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RESUMO 
 

Este trabalho tem por finalidade analisar o posicionamento das atuais bases de 

atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU/BH através do uso 

de técnicas de Geoprocessamento, identificar localizações inadequadas e propor ajustes. 

Utilizamos o inicialmente software MapInfo para georreferenciar as chamadas do 

SAMU/BH que geraram deslocamento de suas ambulâncias no mês de Outubro – 2005. 

Posteriormente, através do software ArcGis, os atendimentos das ambulâncias do 

SAMU/BH foram agrupados por regionais, identificados centro de “gravidade” em cada 

regional, estabelecidos buffers de 2 a 6Km e comparados com as atuais bases. 

Posteriormente, os centros de gravidade receberam pesos por quantidade de 

ambulâncias da regional, e, em ambiente SAGA, a partir do aplicativo Voronoi, calculados 

os seus territórios de influência possíveis. Os resultados obtidos foram comparados e 

demonstraram a necessidade de se propor novas localizações para algumas das bases 

do SAMU/BH. 
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I - INTRODUÇÃO 
 

Nos dias de hoje, as ferramentas de geoprocessamento não podem ser 

esquecidas ou relegadas a um plano sem importância ou tratadas como um modismo. 

Quem assim o faz, demonstra a ignorância que remete os despreparados para a seara da 

ineficiência, do ostracismo.  

Ter informações tratadas geograficamente e saber decidir a partir das mesmas é 

de fundamental importância para reduzir custos, aumentar eficiência, estabelecer 

conexões, vencer o tempo... 

As ferramentas de geoprocessamento têm sido cada vez mais utilizadas em nosso 

cotidiano, mesmo sem sabermos que estão ali. Rotas de ônibus urbanos, de caminhões 

de coleta de lixo, de transportadoras, avanço de doenças, padrão de distribuição da 

criminalidade, descargas atmosféricas, distribuição de patrimônio histórico, pontos 

turísticos e muitos outros fenômenos georreferenciáveis tem sido alvo da aplicação de 

técnicas de geoprocessamento. 

Em Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS/BH) disponibiliza para 

a população, alguns serviços de atendimento móvel, os quais são: Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Serviço de Transporte Sanitário e Serviço de 

Transporte de Pacientes de Hemodiálise, todos gerenciados pela Gerência de Urgência 

(GUR). Estes serviços necessitam de localização estratégica para melhor atendimento 

das ocorrências, minimizando tempo de atendimento, reduzindo gastos e diminuindo os 

riscos da urgência.  

O posicionamento geográfico adequado das ambulâncias dos serviços de 

transporte da SMSA/BH, através da aplicação de técnicas de geoprocessamento só virá a 

contribuir para aumentar a sua eficiência e reduzir riscos inerentes às urgências médicas, 

conforme relatou o Presidente Luís Inácio da Silva em pronunciamento em outubro 
 

(...) Uma outra coisa importante, uma outra iniciativa de sucesso, e eu 
acho que o povo de Belo Horizonte já viu, foi a idéia de criar o Samu, que já está 
presente em 307 municípios, beneficiando 67 milhões e 900 mil brasileiros. Como 
todo mundo sabe, para ter acesso ao atendimento de urgência de saúde, é só ligar 
gratuitamente o 192. Esse é um trabalho imprescindível e nós pretendemos, até o 
final do próximo ano, ter o Samu atendendo a totalidade dos municípios brasileiros. 
Não é um Samu em cada município, é uma central que atenda um conjunto de 
municípios, sobretudo naqueles momentos mais difíceis, porque quando a gente 
começa a sentir uma dor, a gente pode escolher um médico, pode escolher um 
hospital, pode escolher a hora em que a gente vai. Mas, quando acontece alguma 
coisa tarde da noite ou um acidente, a gente não tem escolha, a gente vai para 
onde encontrar o primeiro, e o Samu... Eu vou dar um exemplo de São Paulo, 
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Pimentel. Em São Paulo, a média entre tirar uma pessoa de um acidente e levá-la 
para o hospital era de 40 minutos; caiu para 12 minutos, numa demonstração de 
que, em 30 minutos, a gente pode salvar muitas vidas neste país, sobretudo nas 
regiões metropolitanas.  

