionou-se as classes de 

fraca urbanização, áreas naturais e áreas urbanas, e aplicou-se a classificação por 

MAXVER e por redes neurais (Figura 8). 
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Figura 8 – Fluxograma esquemático do processo de classificação e seleção do método com melhor 

resultado utilizado nesta dissertação. 

 Após a definição das áreas com os principais tipos de uso do solo, baseado 

no melhor resultado dentre as classificações, este foi cruzado com as Áreas 

                                            
15 Deve-se entender que apesar de não se precisar estruturar a rede, foram necessários o seu 
treinamento e definição de parâmetros, para que a mesma gerasse resultados de boa qualidade. 
Todo este processo se deu por tentativa e erro, até que se chegasse a um resultado aceitável quando 
comparado ao método MAXVER. 
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Ambientalmente Restritivas à Ocupação, resultando, assim, na definição dos tipos 

uso dentro de áreas restritas. A partir deste, identificou-se e quantificou-se as áreas 

de uso ilegal (Figura 9). 
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Figura 9 – Fluxograma esquemático ilustrando o processo de identificação de áreas de restritivas à 

ocupação com uso do solo ilegal. 

3.2.3. Morfologia Urbana 

 A medida de integração foi gerada pelo processamento dos eixos viários no 

software Ovation 6.5, do qual obteve-se o índice de integração de cada eixo. Este 

dado foi levado para o ArcGIS 8.3, onde calculou-se o índice de integração médio 

para cada setor censitário. O cálculo da integração média de cada setor foi efetuado 

como sendo a média da integração dos vetores que cruzassem os setores, este 

valor foi chamado de Índice de Integração Médio por Setor Censitário. 

 Para ilustrar espacialmente o índice de Dispersão, seguiu-se a sugestão de 

Bertaud & Malpezzi (1999), para o qual utilizou-se os setores urbanos reais, os quais 

representariam prismas, onde a base corresponde a área do setor, e a altura 

corresponde a sua respectiva densidade demográfica. Quanto maior o prisma, maior 

a compacidade do setor, quanto menor, mais disperso é o respectivo setor. 

 Após a obtenção do Índice de Integração Média por Setor Censitário, realizou-

se três correlações, a fim de se compreender o comportamento deste índice em 

relação a parâmetros de localização dentro da área de estudo, sendo as seguintes: 

3.2.4. Índice de Exclusão/Inclusão Social 

 Este índice foi calculado baseado nos dados contidos nos setores censitários 

do Censo de 2000 (IBGE, 2002). Utilizou-se o método proposto por Genovez (2002) 

para a cidade de São José dos Campos, SP. 
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 Para o cálculo deste índice foram selecionados parâmetros que exprimem 

condições de exclusão e inclusão social. O valor de cada parâmetro foi transformado 

em porcentagem, para que se obtivesse a representatividade deste em relação ao 

valor total existente no setor censitário. Este valor de porcentagem foi escalonado 

entre -1 e 0, para parâmetros que exprimissem exclusão social (por exemplo, chefes 

de família sem rendimento), entre 0 e +1 para parâmetros que exprimissem inclusão 

social (por exemplo, alfabetização precoce), e entre -1 e +1 para parâmetros que 

exprimissem simultaneamente exclusão e inclusão social (por exemplo, densidade 

habitacional) (Anexo 1). Para o escalonamento de -1 a 0 e 0 a +1, utilizou-se uma 

transformação linear que transformou números absolutos em relativos, representada 

pela fórmula: 

a
byxbaxy −

=⇒+=  Equação 5 

onde y é o valor observado, em porcentagem, b é o valor mínimo encontrado ao se 

comparar as porcentagens de todos os setores, e a é a amplitude dos dados, 

calculada como sendo a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Este 

escalonamento torna os valores adimensionais, fazendo com quem possam ser 

somados e comparados. 

 Para o cálculo do escalonamento de -1 a +1, utilizou-se a fórmula 

apresentada por Genovez (2002): 
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 Após o escalonamento dos parâmetros, estes foram somados, gerando os 

índices simples, que geraram os índices compostos (Anexo 1). Os índices simples 

foram reescalonados entre os valores de -1 a +1, a partir da Equação 7. Estes 

últimos foram somados para a obtenção dos índices compostos, que representam as 

quatro utopias de exclusão/inclusão social. (Genovez, 2002) 

 Na última etapa de cálculo os índices compostos foram somados e 

reescalonados entre os valores de -1 a +1, a partir da Equação 7, desta forma, 

obteve-se o índice de Exclusão/Inclusão Social. 
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 Os quatro índices compostos e o Índice de Exclusão/Inclusão Social foram 

espacializados, para que se pudesse verificar a distribuição destes dentro da área 

de estudo. 

 Foram realizadas correlações, entre os cinco índices de exclusão/inclusão 

social e o Índice de Integração Média por Setor Censitário, distância do setor ao 

CBD e o número de população. Com o intuito de verificar a relação da morfologia 

urbana com a exclusão/inclusão social. 

Setores Censitário
(Censo de 2000)

Definição de
Parâmetros

Transfomação em
Procentagem Escalonamento Soma

Índices Simples

Reescalonamento Soma

Indices
Compostos

Reescalonamento Soma

Índice de
Exclusão/Inclusão

Social

  

Figura 10 – Fluxograma esquemático representando as fases de cálculo para a obtenção dos índices 

simples, compostos e de inclusão e exclusão social. 
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3.2.5. Indicações Preliminares para Elaboração de Políticas Urbanas 

 Nesta fase as informações obtidas nas quatro fases anteriores foram 

analisadas espacialmente, de forma a compreender-se tanto as características de 

ocupação da área de estudo quanto as relações socioespaciais geradas pela 

distribuição da população e a forma urbana. Devido a esta análise, propôs-se alguns 

instrumentos de política urbana, presentes no Estatuto da Cidade, a título de 

exercício de aplicação da metodologia apresentada. 
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4. Resultados 

4.1. Definição das Áreas Ambientalmente Restritivas 

 Após a aplicação dos métodos descritos obteve-se os seguintes resultados: 

Lago Paranoá

Malha Hídrica

Declividade (%)
0 - 10

10 - 30

> 30

 

Figura 11 – Declividade da Região Administrativa do Lago Norte. 

 Após a obtenção da declividade, individualizaram-se as áreas com valores 

maiores que 30%, de acordo com as leis nº 4.771 de 15/09/1965, nº 7.511de 

07/07/1986 e nº 7.803 de 18/07/1989. 
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Malha Hídrica

Lago Paranoá

Decllividade > 30%

 

Figura 12 – Áreas com declividade maior que 30%. 

