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RESUMO

O Município de Belo Horizonte conta, atualmente, com aproximadamente 22% de sua

população habitando áreas de vilas e favelas, sendo que, muitas vezes, as características

da moradia associadas à falta de saneamento básico e parâmetros sociais levam estas

pessoas a sobreviverem em condições subumanas.

A falta de uma política pública no tratamento destas questões nas últimas décadas

agravou consideravelmente a situação, proporcionando um crescimento desordenado

destas comunidades de baixa renda.

Recentemente, a Prefeitura de Belo Horizonte vem tentando reverter esta situação

através da implementação de planos urbanísticos integrados em todas as vilas do

município, entretanto, o volume de dados gerado associado à grande dinâmica urbana

são fatores fundamentais na rápida desatualização dos mesmos.

O presente trabalho pretende demonstrar a elaboração de um diagnóstico urbanístico

utilizando técnicas e procedimentos relativos ao geoprocessamento na Vila Acaba

Mundo, sendo esta uma comunidade de baixa renda que está inserida numa das regiões

de maior valorização da terra.

Posteriormente, foi elaborado uma proposta de estimativa de custo de remoção total da

vila utilizando software com recursos de cálculos com pesos e ponderações. Esta

simulação hipotética baseou-se no fato de grande parte das edificações estarem

implantadas em situação de desconformidade com a legislação vigente.
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ABSTRACT

In Belo Horizonte district there are 22% of  the population living in village areas and

slums.  These residence characteristics are very often associated to the lack of sanitation

and social parameters that lead these people to live in inhuman conditions.

The lack of  a public policy to solve these questions aggravated considerably the

situation, providing a disordenated growth of these in need community .

Recently, Belo Horizonte district has been trying to revert this situation throughout the

implementation of urban plans integrated in all villages of the district. Meanwhile, the

volume of data gerated associated to a great urban dynamic are fundamental factors in

their quick non- modernization process.

The present work intends to demonstrate the elaboration of an urban diagnostic using

techniques and procedures related to the Acaba Mundo village geografhic information

systems, that is an in need community but is loocated in one of the regions of more land

worth.

Subsequently , was elaborated a cost calculation proposal, of  the village total removal,

using software with calculations resourses with weight and consideration. This

hypotetic situation was based on the fact that geat part of the edifices are not pursuant to

standing legislation.
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1 Introdução

Belo Horizonte é, hoje, um município com uma expressiva parcela da população

morando em favelas e conjuntos habitacionais. Grande parte desses assentamentos,

principalmente os ocupados espontaneamente, encontram-se em áreas não destinadas ou

não adequadas à habitação, como por exemplo, áreas verdes, áreas destinadas à

implantação de sistema viário, áreas de beira de córrego e áreas de risco potencial.

Somam-se ainda as regiões em que a forma desordenada de ocupação transforma locais

adequados em áreas de risco.

O estudo das questões urbanas e, em especial das áreas marginais, devem ser feitos sob

a ótica holística de modo que o planejador possa trabalhar com equipes

multidisciplinares em diferentes interpretações apresentadas por diferentes profissionais,

e tendo, ainda, a importante participação da comunidade.

O uso da cartografia temática e da cartografia automatizada são importantes elementos

tanto como veículo de comunicação entre os envolvidos quanto na possibilidade de

maior precisão e agilidade nas análises espaciais.

1.1. O processo evolutivo das favelas em Belo Horizonte

A realidade encontrada por muitos quando da formação da capital não expressou a

experiência largamente divulgada nos meios de comunicação de viver em uma cidade

concebida para romper laços passados e representar uma comunidade planejada dentro

de um espaço moderno, higiênico e saudável, tendo em vista que o acesso à cidade foi

rigidamente controlado pelo mercado. Certamente, os operários que trabalharam na

formação da cidade, os antigos habitantes do Curral Del Rey e os pobres em geral

encontram-se nesta categoria.

O plano original da cidade de Belo Horizonte previa a divisão do espaço em três áreas

distintas: a zona urbana, a zona suburbana e a zona rural. Enquanto a primeira era

marcada pelo planejamento completo das redes de infra-estrutura, sistema viário

reticulado e presença de grandes espaços e edificações públicas, a segunda destinava-se

a uma futura expansão da cidade. Já a zona rural tinha como finalidade servir como

“cinturão verde” de Belo Horizonte.