Com o Samu, todos os brasileiros passam a ter direito ao pronto-
atendimento, que é fundamental para reduzir o número de óbitos e as seqüelas 
físicas e emocionais causadas pelas urgências médicas. O governo federal já 
investiu (...) 

 
http://www.radiobras.gov.br/integras/2005/integra_06102005.htm  <Acesso em 10/11/05> 

 

 Este pronunciamento demonstra a importância deste serviço para as urgências 

médicas, principalmente, para quem não dispõe de serviços particulares de transporte de 

urgência. 

 E mais adiante, podemos encontrar, também nos noticiários, relatos de pacientes 

que necessitaram do serviço SAMU e não puderam ser atendidas a contento.  

Horror  
O sistema público de saúde comete uma atrocidade contra as pessoas que não 
possuem algum plano (privado) de saúde. Fui atropelado dia 19 de abril. Sofri 
fraturas expostas na perna esquerda, ombro deslocado, úmero esquerdo fraturado. 
A ambulância do SAMU levou quase 40 minutos para me socorrer.  

Entre a pancada e a cirurgia no Hospital João XXIII, mais de três horas se 
passaram. Muita dor, sofrimento e indignação. Era apenas o começo de uma “via-
crúcis”...  

http://www.otempo.com.br/opiniao/lerMateria/?idMateria=20314 <Acesso em 10/12/05> 

 

 Embora outros fatores devam ser levados em conta, tais como disponibilidade de 

ambulâncias, o fator tempo no atendimento sofre influência da localização quando 

analisamos o espaço a ser percorrido, as condições das vias, do tráfego e outras mais. 

 Como há um somatório de condições, podemos, num primeiro momento otimizar a 

localização, considerando um ponto “ótimo” e posteriormente, considerar a qualidade das 

vias de tráfego e condições de deslocamento em relação aos fluxos nas vias. 

 

  

II – JUSTIFICATIVA 
Considerando que os serviços de transporte oferecidos pela SMSA/BH através da 

Gerência de Urgências (GUR) necessitam de localização estratégica para aumentar a sua 

eficiência e estes serviços não possuem apoio de geoprocessamento, propomos o 
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tratamento das informações das ocorrências destes serviços para seu melhor 

gerenciamento e aumento da eficiência. 

 

 

III – OBJETIVOS 
3.1 - Geral 
Aplicar técnicas de geoprocessamento para dar suporte aos serviços de transporte 

da GUR e torná-lo mais eficiente, melhorando sua localização estratégica e tipos de 

equipamentos necessários. 

 
3.1 - Específicos 

• Reduzir o percurso no deslocamento das ambulâncias do GUR 

• Reduzir o tempo de atendimento das ambulâncias do GUR, 

• Identificar padrões de dispersão dos dados coletados, conforme tipo de 

atendimento, para melhor gerenciamento dos serviços do SAMU; 

• Adequar os equipamentos das ambulâncias conforme o padrão das 

ocorrências. 

 

 

IV – METODOLOGIA 

 4.1 – Seleção de dados 
 Para iniciar os estudos, algumas perguntas iniciais tiveram que ser respondidas: 

 a) Quais as informações necessárias? 

 b) Quem as possui? 

 c) Como estão agrupados/organizados? 

 d) Qual é o período típico médio? Tem alguma anomalia? 

 e) Qual será o serviço a ser selecionado? 

O serviço de atendimento escolhido para uma primeira análise foi o SAMU, que 

possui um sistema de cadastramento detalhado das chamadas recebidas. 

 Quando uma solicitação é feita através do telefone 192, a chamada passa por um 

processo de cadastramento. Inicialmente, a chamada recebe um código identificador que 

é a sua referência em todo o sistema e, a partir daí, são coletados os seguintes dados: 

nome do solicitante, data, hora da chamada, código do município, código do logradouro, 

número do imóvel, logradouro, complemento e motivo da chamada.  Em seguida, a 
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chamada é transferida para o médico de plantão, que dá os primeiros atendimentos por 

telefone e estabelece um diagnóstico prévio, acrescentando ao registro da chamada a 

condição médica e o diagnóstico. 