 Dos dados pedológico foram selecionados os três tipos de solo mais 

susceptíveis a processos erosivos, sendo estes (SEMATEC, 1998; Cunha & Guerra, 

2001): 

• Cambissolo – ocorre preferencialmente nas vertentes das bacias mais 

importantes, do Maranhão, do Descoberto e do São Bartolomeu, além 

das encostas com declividades mais elevadas na depressão do Paranoá 

e na Bacia do Preto. A vegetação associada geralmente é de campo 

limpo. Ocorre nos compartimentos Escarpas e Planos Intermediários, 

nas vertentes mais movimentadas. Possui um horizonte incipiente, 

caracterizado por presença de muitos minerais primários de fácil 

intemperização. O grau de susceptibilidade desses solos é variável, 

dependendo de sua profundidade (os mais rasos tendem a ser mais 

susceptíveis, devido à presença de uma camada impermeável, 
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representada pelo estrato rochoso, mais próxima à superfície), da 

declividade do terreno, do teor de sílica e do gradiente textural; 

• Gleissolos – Ocorrem em torno de drenagens e pequenos córregos, 

associadas ao afloramento do lençol freático. Os relevos geralmente são 

planos a suavemente ondulados, típicos de ocorrer no compartimento 

Planos Intermediários. A vegetação de matas galerias é típica desse tipo 

de solo; 

• Neossolos Quartzarênicos – apresentam como material de origem os 

quartzitos do Grupo Paranoá, sendo típicos de ocorrer no compartimento 

Rebordos. A diferenciação em relação aos latossolos deve-se 

simplesmente à textura, que no caso é de areia franca a areia. Na classe 

da areias quartzosas os agregados são formados por grãos simples, 

compostos por quartzo. Em função da fraca estrutura, esses solos 

apresentam grande suscetibilidade à erosão. Por outro lado, apresentam 

grande permeabilidade e condutividade hidráulica. As espessuras são 

similares às encontradas nos latossolos. 
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Malha Hídrica

Lago Paranoá

Classes de Solo
Neossolo Quartzarênico

Cambissolo

Latossolo

Gleissolo

Solo Indiscriminado

 

Figura 13 – Principais tipos de solos, tratados de forma indiscriminada, na Região Administrativa do 

Lago Norte. (Modificado de EMBRAPA, 1978) 

 Adotou-se a sistemática descrita no PDOT-DF/97, e utilizando a técnica de 

álgebra de mapas, identificou-se os tipos de solo presente dentro das áreas com 

declividade maior que 30%, e destes, aqueles mais susceptíveis a processos 

erosivos, obtendo-se assim o primeiro mapa-síntese, áreas mais susceptíveis à 

degradação ambiental de superfície. 
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Malha Hídrica

Lago Paranoá

Maior Susceptibilidade à Degradação

 

Figura 14 – Áreas de maior susceptibilidade à degradação ambiental de superfície, compostas por 

solo do tipo cambissolo e gleissolos em áreas com declividade maior que 30%. 

 Após a identificação das áreas com maior susceptibilidade à degradação de 

superfície (Figura 14), cruzou-se esta primeira síntese com as áreas de preservação 

permanente, de acordo com as leis nº 4.771 de 15/09/1965, nº 7.511de 07/07/1986 e 

nº 7.803 de 18/07/1989, gerando um mapa de áreas restritivas à ocupação (Figura 

15).  
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Malha Hídrica

Lago Paranoá

Áreas Restritivas à Ocupação

 

Figura 15 – Áreas com restrição à ocupação de acordo com a legislação vigente. 
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4.2. Principais Tipos de Uso do Solo 

 O uso do solo foi obtido pela classificação de uma imagem do satélite 

ETM+/Landsat 7 de 04 de maio de 2002 (Figura 16). 

 

Figura 16 – Imagem do satélite ETM+/Landsat 7, de 04 de maio de 2002, composição colorida RGB 

das bandas 3, 4 e 5, reamostrada para 15 metros. 

 O primeiro método de classificação que foi aplicado foi MAXVER, para o qual 

se obteve o resultado apresentado na Figura 17. 

 O segundo método de classificação que foi aplicado foi por redes neurais, 

para qual se obteve o resultado da Figura 18. Para a obtenção da imagem 

classificada por este método, modificou-se os parâmetros de sensibilidade, e por 

tentativa e erro, obteve-se um resultado aceitável. Para tanto executou-se 27 

classificações, os melhores resultados foram escolhidos, e modificou-se os 

parâmetros, na tentativa de melhorar o resultado. Foram geradas mais 5 

classificações, sendo que o resultado da 32ª classificação foi o selecionado (Anexo 

2). 
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Malha Hídrica

Lago Paranoá

Classe de Uso
Áreas Vegetadas

Áreas Fracamente Urbanizadas

Áreas Fortemente Urbanizadas

Malha Hídrica

Lago Paranoá

Classe
Áreas Vegetadas

Áreas Fracamente Urbanizadas

Áreas Fortemente Urbanizadas

Figura 17 – Principais tipos de uso do solo, obtidos pela classificação MAXVER. Figura 18 – Principais tipos de uso do solo, obtidos pela classificação por redes neurais. 

 

 Pode-se verificar que para a classe fracamente urbanizada há uma melhor separação, na classificação por redes neurais, de vegetação lenhosa de não lenhosa à montante do braço do 

Ribeirão do Torto, mas há mistura entre asfalto e o canteiro central na área da península do Lago Norte. Este é um típico problema de classificação de imagem com baixa resolução radiométrica. 
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 Para a escolha do melhor resultado obtido pela classificação por redes 

neurais, comparou-se as matrizes de confusão e o coeficiente kappa, das 32 

classificações, com a matriz de confusão e o coeficiente kappa da classificação 

MAXVER (Anexo 2). A matriz de confusão compara o resultado da classificação com 

dados de verdade de solo, obtendo uma acurácia global e o coeficiente kappa. 

Usou-se as áreas de interesse de classificação como verdade de solo. O coeficiente 

kappa apresenta uma vantagem na comparação de resultados, pois incorpora os 

pixels mal classificados, não apenas os bem classificados como na acurácia global. 