9

O alto custo da terra dentro da zona urbana acarretou uma rápida ocupação das zonas

periféricas, contrariando uma clara tendência dos idealizadores da capital de expansão

da cidade a partir de seu centro. Esta ocupação era marcada por edificações com

precário padrão construtivo, sem energia elétrica e abastecimento de água, configurando

indícios de formação de favelas já nos primeiros anos da nova capital.

Ao longo dos anos 30 e 40, Belo Horizonte apresentou um notável crescimento urbano,

tanto em níveis demográficos quanto em área urbanizada, sendo quase sempre fora dos

limites da Avenida do Contorno. Nas duas décadas subsequentes, também foram

verificadas altas taxas de crescimento com grande influência da migração proveniente

de áreas rurais do Estado. Paralelamente, a carência habitacional é intensificada com o

constante aumento do preço da terra e pelo incremento das migrações, o que maximizou

o processo de favelização tanto nas áreas centrais quanto nas imediações da cidade

industrial e ressaltou a importância da proximidade entre o morar e trabalhar.

Na década de 60 a cidade já contava com 120 mil pessoas habitando áreas faveladas

representando um significativo aumento proporcional em relação à década passada.

Interessante ressaltar era o fato destas áreas serem tratadas como uma questão policial,

sendo comum o conceito corrente à época de “erradicação das favelas”. Através do

Censo de 1980 verifica-se que a população metropolitana favelada é constituída por 190

mil pessoas com alguma incidência sobre o município de Contagem.

Os anos 80 e início dos 90 são marcados por uma total ausência de alternativas tanto

pelo lado estatal quanto pela iniciativa privada no que diz respeito à criação de

alternativas de acesso à habitação levando à retomada das invasões, encortiçamento das

áreas deterioradas e favelização. Estudos referentes ao anos oitenta pelo Plambel (1989)

e pela Urbel (1989) revelam que 25% da população de Belo Horizonte mora em favelas.

Em pesquisa mais recente a Urbel (2000) apresentou dados mostrando que, para um

contingente total de moradores em Belo Horizonte de 2.088.177 pessoas, existem

465.032 morando em vilas, favelas ou conjuntos de interesse social, o que representa

pouco mais de 22%.

1.2. Contextualização da Vila Acaba Mundo

A Vila Acaba Mundo está inserida na regional centro-sul do município de Belo

Horizonte, em meio aos bairros Sion e Mangabeiras, reconhecidamente como alguns

dos bairros de mais elevado valor comercial e imobiliário da cidade. A presença da
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Serra do Curral ao sul e da Praça Juscelino Kubistchek ao norte além de funcionarem

como elementos limitadores de sua expansão também são importantes marcos

referenciais urbanos.

Sua ocupação inicial data da década de 40, quando da implantação da Mineradora

Lagoa Seca. Para instalar um projeto de moradia de seus trabalhadores que vinham de

outras cidades do interior, a empresa loteou a parte superior da área, nas proximidades

da Rua Correias. A ocupação irregular da porção inferior surgiu a partir do desabamento

de parte da Rua Correias em função das constantes chuvas que assolaram a cidade no

final dos anos setenta.

Toda a regional e, em especial os bairros Mangabeiras e Sion, são caracterizados pela

presença de residências e edifícios de alto padrão construtivo, além de possuírem uma

completa rede de saneamento e serviços básicos. A proximidade física entre duas

comunidades tão distintas econômica e socialmente acarreta uma série de implicações

sobre a vida coletiva do lugar, produzindo semelhanças nas redes de percursos e

utilização dos mesmos pontos de concentração de atividades e áreas de lazer.

O sistema viário do entorno é estruturado através das avenidas Bandeirantes, Uruguai,

Nossa Senhora do Carmo e Afonso Pena que, juntas, garantem uma ótima acessibilidade

aos moradores, pois por elas trafegam diversas linhas do transporte público coletivo em

direção a praticamente todas as demais regiões da cidade.

Quanto ao zoneamento do entorno à Vila Acaba Mundo, a atual Lei de Parcelamento,

Uso e Ocupação do Solo de Município de Belo Horizonte (lei número 7.166 de 27 de

agosto de 1.996) define as seguintes zonas: ZA - Zona Adensada, referente aos Bairros

Sion e Anchieta, ZPAM - Zona de Proteção Ambiental, referente a áreas da Serra do

Curral e ZP2 - Zona de Proteção 2, referente ao Bairro das Mangabeiras.