 Somente após o diagnóstico do médico é que a chamada poderá ser liberada para 

o atendimento da ambulância, pois às vezes não há motivo para o deslocamento do 

veículo e o paciente é orientado a buscar socorro por meios próprios. Não faltam também 

os enganos e “trotes”, que também não geram deslocamento das ambulâncias. 

 Quando foi criado em 2003, o SAMU recebia em média 2.000 ocorrências mês, 

número que foi se ampliando com o tempo e, atualmente, a média mensal atingida flutua 

em torno de 65.000 ligações. 

 Em entrevistas com atendentes e médicos do setor, não foi constatada uma 

anormalidade nos atendimentos que justifique realizar uma amostragem específica. A 

anormalidade dos dados só aparece em dezembro, em função dos festejos de fim de ano, 

que geram aumento nos atendimentos por alcoolismo e suas conseqüências 

(atropelamentos, acidentes de trânsito, coma alcoólica,...). 

A partir de outubro, o sistema passou a receber georreferenciamento automático 

quando as chamadas são cadastradas, fruto de convênios firmados com a Empresa de 

Processamento de Dados de Belo Horizonte (PRODABEL) e a empresa telefônica 

TELEMAR, o que vem a facilitar o geoprocessamento. 

Em função destas últimas informações, selecionamos o mês de outubro para 

procedermos ao tratamento dos dados. 

 

 

4.2 – O tratamento dos dados 
Os dados brutos de outubro passaram por um refinamento inicial, onde foram 

extraídos apenas os registros que geraram deslocamentos, o que resultou em 4.626 

registros. Em um segundo momento, estes registros passaram por um filtro em Excell, 

onde foram extraídos aqueles que  

a) não possuíam um georreferenciamento; 

d) resultaram em deslocamento de ambulâncias para transporte inter-hospitalar; 

e) não possuíam um diagnóstico; 

 Ao final, sobraram 3.467 deslocamentos, representando aproximadamente 75% de 

registros válidos. 
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 As coordenadas “XY” de cada registro válido passaram por uma adequação dos 

valores. Como as coordenadas “Y” fornecidas pela PRODABEL possuem somente 6 

algarismos, a elas foram acrescentados o valor 7.000.000 para corrigir  o 

georrefernciamento.  

 As bases de apoio, onde as ambulâncias ficam estacionadas de prontidão também 

foram plotadas no mapa base para posterior análise. 

 Em relação às ambulâncias do SAMU, existe uma particularidade: elas se 

classificam em Unidade de Saúde Avançada - USA (médico + motorista + auxiliar de 

enfermagem), 3 unidades, e, USB Unidade de Saúde Básica (motorista e auxiliar de 

enfermagem), que somam 14 unidades.  

As USA ficam estacionadas em diferentes pontos da cidade, aguardando uma 

chamada que não puder ser resolvida por uma das 14 USB. 

Uma vez que as USA e USB atuam diretamente, em um primeiro momento, não 

fizemos uma distinção entre as mesmas, as quais serão objeto de análise posterior. 

 

 

 4.3 – Elaboração dos mapas 
Com os dados plenamente ajustados, os registros foram adicionados a uma base 

cartográfica de Belo Horizonte contendo a divisão regional, através do uso do software 

MapInfo, versão 7.0. 