Esta última superestimaria a acurácia da classificação, e o coeficiente kappa 

apresentaria uma avaliação mais adequada. (Sulsoft, 2003) 

 O 32º resultado foi o que apresentou melhor resultado, quando comparado ao 

método MAXVER. (Quadro 5) 

Quadro 5 – Comparação dos resultados obtidos pelos dois métodos de classificação. 

Método de Classificação Acurácia Global Coeficiente kappa 

MAXVER 99,2282 0,9879 

Redes Neurais 99,5590 0,9931 

 A comparação visual entre as duas classificações (figuras 17 e 18) e a 

imagem original (Figura 16) mostrou que a classificação por redes neurais 

apresentou melhor identificação das classes, obtendo uma melhor separação entre 

as mesmas. 

 A partir do melhor resultado obtido pela classificação, cruzou-se este com as 

de áreas restritivas à ocupação (Figura 15), de forma a extrair os principais tipos de 

uso do solo dentro das áreas restritivas, sendo identificadas as localidades com uso 

ilegal (Figura 19). Quantificou-se os resultados obtidos neste cruzamento, a fim de 

obter-se, em valores absolutos, a quantidade de áreas uso ilegal dentro da RA XVIII 

(Quadro 6). 

 A Figura 20 apresenta a relação entre o tipo de uso do solo e a localização 

dos tipos de situação de ocupação existentes na área de estudo. 
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Malha Hídrica

Lago Paranoá

Classe
Áreas Vegetadas

Áreas Fracamente Urbanizadas

Áreas Fortemente Urbanizadas

Lago Paranoá

Grau de Uso Ilegal
Menor Uso Ilegal

Intermediário Uso Ilegal

Maior Uso Ilegal

Vila Varjão
do Torto

Centro de
Atividades

Península do Lago Norte e
Setor de Mansões do Lago

Àreas com baixa ocupação Urbana:
Chácaras e condomínios

Figura 19 – Cruzamento das áreas restritivas à ocupação com os principais tipos de uso do solo. Figura 20 – Cruzamento entre o grau de uso ilegal e a localização da ocupação na RA XVIII. 

Quadro 6 – Quantificação das classes de uso do solo dentro das áreas restritivas à ocupação em relação à área 

total das classes de uso do solo dentro da RA XVIII. 

Classe 
Área (ha) 

Restritiva à 

Ocupação 

Área (ha) 
Total da RA 

XVIII 

Área (%) 
Restritiva à Ocupação em 
relação a área total da RA 

Áreas Vegetadas 56,18 2.631,16 2,13 

Áreas Fracamente Urbanizadas 25,27 2.300,40 1,10 

Áreas Fortemente Urbanizadas 4,13 1.734,86 0,24 

Área Total 85,58 6.666,42 3,47 

Quando se converteu o tipo de uso do solo em grau de uso ilegal, considerando as áreas 

vegetadas como áreas de menor grau e as áreas fortemente urbanizadas como sendo de maior 

grau de uso ilegal, e cruzou-se este com a localização de ocupação da RA XVIII, pode-se verificar 

que a maioria das áreas com maior grau de ocupação ilegal encontra-se próxima à Vila Varjão do 

Torto. O restante encontra-se distribuída pela área de baixa ocupação urbana e às margens do 

lago, dentro da área de preservação permanente. 
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4.3. Sintaxe Urbana 

 O cálculo da integração foi gerado a partir dos eixos da malha viária da área 

de estudo em relação ao CBD (Figura 21). As cores quentes (mais próximas ao 

vermelho) representam as linhas com maior integração, isto é, de mais fácil acesso, 

as linhas com cores mais frias (mais próximas do azul) representam as linhas mais 

segregadas, isto é, de mais difícil acesso. 

!(

Lago Paranoá

!( CBD

Integração
0,407 - 0,538
0,539 - 0,656
0,657 - 0,769
0,770 - 0,907
0,908 - 1,219

 

Figura 21 – Eixos de integração da RA XVIII. 

 O resultado de integração média por setor censitário mostrou que quanto 

mais próximo ao CBD, maior a integração do setor. Com exceção à Vila Varjão do 

Torto que, apesar de próxima ao CBD, apresentou baixa integração ao sistema. Isto 

possivelmente ocorre devido a esta área específica ser uma ocupação tipo invasão, 

sem planejamento viário que integrasse esta vila, fazendo com que a mesma esteja 

segregada em relação ao sistema viário da área de estudo (Figura 22). 
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Lago Paranoá

Integração Média
0,468 - 0,514

0,515 - 0,610

0,611 - 0,697

0,698 - 0,821

0,822 - 0,996

Vila Varjão
do Torto

 

Figura 22 – Integração média por setor censitário. 

 A primeira correlação (integração média em relação ao número de pessoas 

residentes) se mostrou baixa e negativa, -0,255. Isto demonstra que os locais mais 

integrados não correspondem aos locais onde as pessoas vivem (Gráfico 3). Nossa 

presente conjectura é que a área de estudo não corresponde a uma “boa forma” de 

cidade. Pesquisas mostram que locais mais integrados apresentam maior número de 

pessoas em locais públicos, que trazem com isto concentração no local de atividade, 

gerando um grande número de viagens. Minimizando a distância entre os habitantes 

e o CBD pode-se minimizar as distâncias de viagens casa-trabalho-casa, poupando 

energia e custos com infra-estrutura. Uma possível solução seria incentivar as 

pessoas a habitarem nos locais mais integrados. 

 Pesquisas têm mostrado que a cidade contraria isto, que a teoria do 

“movimento natural” não se aplica aqui (Holanda, 2002), que o contrário é verificado 

com grande força nas cidades “vernaculares” (Hillier et al 1993). “Vernacular”, neste 

trabalho, é entendido como um caminho certo para a organização do espaço, 
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baseado no “conhecimento social”, em oposição aos caminhos adotados pelo 

“conhecimento profissional”, como é o caso de Brasília. 

Lago Paranoá

População

119

120 - 781

782 - 978

979 - 1252

1253 - 1669

Vila Varjão
do Torto

 

Figura 23 – Número de pessoas residentes por setor censitário. 
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Gráfico 3 – O diagrama de dispersão XY, mostrando que a população tende a residir nos setores 

menos integrados. 

 A segunda correlação (integração média em relação à distância ao CBD) 

revelou um valor baixo e negativo, somente -0,287. Isto caracteriza que quanto 

menor a distância do setor ao CBD maior a integração (Gráfico 4). Desta forma, 

pode-se inferir que o CBD é central em relação ao sistema viário da área de estudo. 