Para a área propriamente ocupada pela comunidade da Vila Acaba Mundo, a LPOUS1

estabelece um zoneamento especial de ocupação, assim como para todas as demais

áreas de baixa renda irregulares do município em situações similares. Para elas definiu-

se as Zonas de Especial Interesse Social – ZEIS – que são as “regiões nas quais há

interesse público em ordenar a ocupação, por meio de urbanização e regularização

fundiária, ou em implantar ou complementar programas habitacionais de interesse

                                                
1 Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de Belo Horizonte (Lei Nº 7.166 de 27 de

agosto de 1.996).
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social, e que se sujeitam a critérios especiais de parcelamento, ocupação e uso do solo,

subdividindo-se em categorias”.

Destas categorias acima citadas, a área em estudo enquadra-se na ZEIS –1, que são

“regiões ocupadas desordenadamente por população de baixa renda, nas quais existe

interesse público em promover programas habitacionais de urbanização e regularização

fundiária, urbanística e jurídica, visando à promoção da melhoria da qualidade de vida

de seus habitantes e a sua integração à malha urbana”.

O acesso principal à Vila é feito a partir da Praça Carioca, pequeno espaço recém

urbanizado e formado pela confluência das ruas Nova Era e Engenheiro Caetano Lopes,

de onde partem os dois principais eixos viários de penetração: o Beco dos Desenganos e

a Rua dos Carvalhos, ambos margeando os córregos de mesma denominação. O trânsito

veicular é realizado, de maneira precária, apenas ao longo da Rua dos Carvalhos, em

apenas uma faixa de rolamento e que tem como local de retorno um pequeno largo

defronte à Igreja. Outros acessos ao núcleo são feitos através de becos de pedestres que

se originam na Rua Correias, principalmente os becos da Mina I e II.

1.3. O atual estágio da aplicação do geoprocessamento nas favelas de Belo

Horizonte

Este tópico tem como objetivo a elaboração de um breve panorama histórico do

emprego das técnicas e recursos de geoprocessamento aplicado ao cadastramento,

diagnóstico e planejamento de ações em áreas faveladas no município de Belo

Horizonte. Para tanto, buscaram-se informações nos principais órgãos da administração

pública municipal que lidam direta ou indiretamente com o tema, bem como através de

entrevistas com profissionais técnicos que elaboraram semelhante trabalho em épocas

passadas.

O resultado desta pesquisa revela que poucas iniciativas nesta área foram realizadas,

sendo a mais importante, e talvez a pioneira, elaborada através de um convênio entre o

Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de

Minas Gerais e a Universidade de Bolonha, em 1992. Este trabalho, que resultou na

publicação, em 1993, de um livro editado pela própria PUC-MG dividiu-se em duas

partes, com a primeira discutindo as definições de GIS, sua evolução e aplicação nos

países europeus e a segunda parte voltada para o estudo de caso da Vila Nossa Senhora
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Aparecida, de onde destaca-se o desenvolvimento de uma metodologia de estudo

própria com características até hoje atuais.

Um significativo intervalo de tempo separou esta iniciativa privada da primeira

intervenção estatal voltada para o estudo de vilas e favelas utilizando-se recursos de

geoprocessamento. Neste caso, coube à Empresa de Informação e Informática do

Município de Belo Horizonte – PRODABEL, através do Projeto Percurso Urbano para

Áreas ZEIS I e III, em 1998, percorrer todas as Zonas de Especial Interesse Social –

ZEIS I e III - da Regional de Venda Nova e Bacia da Pampulha coletando dados de

infra-estrutura urbana, endereçamento e tipo de uso do imóvel, visando a atualização da

base cartográfica digital para subsidiar a Administração Municipal na implementação de

políticas públicas. Conforme informações coletadas junto a esta empresa, já existe um

plano de continuidade deste trabalho aguardando apenas decisões políticas e

orçamentárias para serem implementadas, mas nesta nova fase deverão ser

contempladas todas as demais vilas e favelas do município de Belo Horizonte que se

enquadram em ZEIS I e III.

Outro órgão municipal que responde pelas diretrizes e ações de intervenção nas áreas de

Zeis I e III é a Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte - Urbel, que após a recente

reforma administrativa pela qual passou a administração municipal de Belo Horizonte

transformou-se em Secretaria Municipal de Habitação. No contato realizado com os

coordenadores do departamento de geoprocessamento verificou-se que os estudos

voltados para as áreas faveladas utilizando recursos do geoprocessamento estão em uma

fase bastante incipiente, na qual o foco principal ainda é o desenvolvimento de uma

metodologia própria a ser seguida tanto pela própria Secretaria quanto pelas eventuais

empresas prestadoras de serviços.