Ao plotarmos os registros de outubro, inserimos também as bases onde ficam 

estacionadas as ambulâncias do sistema. Em função da escala adotada, não é possível 

identificar em detalhe, quando existe mais de uma ambulância estacionada em uma 

mesma base. Porém, conforme o quadro abaixo, isso pode ser observado em relação as 

USA 03 – USB 4116 e USA 05 – USB 2809, conforme os dados abaixo: 

 

ENDEREÇO DAS USA E USB 
UNIDADE ENDEREÇO LOCAL 
USA 01 RUA PARAIBA,641 B.FUNCIONARIOS CENTRAL DE REGULAÇÃO SAMU 
USA 03 RUA DAS GABIROBAS,1 B.VILA CLORIS HPS VENDA NOVA 
USA 05 RUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS,36 

BETANIA 
GERENCIA DE MANUTENÇÃO OESTE 

USB 2106 RUA PADRE PEDRO PINTO,1055 B. 
V.NOVA 

REGIONAL VENDA NOVA 

USB 2313 RUA QUELUZITO,45 B.SÃO PAULO REGIONAL NORDESTE 
USB 2412 RUA PADRE EUSTAQUIO,1951 B. 

P.EUSTAQUIO 
PAM PADRE EUSTAQUIO 

USB 2415 RUA FORMIGA,50 B.SÃO CRISTOVÃO HOSPITAL ODILON BEHERENS 
USB 2610 RUA CEL.OTAVIO DINIZ,113 B.POMPÉIA SEDE DA SUDECAP 
USB 2708 PÇA RIO BRANCO, S/N PLATAFORMA H - TERMINAL RODOVIARIO 
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B.CENTRO 
USB 2719 RUA SAPUCAI,23 B.FLORESTA UNIVERSIDADE ESTACIO DE SÁ 
USB 2809 RUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS,36 

BETANIA 
GERENCIA DE MANUTENÇÃO OESTE 

USB 2907 AV.OLINTO MEIRELES, 327 B.BARREIRO REGIONAL BARREIRO (MANESMANN)
USB 4116 RUA DAS GABIROBAS,1 B.VILA CLORIS HPS VENDA NOVA 
USB 4211 RUA A, 270 B B. 1º DE MAIO  UPA NORTE ( 1º DE MAIO ) 
USB 4514 AV. SANTA TEREZINHA,515 B. SANTA 

TEREZINHA  
UPA PAMPULHA (SANTA TEREZINHA)

USB 4817 Av.BARÃO HOMEN DE MELO, 1710 
Jd.AMÉRICA  

UPA OESTE  

USB 4918 RUA AURELIO LOPES, 20 B. DIAMANTE.  UPA BARREIRO 
FONTE: SAMU/BH out/2005. 
 
Quadro 1 – Localização das USA e USB no município de Belo Horizonte. 

      

 

 Após a plotagem dos registros, elaboramos um mapa temático contendo a 

distribuição dos registros por bairro, agrupados por classes. No mapa resultado, 

constatamos a heterogeneidade na dispersão dos registros. Porém, após uma análise 

mais detalhada, configuramos algumas “ilhas” de concentração de chamadas nas 

regionais Venda Nova, Centro Sul e uma parte do Barreiro (Fig. 1). 
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Fig. 1 - Distribuição da quantidade de ocorrências por bairro. 

 
   

 O mapa contendo a posição dos registros, produzido no MapInfo, foi exportado 

para o ambiente do software ArcGis, através do módulo “Universal Translator” do MapInfo 

e, posteriormente, acrescido da localização das bases de operação das ambulâncias do 

SAMU (Fig. 2). 
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Fig. 2 – Atendimentos do SAMU em outubro 2005 adicionado das bases das ambulâncias. 

  

A partir dos dados convertidos para o ambiente ArcGis, procedemos ao tratamento 

das informações tentando dividir as ocorrências entre as USB da maneira mais 

homogênea possível. 
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 Em uma primeira tentativa, as ocorrências foram agrupadas no ArcGis em um 

modelo TIN, convertidas para imagem raster tiff e inseridas em ambiente IDRISI,  para 

que o software dividisse as ocorrências em bacias hidrográficas. 

 Em uma segunda tentativa, as ocorrências foram agrupadas por bairros, para que 

cada bairro tivesse um peso. Os pesos obtidos por cada bairro foram multiplicados por -1 

(um negativo) para que o bairro que não contivesse nenhuma ocorrência fosse 

considerado com o maior valor e por isso pudesse representar a linha de crista do relevo 

(divortium aquarium), enquanto os bairros de menor peso fossem reconhecidos como 

pontos da linha de talvegue. 