A exceção encontra-se novamente na Vila Varjão do Torto, que apesar de próxima 

ao CBD, apresenta valores baixos de integração. 
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Lago Paranoá

Distância ao CBD (m)
738,87 - 1155,00

1155,01 - 1940,95

1940,96 - 3142,24

3142,25 - 5388,10

5388,11 - 9975,40

Vila Varjão
do Torto

 

Figura 24 – Distância do setores censitários ao CBD. 
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Gráfico 4 – O diagrama de dispersão XY mostrando que a medida que aumenta a distância do CBD 

diminui a integração do setor. 

Vila Varjão do Torto
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 A terceira correlação (número de pessoas residentes em relação à distância 

ao CBD), que apresentou um valor de coeficiente de correlação de 0,315. Este valor 

mostra que estas duas variáveis “andam” juntas, isto é, quanto mais distante do CBD 

maior o número de pessoas residentes no setor (Gráfico 5). Este resultado mostra 

que a tendência de ocupação da RA XIII está relacionada à segregação, isto é, a 

população tende a ocupar locais mais distantes das áreas de maior circulação. 

1000 3000 5000 7000 9000
Distância do Setor ao CBD
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Gráfico 5 – O diagrama de dispersão XY mostrando que a medida que aumenta a distância do CBD 

aumenta o número de pessoas residentes nos setores. 

 As três correlações confirmam que a área de estudo não é uma “boa forma” 

de cidade, mostrando que há grandes distancias a serem percorridas para se chegar 

ao CBD, isto é, as pessoas residem longe deste, com isto há maior necessidade de 

investimento em infra-estrutura urbana, altos custo com longas redes de 

abastecimento (elétrico, saneamento, água), dentre outras, fazendo com que o custo 

da cidade seja alto para que se possa suprir as necessidades em função das 

distâncias. 

 De acordo com a proposta de Bertaud & Malpezzi (1999) o índice de 

dispersão pode ser visualizado através da modelagem tridimensional, onde a altura 

do prisma é a densidade populacional (habitantes por hectare), e sua base a área do 

setor censitário (Figura 25). Áreas com maior densidade são menos dispersas (mais 

compactas), e áreas com baixa densidade são tidas com mais dispersas. 
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 Pode-se observar que a área de estudo é dispersa, com exceção à Vila 

Varjão do Torto, que apresenta alta compactação. Esta localidade em particular por 

ser caracterizada como área de invasão, apresenta um comportamento típico deste 

tipo de ocupação, um grande número de pessoas ocupando pequenos espaços. 

 

Figura 25 – Ilustração da dispersão populacional. 

 O calculo do índice de dispersão foi facilitado por processos automáticos, 

através do software de geoprocessamento. Usando o ArcGIS 8.3, foram gerados os 

dados necessários: o centro geométrico de cada setor foi identificado, bem como 

suas respectivas distâncias ao CBD. Com o uso das ferramentas de cálculo do 

software, chegou-se ao valor final para o índice de dispersão da área, 1,64. 

 De acordo com estudos realizados por Bertaud & Malpezzi (1999), foi 

encontrado um índice mínimo de 0,78 (Xangai) e máximo de 3,08 (Bombaim). No 

Brasil, Curitiba apresentou índice de 1,14 e o Rio de Janeiro de 1,97. Em seus 

trabalhos, Holanda (2003) encontrou o valor para índice de dispersão, para toda a 

região metropolitana do Distrito Federal, de 2,55. O valor encontrado por este autor 

mostra a grande descontinuidade da malha urbana do DF. Ao se comparar este 

valor com os encontrados nos estudo de Bertaud & Malpezzi, somente Bombaim é 

mais dispersa.  

 A RA XVIII tende à dispersão, mas, por se tratar de uma região muito menor 

que a estudada por Holanda (2003), naturalmente apresenta-se mais compacta que 

todo o DF. 

 O índice de dispersão indica as pressões das deseconomias urbanas. 

Considerando as energias envolvidas neste sistema, as cidades mais dispersas não 
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podem ser consideradas como tendo uma boa configuração. (Jenks & Burgess, 

2000). 

4.4. Índice de Exclusão/Inclusão Social 

 A espacialização dos quatro índices compostos (Autonomia de Renda dos 

Chefes de Família, Desenvolvimento Humano, Qualidade de Vida e Eqüidade) 

(Anexo 1), mostraram que: 

• A área da Vila Varjão do Torto apresentou os maiores índices de exclusão. 

Por se tratar de uma área de invasão, mesmo com diversos tipos de infra-

estruturas e equipamentos urbanos, sua população apresenta precária 

condição de vida. A Figura 26 a) mostrou que os chefes de família da vila 

recebem baixos salários; a Figura 26 b) mostrou que o desenvolvimento 

humano, principalmente relacionado à educação é muito baixo; a Figura 26 c) 

mostrou que a qualidade de vida, principalmente relacionada ao conforto 

domiciliar, qualidade sanitária e qualidade ambiental, é muito baixa; e a Figura 

26 d) mostrou que a vila tem alto o índice de eqüidade, que mensura a 

relação da quantidade de mulheres chefes de família analfabetas em relação 

ao total de mulheres chefes de família e a quantidade de mulheres chefes de 

família por domicílio, situação comum em área de invasão onde muitas 

mulheres têm que administrar o domicílio, ou devido à ausência do marido, 

por estar distante trabalhando, ou por não serem casadas (mães solteiras, 

abandonadas ou separadas), ou porque o marido encontra-se desempregado. 

• As áreas fracamente urbanizadas (compostas por chácaras e condomínios), 

apresentaram índices de exclusão intermediários. Estas áreas por terem 

ocupação esparsa, os quatro índices não se mostraram muito significativos. 

• A península do Lago Norte e o Setor de Mansões do Lago, apresentaram os 

menores índices de exclusão. As figuras 26 a), b) e c) mostraram que, apesar 

de alguma variação, estas áreas apresentam-se socialmente muito incluídas, 

permitindo aos seus moradores, boas condições de vida e de relação social. 