Quanto às empresas privadas, também concluiu-se que as mesmas ainda não se

sensibilizaram para o significativo ganho quantitativo e qualitativo das informações

geradas, a partir dos dados coletados em campo, quando do emprego destas técnicas

para a elaboração de planos de urbanização de favelas. Uma mostra disto pode ser
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comprovada através da verificação dos vários Planos Globais Específicos2 apresentados

por diversas empresas ao longo do anos de 2000 e 2001, época em que somente uma

delas utilizou de recursos de geoprocessamento para gerar cartas temáticas.

Desta pesquisa de campo, percebeu-se que existe uma curiosidade e interesse muito

grande por parte de todos quanto ao emprego do geoprocessamento, não só na área de

urbanização de favelas mas também voltada para outras aplicações, entretanto à falta de

um conhecimento mais profundo por parte dos administradores públicos e diretores de

empresas privadas, soma-se ainda a ausência de uma mão de obra especializada e os

altos custos de implementação com softwares como principais entraves para a maior

disseminação do geoprocessamento.

                                                
2 Os Planos Globais Específicos – PGE – são estudos elaborados para áreas faveladas e que tem como

objetivo o planejamento de ações direcionadas, seqüenciais e sem perda de recursos, apontando os

problemas, as necessidades e a forma de resolvê-los. Neles, são considerados três formas de abordagem:

físico-ambiental, jurídico-legal e sócio-organizativo, contendo o levantamento de dados, o diagnóstico

integrado, a proposta integrada, o cronograma de implantação das atividades e as diretrizes para

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.
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2 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é a elaboração de um diagnóstico urbanístico para

uma área de assentamento caracterizado como favela, tendo como suporte os recursos

advindos do geoprocessamento.

Paralelamente, pretende-se demonstrar as vantagens do uso da automatização dos dados

de maneira que a manipulação destes possam gerar modelos, mapas, gráficos e

sobreposições com a finalidade de proporcionar informações que embasem os

legisladores e administradores públicos em suas tomadas de decisões.

Posteriormente, será proposto uma simulação do custo final para a remoção e

reassentamento de todas as famílias da Vila Acaba Mundo tendo como justificativa o

fato de grande parte dos domicílios estarem implantados em áreas irregulares segundo a

legislação atual.
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3 Infra-estrutura adotada

3.1. Local de trabalho

Este trabalho foi realizado nas dependências do Laboratório de Geoprocessamento da

Universidade Federal de Minas Gerais e no escritório particular deste autor. Estes locais

se mostraram bastante adequados para a plena conclusão dos estudos, demonstrando que

as tecnologias atuais permitem que complexos trabalhos sejam elaborados com

estruturas relativamente modestas.

3.2. Softwares utilizados

A conclusão deste processo de trabalho veio confirmar que, para a completa realização

de um projeto utilizando técnicas de geoprocessamento, serão necessários a utilização

de diversos softwares, sejam eles baseados em vetores ou em raster. Vale ressaltar que

cada software foi planejado para resolver um conjunto específico de problemas, tendo,

portanto, seus pontos fortes e fracos. Com certeza não existirá no mercado nenhum

produto que atenda completamente aos objetivos traçados por uma determinada

aplicação.

De acordo com DAVIS E FONSECA (2001), várias características podem ser

analisadas em um software quando da definição de sua utilização conforme as

necessidades do projeto.

Para a aplicação no planejamento urbano de vilas e favelas, levou-se em consideração

os seguintes aspectos:

¾  Flexibilização da modelagem de dados;

¾  Existência de versão em português, com o respectivo material de treinamento;

¾  Existência ou não de restrições de integridade na conexão gráfico-alfa;

¾  Capacidade de importação e exportação de dados;

¾  Capacidade de produção de saídas: mapas, cartas, mapas temáticos, gráficos e

relatórios;

¾  Existência ou não de linguagem de consulta à base gráfica / alfanumérica;

¾  Recursos de processamento de polígonos (operações de união, interseção, etc.);

¾  Custo;
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¾  Conhecimentos adquiridos anteriormente.

3.2.1. Autocad 14

O Autocad 14, desenvolvido pela AutoDesk, foi empregado neste trabalho na

elaboração da base cartográfica, fornecida pela empresa Clam Engenharia Meio

Ambiente. Desta forma deu-se continuidade em sua utilização na preparação desta base,

através da eliminação de polígonos repetidos, linhas soltas ou “perdidas” dentro do

arquivo e demais aspectos que não representavam interesse a este estudo.