 Na reclassificação efetuada no IDRISI, atribuímos valor 1 (um) aos pontos que 

possuíssem o peso de zero “0” a -1, e o valor “0” para os pontos que estivessem entre -1 

e -9999. O software recebeu como parâmetro identificar 14 bacias hidrográficas. 

 A idéia inicial era, através deste artifício, identificar as linhas de divortium aquarium 

de cada “bacia” (Fig. 3).  

 Em uma nova reclassificação no ambiente IDRISI, atribuímos valor 1 (um) aos 

pontos que possuíssem valor entre 0 e -10m e valor 0 aos pontos com valor entre –10 até 

– 9999. 

Nesta nova reclassificação, o IDRISI considerou estas áreas e as converteu para 

um formato semelhante a planaltos (Fig. 4).  

  
Fig. 3 – Delimitação de bacias a partir da reclassi-
ficação das ocorrências por bairros com corte entre 0 
(zero) e -1m. 

Fig. 4 – Delimitação de bacias a partir da reclassi-
ficação das ocorrências por bairros com corte entre 0 
(zero) e -10m. 
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 Tentamos uma terceira via, a qual foi simplesmente, a partir do posicionamento 

das 15 bases (2 bases tem 2 ambulâncias), traçar buffers de 2, 4 e 6km. Ao final, 

consideramos que o buffer de 4km é o que se apresentou mais adequado, pois cobre uma 

boa área, embora apresente alguma sobreposição (Fig. 5). 

  
Fig. 5 – Buffer de 4Km das bases de operação das ambulâncias do SAMU/BH. 
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 Tentamos então uma quarta via, a qual foi a de estabelecer territórios de atuação 

para as bases considerando os polígonos de Voronoi no ambiente SAGA. 

 Para isso, as bases que continham 2 ambulâncias receberam peso 2 e as demais, 

receberam peso 1 (Quadro 2). 

 

BASES SAMU E PESOS 
CORRESPONDENTES 

BASE PESO 
CENTRAL DE REGULAÇÃO SAMU 1 
HPS VENDA NOVA 2 
GERENCIA DE MANUTENÇÃO OESTE 2 
REGIONAL VENDA NOVA 1 
REGIONAL NORDESTE 1 
PAM PADRE EUSTAQUIO 1 
HOSPITAL ODILON BEHERENS 1 
SEDE DA SUDECAP 1 
TERMINAL RODOVIARIO 1 
UNIVERSIDADE ESTACIO DE SÁ 1 
REGIONAL BARREIRO (MANESMANN) 1 
UPA NORTE (1º DE MAIO ) 1 
UPA PAMPULHA (SANTA TEREZINHA) 1 
UPA OESTE  1 
UPA BARREIRO 1 
Fonte: SAMU/BH – 2005. 
 
Quadro 2 – Bases do SAMU/BH e pesos, conforme 
quantidade de ambulâncias disponíveis em cada uma. 
   . 

 

 O mapa de localização das bases SAMU foi convertido para feições TIFF e 

importado para o módulo CRIAR do ambiente SAGA onde posteriormente, foi convertido 

para imagem raster.  

A imagem foi inserida no módulo Voronoi do ambiente SAGA para avaliação e 

cada base SAMU, georreferenciada no mapa, recebeu o peso de acordo com a tabela 

(Quadro 2) e ao final, foi processada. Em seguida, o modelo gerado foi aberto no módulo 

WINSAGA para visualização do resultado obtido. O resultado final foi convertido para 

TIFF no módulo RASTER-TIFF e atribuídas as cores (Fig 6). 
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Fig. 6 – Polígonos de Voronoi traçados a partir das bases de operação do 
SAMU/BH considerando o peso das bases. 
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 No processamento das informações no ambiente SAGA, não foram considerados 

os atritos tais como Lagoa da Pampulha, vias estreitas e/ou com dificuldade de acesso, 

intensidade do fluxo nas vias de circulação, e outros. 