A Figura 26 d) apresentou baixo índice de eqüidade, indicando, 

possivelmente, que as mulheres ali presentes atuam muito pouco na 

administração dos domicílios. 
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a)

Lago Paranoá

Iex Autonomia de Renda dos Chefes de Família
-1,00 - -0,57 (Maior Exclusão)

-0,56 - -0,13

-0,12 - 0,43

0,44 - 0,82

0,83 - 1,00 (Menor Exclusão)

Vila Varjão
do Torto

 b)

Lago Paranoá

Iex Desenvolvimento Humano
-1,00 - -0,54 (Maior Exclusão)

-0,53 - 0,04

0,05 - 0,59

0,60 - 0,80

0,81 - 1,00 (Menor Exclusão)

Vila Varjão
do Torto

 

c)

Lago Paranoá

Iex Qualidade de Vida
-1,00 - -0,55 (Maior Exclusão)

-0,54 - 0,34

0,35 - 0,82

0,83 - 0,90

0,91 - 1,00 (Menor Exclusão)

Vila Varjão
do Torto

 d)

Lago Paranoá

Iex Eqüidade
-1,00           (Maior Exclusão)

-0,99 - -0,68

-0,67 - -0,49

-0,48 - 0,13

0,14 - 1,00 (Menor Exclusão)

Vila Varjão
do Torto

 

Figura 26 – Índices compostos, a) Autonomia de Renda dos Chefes de Família, b) Desenvolvimento Humano, c) Qualidade de Vida e d) Eqüidade. 
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 Computou-se o Índice de Exclusão/Inclusão Social, que foi obtido pela 

somatória dos quatro índices compostos citados, e posterior reescalonamento do 

resultado entre o intervalo de -1 a +1 (Figura 27). Pode-se verificar que a área da 

Vila Varjão do Torto apresenta-se socialmente excluída, enquanto a área da 

península do Lago Norte apresentou-se socialmente incluída. A área do SML 

apresentou uma variação do índice de -0,19 a 0,29, isto ocorreu, provavelmente 

porque este setor censitário é muito grande não refletindo variações sociais dispares 

com clareza, e também, apesar de ser uma área com população de alta renda, 

apresenta problemas em relação aos parâmetros de qualidade de vida (saneamento, 

coleta de lixo, dentre outros) e baixa equidade social (Figura 26 c) e d)). 

 Estas duas áreas tão distintas socialmente e tão próximas, geram pressões 

sociais de vários tipos, desde de violência (principalmente assaltos e brigas), 

proveniente da população carente da vila, até preconceitos, provenientes da 

população da península do Lago Norte e o SML, que, em muitas situações, 

procuram evitar ou menosprezar a população da vila. 
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Lago Paranoá

Iex de Exclusão/Inclusão Social
-1,00 - -0,54 (Maior Exclusão)

-0,53 - -0,20

-0,19 - 0,29

0,30 - 0,68

0,69 - 1,00 (Menor Exclusão)

Vila Varjão
do Torto

 

Figura 27 – Índice de Exclusão/Inclusão Social. 

 Para melhor análise da relação entre as características socioeconômicas e a 

morfologia urbana da área de estudo, realizou-se as seguintes correlações (Gráfico 

6 de a) a e) e Gráfico 7 de f) a j)): 
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Quadro 7 – Correlações entre os índice de integração e os índices de exclusão e inclusão social e 

entre a distância ao CBD e os índices de exclusão e inclusão social. 

Correlações 

1ª - Integração Média e Índice de Autonomia de Renda dos Chefes de Família 0,578 

2ª - Integração Média e Índice de Desenvolvimento Humano 0,399 

3ª - Integração Média e Índice de Qualidade de Vida 0,133 

4ª - Integração Média e Índice de Eqüidade 0,380 

5ª Integração Média e Índice de Exclusão/Inclusão Social 0,403 

6ª - Distância ao CBD e índice de Autonomia de Renda dos Chefes de Família 0,283 

7ª - Distância ao CBD e índice de Desenvolvimento Humano 0,275 

8ª - Distância ao CBD e índice de Qualidade de Vida 0,156 

9ª - Distância ao CBD e índice de Eqüidade 0,272 

10ª - Distância ao CBD e índice de Exclusão/Inclusão Social 0,268 

 Todas as correlações apresentaram valores positivos, indicando que os 

índices correlacionados apresentam relação direta, isto é, quando um índice tende a 

crescer, o outro também cresce. 

As correlações entre a integração média e os índices de exclusão e inclusão 

social indicaram que quanto maior a integração do setor maior será seu índice de 

exclusão/inclusão social, isto é, quanto maior a integração maior a inclusão social do 

setor. 

 Pode-se notar que quanto maior a distância do CBD maiores são os índices 

de exclusão/inclusão social, indicando que as condições de vida melhoram à medida 

que se afasta do CBD. 

 Isto revela que a morfologia urbana está diretamente relacionada à 

exclusão/inclusão social, pois as áreas mais integradas, espacialmente, são as que 

apresentam menor exclusão social, e as áreas mais segregadas, espacialmente, 

apresentam maiores índices de exclusão. 
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Gráfico 6 – Correlações entre o índice de Integração Médio por Setor Censitário e os índices de exclusão e inclusão social. 

 

Vila Varjão do Torto 
Vila Varjão do Torto

Vila Varjão do Torto

Vila Varjão do Torto
Vila Varjão do Torto 
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Gráfico 7 – Correlações entre a distância do setor censitário ao CBD e os índices de exclusão e inclusão social. 
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5. Indicações Preliminares para Elaboração de Políticas 
Urbanas 

 Antes da implementação que qualquer política urbana é necessário a 

elaboração do plano diretor de ordenamento territorial, para municípios com mais de 

20.000 habitantes, conforme artigos 39º a 42º do Estatuto da Cidade. 

 Como pode-se verificar: no gráfico de correlação entre a integração média e 

as pessoas residentes nos setores (Gráfico 3), no gráfico de correlação entre a 

integração média e as distâncias dos setores ao CBD (Gráfico 4) e no gráfico de 

correlação entre as distâncias dos setores ao CBD e a pessoas residentes nos 

setores (Gráfico 5), há longas distância a serem percorridas pela população até as 

áreas mais integradas. Com isto há maior custo governamental na implementação 

longas de redes de infra-estrutura, há maior gasto de energia e tempo por parte da 

população para realizar os deslocamentos, dentre outros fatores. 

 Ao analisar os dados obtidos, verificou-se que há necessidade de fomentar 

um desenvolvimento racional da região do CA (Figura 3), devido a este local 

concentrar comércios e serviço, e apresentar altos índices de integração e de 

exclusão/inclusão social (figuras 22 e 27, respectivamente), mas ter baixa densidade 

populacional (Figura 25). A faixa central do Lago Norte também apresenta alta 

integração e inclusão social, devendo ser tratada com a mesma importância que o 

CA. 