3.2.2. Microstation (versões 95, SE, e J)

MOURA E ROCHA (2001) definem o Microstation como “um sistema CAD

multiplataforma, utilizado por  milhares de empresas e profissionais em todo o mundo.

Compreende modeladores 2D e 3D de alta precisão, gerador de imagens renderizadas,

gerador de animações, interface com banco de dados e duas linguagens de

programação (MDL e UCM). Nos sistemas CAD, são importantes os recursos para

georreferenciamento dos desenhos (posicionamento em um sistema de coordenadas) e a

capacidade de importação e exportação de dados em formato DXF (Drawing Exchange

Format), considerado padrão para interface de dados vetoriais. Trabalhos

desenvolvidos em outros ambientes podem ser aproveitados, através da leitura e escrita

de arquivos vetoriais (DXF, DWG, DGN) e inúmeros formatos raster (JPEG, TIFF,

GIF)”.

3.2.2.1. Microstation Geoterrain

O geoterrain constitui-se em um aplicativo do Microstation, destinado para elaboração

de Modelos Digitais de Terreno – MDT ou Modelo Numérico de Superfície. De acordo

com ELMIRO3 (2001), “um Modelo Digital de Terreno pode ser definido como sendo

qualquer forma contínua de representação das variações do relevo no espaço

tridimensional, armazenada em formato digital adequado para utilização em

computadores”. Seu potencial de utilização vem crescendo continuamente, através de

aplicações que podem ser geradas a partir da adaptação da coordenada Z, como modelos

numéricos de poluição, população, superfície topográfica, renda e outras.

                                                
3 Marcos Antônio Timbó Elmiro em Modelagem Digital de Terreno – Notas de Aula
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3.2.2.2. Microstation Descartes

O aplicativo Descartes, também um módulo do Microstation, constitui-se em um

software poderoso no tratamento de dados matriciais e vetoriais, bem como na

conversão de um modo de representação para outro. MOURA E ROCHA (2001)

afirmam que “ele dispõe de ferramentas para o ajuste e georreferenciamento de bases

de dados nos dois formatos; construção de mosaicos; vetorização de imagens no modo

manual, semi-automático e automático; transformação de arquivos vetoriais em

matriciais, entre outros recursos. Outra característica importante deste módulo é a

interface com diferentes formatos de arquivos, sendo muito útil como programa “de

trânsito” para outros aplicativos de geoprocessamento”.

3.2.3. Mapinfo

O Mapinfo é um software classificado como Desktop Mapping, que é uma categoria

especial de SIG para ambiente computacional de pequeno porte, baseado em

computador. Esta categoria de software disponibiliza informações para planejamento e

tomada de decisão e permite, de uma forma relativamente simples, a visualização e

análises espaciais de pequeno porte com dados geográficos acrescidos dos dados

convencionais.

Davis e Fonseca (2001) afirmam que “o forte desta classe de aplicações está

precisamente na facilidade de integração de dados de diversas fontes, além das

excelentes facilidades para produção de mapas temáticos plotados. Como se trata de

aplicações voltadas especificamente para o usuário final, ou seja, aquele profissional

de uma determinada área de interesse que deseja produzir um mapa para compor um

relatório, ou mesmo para facilitar alguma análise espacial, são em geral ferramentas

desenvolvidas no ambiente Windows”.

O Mapinfo Professional – Version 5.5 é uma ferramenta de mapeamento eletrônico para

ambiente Windows, que permite a execução de análises geográficas complexas. Permite

ainda a criação de consultas interativas de recuperação de informações com abertura

direta de arquivos criados no dBASE ou FoxBase, ASCII delimitado, Lótus 1-2-3 e

Excel, com a importação de arquivos diversos em formatos gráficos ou com o acesso a

banco de dados remotos, como o Oracle e o SyBase. Apresenta, como característica

própria, a capacidade de sobreposição de um mapa a um arquivo raster para maior
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facilidade de trabalho e a incorporação, através do recurso OLE do Windows, de janelas

de mapas em outras aplicações.

3.2.4. Saga

O Sistema de Análise Geo-Ambiental – SAGA, é um software baseado em raster

desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Possui características fundamentais que o classificam como um sistema de informação

geográfica – SIG, pois permite, além da ligação de um banco de dados alfa-numérico a

uma entidade cartográfica, a análise topológica entre objetos.