  Em uma quinta análise, consideramos uma situação variante da anterior. Os 

atendimentos foram separados por regional, através da seleção por atributos no ambiente 

ArcGis e, em seguida, calculamos o centro de massa de cada uma. Partimos do 

pressuposto de que o centro de massa seria um ponto o mais central às ocorrências da 

regional, uma situação melhor do que estabelecer o centróide de cada uma, que é uma 

posição de caráter geométrico e não gravitacional. 

 A partir do centro de massa de cada regional, geramos buffers de 2, 4 e 6km 

novamente para analisarmos o comportamento desta nova localização. De novo, mostrou-

se mais adequado o buffer de 4Km (Fig. 7).  
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Fig. 7 – Buffers de 4Km estabelecidos a partir dos centros de massa de cada regional. 

 

 Numa sexta tentativa de melhorar a análise anterior, prosseguimos com o 

emprego dos polígonos de Voronoi em ambiente SAGA, desta vez, combinando os 

centros de massa das regionais com a quantidade de ambulâncias estacionadas em cada 

uma.  
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As informações vetoriais dos centros de massa foram convertidas em imagem 

raster-tiff, a qual foi reclassificada e exportada para ambiente SAGA. Uma vez no 

ambiente SAGA, cada centro de massa recebeu uma ponderação, desta vez, conforme a 

disponibilidade de ambulâncias USB na regional (Quadro 3). 

 

CENTROS DE MASSA E PESOS 
CORRESPONDENTES 

CENTRO DE MASSA DA REGIONAL PESO 
Venda Nova 1 
Norte 2 
Nordeste 1 
Leste 1 
Centro-Sul 2 
Oeste 2 
Barreiro 2 
Noroeste 2 
Pampulha 1 
Fonte: SAMU/BH – 2005. 
 
Quadro 3 – Centros de massa e pesos, conforme quantidade 
de ambulâncias disponíveis em cada regional. 

 

Nota: As ambulâncias modelo USA não foram consideradas no cálculo, pois são 

consideradas reserva e só entram em operação em casos extremos, não resolvidos pelas 

ambulâncias USB. 

O resultado obtido produziu 9 polígonos com territórios variando conforme o peso 

de cada centro de massa (Fig. 8). 
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Fig. 8 – Polígonos de Voronoi  traçados  a  partir  dos centros de massa de cada 
regional, ponderados a partir do número de ambulâncias disponíveis em cada 
uma. 
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Uma observação que podemos fazer, diz respeito a algumas áreas em que 

praticamente não houve ocorrência registrada. Se analisarmos uma imagem de satélite, 

mesmo que de forma grosseira, podemos entender a razão. São áreas localizadas em 

parques, serra, matas, relevo acidentado, áreas particulares (Fig. 9) 

  
 Fig. 9 – Atendimentos do SAMU e regionais sobre imagem Landsat 2005. 
 

Áreas verdes 

UFMG e 
Mineirão 

Área de serra
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 Uma última tentativa de estabelecer territórios, considerou, desta vez, as áreas de 

atritos (Fig. 10). 

 
Fig. 10 – Áreas de atritos aos atendimentos das ambulâncias do SAMU/BH. 

 
 Foram estabelecidos polígonos de Voronoi considerando as áreas de atritos 

combinadas com os centros de massa de cada regional e pesos das USB  disponíveis 

conforme o quadro anterior (Fig. 11). 
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Fig. 11 – Polígonos de Voronoi considerando centros de massa, pesos e áreas 
de atritos. 
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 4.4 – Outras análises 

 Um estudo subseqüente que podemos realizar a partir da análise dos 

atendimentos, é classificação conforme o diagnóstico estabelecido pelo médico. Este 

estudo tem sua importância se considerarmos, por exemplo que alguns tipos de 

atendimentos podem ter um padrão espacial de dispersão e a partir daí, derivamos outras 

possibilidades do presente trabalho.  

 Numa tentativa inicial, selecionamos por atributo, as ocorrências com diagnóstico 

de atropelamento (Fig. 12). 

 

 
            Fig. 12 – Distribuição dos atropelamentos por trechos de vias. 