 A área da península do Lago Norte e do SML (Figura 3), é caracterizada por 

uso essencialmente residencial. Desta forma, esta área deve ser protegida para que 

mantenha sua característica. Por estas áreas estarem às margens do Lago Paranoá, 

a área de preservação permanente envolta deste usualmente é ocupada (Figura 20). 

Pode-se verificar que a integração e a inclusão social da península do Lago Norte e 

do SML são altas (figuras 22 e 27), bem como os índices compostos de 

exclusão/inclusão apresentam altos valores (Figura 26). A partir destes indicativos 

pode-se afirmar que a população ali presente possui boas condições de vida e de 

relação social, uma vez que as condições socioeconômicas para esta são 

favoráveis. 

 As áreas fracamente urbanizadas (Figura 18), compostas por chácaras e 

condomínios (Figura 3), se localizam em regiões concentradoras de nascentes e 
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com alto grau de susceptibilidade à degradação de superfície (Figura 14), sendo que 

estas áreas devem ter maior monitoramento, com o intuito de evitar novas 

ocupações e manter estáveis as existentes. 

 A área de invasão da Vila Varjão do Torto é extremamente crítica: 

ambientalmente se localiza em áreas de restrição altamente susceptíveis à 

degradação (Figura 14); morfologicamente é uma área pouco integrada (Figura 22), 

mas muito compacta (Figura 25), socialmente apresenta-se excluída (Figura 27), 

características comuns em situações de invasão, sistemas viários pouco integrados, 

muitas pessoas ocupando pequenas áreas, população socialmente excluída. Pode-

se verificar, pela Figura 20, que a vila ocupa parte das áreas de restrição à 

ocupação, constituindo uso ilegal segundo à legislação vigente. 

 Outra característica desta invasão é que boa parte de sua população trabalha 

na região de alta renda (península do Lago Norte e SML), e suas crianças estudam 

em escolas públicas dentro destas regiões de alta renda. Desta forma, deve-se tratar 

a área para que se contenha seu crescimento, mas permitindo a permanência de 

seus moradores, uma vez que se localizam próximos aos seus trabalho e colégios. 

Mas o poder público deve manter um controle maior sobre a mesma, para que os 

agentes imobiliários não venham a expulsar esta população e gerar problemas 

ambientais mais críticos que os existentes atualmente. 

 Segundo o exposto, a proposta para o zoneamento para implementação de 

políticas urbanas pode ser visualizada na Figura 28. 
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Lago Paranoá

Proposta
Política 1

Política 2

Política 3

Política 4

 

Figura 28 – Proposta de áreas para implementação de instrumentos de política urbana. 

 As políticas urbanas propostas são orientadas segundo o Estatuto da Cidade 

da seguinte forma: 

Política 1 

 Para que se possa atuar efetivamente dentro da área da Vila Varjão do Torto, 

deve-se primeiro aplicar Instrumentos de Regularização Fundiária, sendo o 

principal deles o Usucapião, de acordo com os artigos 9º a 14º do Estatuto da 

Cidade. 

 “A rigor, regularização fundiária é: O processo de intervenção pública, sob 

aspectos jurídico, físico e social, que objetiva legalizar a permanência de populações 

moradoras de áreas urbanas ocupadas em desconformidade com a lei para fins de 
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habitação, implicando em melhorias no ambiente urbano do assentamento, no 

resgate da cidadania e da qualidade de vida da população beneficiária”.16 

 Cabe ressaltar que esta regularização deve estar associada a projetos de 

urbanização, políticas fundiárias e imobiliárias, cuidando para que não se crie um 

círculo vicioso de regularização de terras. 

 Após a regularização fundiária da área recomenda-se a aplicação do Direito 
de Preempção (artigos 25º a 27º do Estatuto da Cidade). Este dá direito de 

preferência ao poder público na aquisição de imóveis de seu interesse, no momento 

de sua venda. O poder público definirá a área na qual incidirá o Direito de 

Preempção, bem como para que fim se destina à aquisição: regularização fundiária, 

execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, constituição de 

reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação 

de equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer e 

áreas verdes, criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de 

interesse ambiental e proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou 

paisagístico. Para o este estudo de caso recomenda-se que a aquisição se destine 

a: 

1. Regularização fundiária; 

2. Execução de programa e projetos habitacionais de interesse social; 

3. Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de 

interesse ambiental; 

4. Ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 

5. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

6. Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes. 

 Desta forma o governo poderá ter maior controle da movimentação fundiária 

dentro desta área, podendo assim inibir processos indesejados, como especulação 

imobiliária, dentre outros. 

                                            
16 Definição constante em ALFONSIN, Betânia, “Instrumentos e experiências de Regularização 
Fundiária nas Cidades Brasileiras”. FASE-GTZ – IPPUR-UFRJ,p 24. Trecho extraído do Estatuto da 
Cidade, 2001. 
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Política 2 

 Como se trata de uma área ambientalmente sensível e já ocupada em 

diversos pontos, recomenda-se a aplicação do Direito de Preempção, para fins de: 

1. Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de 

interesse ambiental; 

2. Constituição de reserva fundiária; 

3. Ordenamento e direcionamento da expansão urbana. 

 Além dos instrumentos existentes no Estatuto da Cidade, deve-se definir 

critérios de ocupação e parcelamento em função da densidade populacional e da 

sensibilidade do solo desta área. 

Política 3 

 Por se tratar de uma área urbana essencialmente residencial, composta por 

população de alto poder aquisitivo e que já possui forte infra-estrutura, sabe-se que 

é desejo desta população que esta área se mantenha desta forma, para isto 

recomenda-se que se faça obrigatório o Estudo de Impactos de Vizinhança (EIV) 

(Artigos 36º a 38º do Estatuto da Cidade), para qualquer empreendimento que venha 

a ser implementado nesta área, pois cada interferência causada num lote urbano 

afeta o seu entorno, necessitando ser avaliado antes de sua implementação, 

visando a manutenção do bem-estar público. 

Política 4 

 Por se localizar próxima a uma área residencial, e, no caso do CA, dentro da 

mesma contar imóveis destinados à habitação, recomenda-se que se faça 

obrigatório o Estudo de Impactos de Vizinhança (EIV). 

 Para fomentar o desenvolvimento desta área recomenda-se a aplicação de 

Instrumentos de Indução do Desenvolvimento Urbano (artigos 5º a 8º do 

Estatuto da Cidade). Para induzir a ocupação de terrenos pode-se aplicar a 

Urbanização ou Edificação Compulsória, “mecanismo criado pelo Estatuto para 

impedir que áreas vazias da cidade continuem ociosas” (Estatuto da Cidade, 2001).  