Maior 
concentração 
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Desta derivação de análise, podemos inferir ainda 2 outras possibilidades:  

a) Equipar as ambulâncias para dar suporte mais específico a predominância de 

um determinado tipo de diagnóstico mais recorrente; 

b) Identificar padrões de ocorrências e planejar políticas para minimizar seus 

efeitos (sinalização, propaganda, etc...). 

 

4.5 – Resultados Obtidos 
Quando tentamos estabelecer 14 bacias hidrográficas, através do software IDRISI, 

o mesmo não reconheceu as informações e construiu um mapa totalmente em preto, 

como se fosse uma única bacia. Concluímos que, como cada ponto não possuía um peso 

que o diferenciasse dos vizinhos, o IDRISI não viu diferenças entre os mesmos e 

considerou que todos os pontos estivessem sobre um mesmo plano, como se fosse uma 

planície sem declividade. 

Na segunda tentativa de uso do IDRISI, o software traçou algumas linhas, porém 

sem a possibilidade de identificação de um padrão que representasse as linhas de 

cumeada. 

Neste novo resultado não foi possível, identificar a linha de divortium aquarium. 

Novamente, constatamos que os algoritmos disponíveis no IDRISI não serviram, 

inicialmente, para este tipo de análise. 

As “bacias hidrográficas” delimitadas pelo IDRISI se mostraram heterogêneas, 

irregulares e diferentes de um padrão esperado ou aceitável. 

Concluímos que o tipo de nuvem de pontos analisados fugiu a um padrão 

esperado pelo IDRISI e que em função desta grande heterogeneidade o software aplicou 

seus algoritmos pré-definidos chegando àqueles resultados. 

Quando delimitamos os buffers de 4Km a partir das atuais bases, as que se 

encontravam localizadas próximas produziram grande sobreposição de área abrangente 

enquanto outras, mais afastadas, como da Regional Pampulha, e da Regional Nordeste, 

não cobriram satisfatoriamente todo o território disponível. Se aumentássemos o buffer 

para 6km nestas áreas, o tempo previsto de deslocamento das ambulâncias aumentaria. 

 Em contrapartida, se reduzíssemos o buffer das bases da área central para 2km, 

algumas partes do território ficariam a descoberto. 
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 Comparando o mapa com polígonos de Voronoi a partir das bases atuais e o 

modelo gerado com buffer de 4Km, consideramos que as respostas obtidas não foram 

satisfatórias. 

 Na Regional Centro-Sul, a área atendida pela ambulância SAMU está reduzida em 

função da proximidade com outras bases no seu entorno, enquanto que, pela razão 

inversa, nas áreas mais afastadas como na Regional Norte, que combina peso 2 e se 

encontra mais afastado de outras bases, possui uma área de abrangência extremamente 

extensa, envolvendo a base posicionada na Regional Venda Nova. Este mesmo fato se 

repete na Regional Barreiro, que é envolvida pelo atendimento da base localizada na 

Gerência de Manutenção Oeste. 

O reposicionamento das bases a partir do centro de gravidade da regional 

combinado com a geração de buffers de 4Km apresentou uma distribuição mais 

homogênea do que nas tentativas anteriores. A área de cobertura dos buffers apresentou-

se mais adequada, deixando a descoberto uma pequena porção no contato das regionais 

Noroeste e Nordeste, além de uns poucos casos ao norte das regionais Norte e Nordeste.  

 Aumentando os buffers  para 4,5Km nas regionais Norte, Nordeste, Leste, Centro-

Sul, Noroeste e Pampulha, os espaços não atendidos identificados anteriormente, serão 

cobertos por estas regionais. 

 Uma outra vantagem que pode ser vislumbrada a partir do uso de buffers de 

4,5Km, é a sobreposição obtida na área de concentração de atendimentos da regional 

Centro-Sul, nos quarteirões compreendidos entre o Parque Municipal, Praça Raul Soares 

e estação rodoviária, onde identificamos uma maior concentração de atendimentos. 