 Deve-se estabelecer um prazo para de vigência deste instrumento, se após o 

mesmo o terreno não estiver cumprindo sua função social, aplicar-se-á o IPTU 
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Progressivo no Tempo, que tem prazo de vigência de 5 anos, onde será aplicada 

uma alíquota sobre o IPTU durante o prazo de vigência. Passado este prazo, se o 

terreno continuar ocioso, pode-se aplicar a Desapropriação com Pagamento em 

Títulos, de forma que posteriormente o poder público poderá alienar o imóvel para 

que este cumpra a função social destinada. Cabe lembrar que a aplicação destes 

instrumentos é seqüenciada, isto é, devem ser aplicados na ordem prevista por lei. 

 Outro instrumento que pode ser utilizado para fomentar o desenvolvimento da 

área seriam as Operações Urbanas Consorciadas (artigos 32º a 34º do Estatuto 

da Cidade). Compõem-se de uma combinação de investimento do poder público e 

do setor privado para o desenvolvimento ou redesenho de uma área urbana. Sendo 

um dos aspectos mais importantes a cessão de contrapartidas por parte do setor 

privado, e que devem ser aplicadas, exclusivamente, na área da operação. O 

cuidado principal a ser tomado é a supervalorização de área já valorizadas, 

desequilibrando mais a cidade. 
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6. Considerações Finais 

 Após a realização do trabalho verificou-se que a utilização de instrumentos de 

geoprocessamento e sensoriamento remoto são fortes aliados para o conhecimento 

da realidade urbana. A associação destes com bancos de dados populacionais, 

como os censos demográficos, permitem o conhecimento do perfil populacional e 

possíveis tendências. Sendo que estas análises podem ser feitas de forma 

extremamente rápida e dinâmica, permitindo o acompanhamento da evolução física, 

ambiental e social urbana. 

 A utilização do método de classificação por redes neurais mostrou-se mais 

eficiente que o método tradicional, mas a definição dos parâmetros e seu 

treinamento foram muito demorados, sendo necessária a execução de 32 

classificações, com parâmetros diferentes, para que se chegasse a um resultado 

aceitável. A utilização de um software comercial facilitou o uso de redes neurais, 

mas ainda são necessários muito tempo e laborioso processo de tentativas e erros 

para o obtenção de bons resultados. 

 A utilização de uma imagem de sensoriamento remoto de média resolução 

espacial (15 metros), mostrou-se adequada, principalmente em relação ao custo de 

aquisição e a resolução espectral da mesma. Imagens de maior resolução espacial 

podem vir a melhorar a classificação, devido à melhor identificação de objetos no 

solo. Mas deve-se ficar atentos também à resolução espectral e radiométrica destas 

imagens, para que as mesmas sejam compostas por faixas espectrais e tenham 

definições radiométricas condizentes com o trabalho a ser efetuado. 

 Os instrumentos de morfologia urbana mostraram-se, também, fortes aliados 

no conhecimento da distribuição da forma urbana, facilitando o reconhecimento de 

deseconomias e desigualdades dentro da cidade, bem como permitindo a 

elaboração de planos que visem a melhoria da integração da cidade como um todo. 

 A espacialização dos índices de exclusão/inclusão social, nos mostrou as 

áreas mais críticas em relação a exclusão social, e a correlação com os dados de 

integração social, forneceu informações valiosas para a compreensão da relação 

entre a forma urbana e a distribuição populacional na mesma. 
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 Por fim, a junção destes instrumentos permitiu que se fizesse um zoneamento 

para aplicação de instrumentos de políticas urbanas, de forma a atender as 

necessidades mais próximas da realidade da cidade. 

 No que diz respeito aos instrumentos de políticas urbanas, ainda se fazem 

necessárias mais discussões sobre onde, como e quais devem ser aplicados. Esta 

dissertação é apenas um exercício do uso de geotecnologias como instrumento 

norteador para implementação destes instrumentos políticos, sendo que as 

geotecnologias aplicadas mostraram-se muito eficientes nesta função. 

 Desta forma, este trabalho visa servir como uma proposta instrumental para 

auxiliar planejadores e gestores urbanos que pretendam fomentar políticas realistas 

para melhoria e equilíbrio físico, ambiental e social da cidade. 
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Parâmetros utilizados para a elaboração dos índices compostos e do Índice de Exclusão/Inclusão Social 

PLANILHA CAMPO INDICADORES FATOR ÍNDICES SIMPLES   ÍNDICES COMPOSTOS 

RESP V145 
Iexi Chefes de família abaixo da linha de Pobreza (sem 
Rendimento) -1 a 0 Iex Precária Condição de     

  
V136 A 
V138 Iexi Chefe de Família na Linha de Pobreza (com ganho até 2 SM) -1 a 0 Sobrevivência     

  V145 Iexi sem Rendimento -1 a 0      
  V136 Iexi até 0,5 SM -1 a 0      
  V137 Iexi de 0,5 até 1 SM -1 a 0      

  V138 Iexi de 1 a 2 SM -1 a 0 
Iex de Distribuição de 
Renda   Iex AUTONOMIA DE RENDA 

RESP V139 Iexi de 2 a 3 SM -1 a 0 dos Chefes de Família   DOS CHEFES DE FAMÍLIA 
  V140 Iexi de 3 a 5 SM 0 a +1      
  V141 Iexi de 5 à 10 SM 0 a +1      
  V142 Iexi de 10 a 15 SM 0 a +1      
  V143 Iexi de 15 a 20 SM 0 a +1      
  V144 Iexi mais de 20 SM 0 a +1       
  V25 Iexi Chefes de Família não Alfabetizados -1 a 0      
  V74 A V76 Iexi Escolaridade Precária (de 1 à 3 anos de estudo) -1 a 0      
RESP V77 A V80 Iexi de 4 a 7 anos de estudo 0 a +1 Iex de Desenvolvimento     
  V81 A V83 Iexi de 8 a 10 anos de estudo 0 a +1 Educacional     
  V84 A V87 Iexi de 11 a 14 anos de estudo 0 a +1      
  V88 A V90 Iexi mais de 15 anos de estudo 0 a +1       

INST V9 Iexi Alfabetização Precoce (com 5 a 9 anos ) 0 a +1 Iex Estímulo Educacional   
Iex DESENVOLVIMENTO 