 Os polígonos de Voronoi estabelecidos a partir das ambulâncias disponíveis em 

cada regional apresentou uma outra possibilidade de distribuição territorial para as áreas 

de cobertura das ambulâncias 

 Também neste processamento, não foram considerados os atritos possíveis, 

porém, a zona de contato entre as áreas abrangidas pelas regionais Venda Nova e 

Pampulha, pode ser deslocada para o sul em virtude da Lagoa da Pampulha, que se 

encontra próxima.  

Outro destaque que podemos estabelecer, diz respeito às áreas de proteção 

ambiental, parques e de relevo acidentado que temos dentro do município. Se 

considerarmos que estas áreas são desconsideradas para atendimento, as áreas de 

cobertura de cada polígono tendem a diminuírem e serem redesenhadas em alguns 

casos, como no caso da Pampulha. 



 26

Quando foram estabelecidos os polígonos de Voronoi considerando as áreas de 

atritos de para cada centro de massa, houve uma difusão de áreas cobertas por um ou 

outro centro de massa, ocorrendo, inclusive, descontinuidades nas áreas cobertas como 

dos centros de massa das regionais Nordeste, Pampulha e Oeste. Porém, podemos 

identificar 3 grandes núcleos que foram determinados pelas “barreiras” representadas 

pelas áreas de atritos. Um primeiro núcleo concentrado na Regional Venda Nova; um 

segundo núcleo localizado na regional Barreiro e um terceiro, localizado entre as 

Regionais Oeste, Noroeste, parte da Pampulha e pequena porção da Regional Nordeste. 

 

4.6 – Sugestões 
Com base nas informações geoprocessadas e nos resultados obtidos, sugerimos 

uma revisão no ponto de estacionamento das ambulâncias do SAMU/BH, para que o seu 

deslocamento seja o menor possível, pois foram encontradas algumas diferenças 

razoáveis em relação às bases atuais e as bases tendo como referências os centros de 

gravidade (Fig. 13). 

 
Fig. 13 – Centros de massa e bases atuais do SAMU/BH 
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Considerando os resultados obtidos com o centro de massa e os polígonos de 

Voronoi a partir dos centros de massa, podem ser efetuados estudos para redivisão dos 

grandes territórios que receberam pesos 2 ou 3, conforme a quantidade de ambulâncias.  

As bases originais podem ser mantidas para apoio posterior como reposição de 

materiais utilizados nos atendimentos e complementação emergencial das equipes de 

trabalho. 

Continuar os estudos e identificar padrões de dispersão dos diagnósticos para 

melhor adequação dos equipamentos utilizados nas ambulâncias e do apoio das bases 

mais próximas, bem como considerar a redistribuição territorial das ambulâncias através 

de estudos de clusters e aplicação de modelo matemático que divida o espaço ocupado 

pelas ocorrências de forma mais homogênea, segundo o número de USB disponíveis e 

vias de fluxo de trânsito. 

 As novas localizações sugeridas para as bases devem estar o mais próximas dos 

centros de massa, considerando-se, principalmente, as vias de melhor fluxo de tráfego 

(Anexos). 

 

 
V – CONCLSUÃO 
 Em uma primeira análise, as atuais bases de operação das ambulâncias do 

SAMU/BH apresentaram localização inadequada, com algumas distantes 2Km dos 

centros de massa.  

 As ferramentas de geoprocessamento utilizadas mostraram-se bastante úteis e 

revelaram aspectos até então não conhecidos e alguns suspeitos, tais como áreas de 

difícil cobertura pelo SAMU e outras com extrema concentração de recursos, resultando 

em deslocamentos excessivo das ambulâncias, o que gera desperdício de tempo e gastos 

com combustíveis e manutenção de equipamentos. 

 Cabem ainda, análises mais aprofundadas e seleção de outros modelos de 

tratamentos das ocorrências, que deixarão esta primeira proposta mais calibrada e 

próxima da realidade. 

 Esperamos com este estudo ter contribuído para o melhor atendimento das 

ambulâncias do SAMU/BH. 
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VII - ANEXOS 
 7.1 – Novas localizações das bases SAMU/BH segundo centros de massa 
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