HUMANO 
  V10 Iexi Alfabetização Tardia (de 10 a 14 anos) -1 a 0       
RESP V25 Iexi Chefes de Família não Alfabetizados -1 a 0 Iex Escolaridade Precária     
RESP V73 Iexi Alfabetização Precária (Chefes de Família 1 a 3 anos) -1 a 0       
PESSOA V88 A V89 Iexi População acima de 70 anos -1 a +1 Iex Longevidade     
  V22 A V23 Iexi Precário Abastecimento de Água -1 a 0       
DOM V28 A V31 Iexi Precário Instalação sanitária (Esgoto) -1 a 0 Iex Qualidade Ambiental     
  V42 A V46 Iexi Precário Tratamento do Lixo -1 a 0   Iex   
DOM V11-V12 Iexi Propriedade Domiciliar 0 a +1   Qualidade Iex QUALIDADE DE VIDA 
PES/DOM V3/V3 Iexi Densidade Habitacional (moradores/domicílio) -1 a +1   Domiciliar   
Ñ TEM   Iexi Condições de Privacidade (média Dormitório/Domicílio) -1 a +1       

Ñ TEM   
Iexi Condições de Privacidade (média 
Pessoas/Domitório/Domicílio) -1 a +1 Conforto Domiciliar     

DOM/DOM V33/V3 Iexi Conforto Sanitário (média Banheiros/Domicílio) -1 a +1       
PES/DOM/DOM V3/V33/V3 Iexi Conforto Sanitário (média Pessoas/Banheiros/Domicílio) -1 a +1       
DOM V6 Iexi Habitação Precária -1 a 0       
RES/RES V27/V5 Iexi Mulheres Chefes de Família não Alfabetizadas/Total de MCF -1 a 0   Iex EQUIDADE 
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RES/DOM V5/V3 Iexi Concentração de Mulheres Chefes de Família/Domicílio -1 a +1        
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Anexo 2 
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Parâmetros Utilizados para a classificação por redes neurais 

Tentativa Ativação TTC TR TM T RMS NHL NTI NTI gerado MOAT AVALIAÇÃO 
1 Logistic 0,9 0,2 0,9 0,1 2 500 500 vazio ruim, não mapeou área forte urbanizada, grande oscilação no plot 
2 Logistic 0,9 0,2 0,5 0,1 2 500 500 vazio boa, grande oscilação 
3 Logistic 0,9 0,2 0,2 0,1 2 500 500 vazio ruim, não mapeou área forte urbanizada, grande oscilação no plot 
4 Logistic 0,9 0,5 0,9 0,1 2 500 500 vazio péssimo, não classificou nada 
5 Logistic 0,9 0,5 0,5 0,1 2 500 500 vazio ruim, não mapeou área forte urbanizada, grande oscilação no plot 
6 Logistic 0,9 0,5 0,2 0,1 2 500 500 vazio péssimo, não classificou nada 
7 Logistic 0,9 0,9 0,9 0,1 2 500 500 vazio péssimo, não classificou nada 
8 Logistic 0,9 0,9 0,5 0,1 2 500 500 vazio ruim, não mapeou área forte urbanizada, grande oscilação no plot 
9 Logistic 0,9 0,9 0,2 0,1 2 500 500 vazio péssimo, não classificou nada 

           
10 Logistic 0,5 0,2 0,9 0,1 2 500 104 vazio ruim, baixo resultado para área forte urbanizada 
11 Logistic 0,5 0,2 0,5 0,1 2 500 69 vazio ruim, médio resultado para área forte urbanizada 
12 Logistic 0,5 0,2 0,2 0,1 2 500 77 vazio razoável, grande oscilação 
13 Logistic 0,5 0,5 0,9 0,1 2 500 500 vazio ruim, não mapeou área forte urbanizada, baixa oscilação no plot 
14 Logistic 0,5 0,5 0,5 0,1 2 500 140 vazio boa, média oscilação 
15 Logistic 0,5 0,5 0,2 0,1 2 500 55 vazio razoável, média oscilação 
16 Logistic 0,5 0,9 0,9 0,1 2 500 500 vazio ruim, não mapeou área forte urbanizada, média oscilação no plot 
17 Logistic 0,5 0,9 0,5 0,1 2 500 140 vazio boa, baixa oscilação 
18 Logistic 0,5 0,9 0,2 0,1 2 500 53 vazio razoável, baixa oscilação 

           
19 Logistic 0,2 0,2 0,9 0,1 2 500 127 vazio boa, baixa oscilação 
20 Logistic 0,2 0,2 0,5 0,1 2 500 155 vazio boa, baixa oscilação 
21 Logistic 0,2 0,2 0,2 0,1 2 500 64 vazio razoável, baixa oscilação 
22 Logistic 0,2 0,5 0,9 0,1 2 500 500 vazio ruim, mapeou áreas demais como forte urbanizada, grande oscilação no plot 
23 Logistic 0,2 0,5 0,5 0,1 2 500 122 vazio boa, média oscilação 
24 Logistic 0,2 0,5 0,2 0,1 2 500 49 vazio razoável, baixa oscilação 
25 Logistic 0,2 0,9 0,9 0,1 2 500 500 vazio ruim, mapeou áreas demais como forte urbanizada, grande oscilação no plot 
26 Logistic 0,2 0,9 0,5 0,1 2 500 122 vazio boa, baixa oscilação 
27 Logistic 0,2 0,9 0,2 0,1 2 500 49 vazio razoável, baixa oscilação 

           
28 Logistic 0,9 0,2 0,5 0,1 3 1000 100 vazio péssimo, não classificou nada 
29 Logistic 0,2 0,2 0,5 0,1 3 1000 0 vazio não executado 

           
30 Logistic 0,9 0,2 0,5 0,1 1 1000 1000 vazio boa, baixa oscilação 
31 Logistic 0,2 0,2 0,5 0,1 1 1000 51 vazio boa, baixa oscilação 
32 Logistic 0,2 0,2 0,5 0,01 1 1000 1000 vazio boa, baixa oscilação 

 

TTC – Training Threshold Contribution (Limite Mínimo de Contribuição) 
TR – Training Rate (Taxa de Treinamento) 
TM – Training Momentum (Treinamento do Momento) 

T RMS – Training RMS (Treinamento do erro RMS) 
NHL – Number of Hidden Layers (Número de Camadas Escondidas) 
NTI – Number of Training Iteration (Número de Iterações de Treinamento) 
MOAT – Minimum Output Activation Threshold (Limite Mínimo de Ativação de Saída) 
 

 
 