Tendo em vista que este sistema foi direcionado para análises ambientais, ou seja, para

grandes extensões territoriais, algumas peculiaridades, e até mesmo uma limitação,

devem ser observadas quando de sua utilização em estudos urbanos, tais como:

¾  Coordenadas kilométricas;

¾  Matriz máxima de 5000 x 5000 colunas;

¾  Resolução não poder ser decimal.

3.3. Equipamentos empregados

Todos os mapas, gráficos, cálculos e textos foram executados em computadores

disponíveis no Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento da UFMG bem como no

computador pessoal deste autor, cuja configuração básica consta de:

¾  Processador: Pentium II 300 MHz;

¾  Memória: 128 MB;

¾  Disco rígido: Seagate 20 GB;

¾  Multimídia: Kit Creative;

¾  Monitor: Samsung 14” SVGA;

¾  Gravador de cd: LG 8x4x32;

¾  Impressora: Canon BJC 5000 – formato A3.
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4 Metodologia / Etapas  de Trabalho

A metodologia adotada neste trabalho concentrou-se no levantamento dos dados

disponíveis sobre a Vila Acaba Mundo, preparação destes dados para aplicação em

diversos softwares, análises dos dados a partir das cartas temáticas e, finalmente,

conclusões e propostas tendo como base os mapas gerados utilizando recursos de

ponderações e pesos.

Especificamente, as etapas de trabalho podem ser subdivididas da seguinte maneira:

4.1. Levantamento dos dados disponíveis

¾  Levantamento da base cartográfica;

¾  Levantamento da base de dados alfa-numéricos da área física: padrão

construtivo das edificações, tempo de ocupação no domicílio, padrão construtivo

das edificações e uso do domicílio.

4.2. Preparação da base cartográfica

¾  Eliminação de objetos não desejados no desenvolvimento do trabalho;

¾  Posicionamento correto dentro de um sistema de coordenadas;

¾  Limpeza topológica.

4.3. Transposição da base cartográfica do Autocad para outros softwares

¾  Para o MicroStation levou-se apenas as curvas de nível, de maneira a

possibilitar, posteriormente, a modelagem digital de terreno;

¾  Para o Mapinfo foram exportados os demais temas de interesse tais como, os

sistema viário, as edificações, as áreas de risco geológico, as áreas de lazer e as

faixas de domínio ao longo dos cursos d’água.

4.4. Associação dos dados cartográficos a alfa-numéricos

¾  Esta operação foi realizada utilizando o software Mapinfo.

4.5. Elaboração de cartas temáticas

¾  Ainda utilizando o Mapinfo foram elaboradas diversas cartas temáticas através

da consulta ao banco de dados. Posteriormente, foram elaboradas outras cartas
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utilizando-se do recurso de consulta por SQL, ferramenta esta que se mostrou

bastante eficaz para questionamentos mais complexos.

4.6. Transposição das cartas temáticas para o software SAGA

¾  As cartas elaboradas até então na forma vetorial, devem ser transformadas para o

modo raster para que possam ser analisadas pelo SAGA, ambiente este que

propiciará análises com pesos para cada parâmetro.

4.7. Avaliação dos resultados

¾  Através de todo o procedimento anteriormente citado, realiza-se uma avaliação

dos resultados obtidos, verificando se os objetivos traçados foram atingidos.
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5 Desenvolvimento

5.1. Base cartográfica disponível

A base cartográfica disponível foi obtida junto à empresa Clam Engenharia Meio

Ambiente que a elaborou em decorrência do projeto de urbanização da Vila Acaba

Mundo, intitulado Plano Global Específico e contratado pela Companhia Urbanizadora

de Belo Horizonte – Urbel.

Esta base cartográfica foi elaborada tendo como elementos de apoio o levantamento

aerofotogramétrico executado pela Prodabel em 1989 e um conjunto de fotografias

aéreas realizado pela empresa Vista Aérea no ano de 1999.

Após a superposição da planta aerofotogramétrica com as fotografias aéreas, foram

realizadas inúmeras visitas a campo para atualização das edificações. A partir daí

passou-se à etapa de digitalização destes croquis no software Autocad 14, resultando em

um levantamento planimétrico atualizado, que seria a base de todo o projeto

subseqüente.

Cabe ressaltar que não fazia parte do escopo desta licitação o levantamento

planialtimétrico quer seja por teodolito ou com estação total, trabalho este que deverá

ser feito quando da execução das obras de urbanização e titulação dos moradores.

Posteriormente, foram levantados e anexados a este arquivo diversas outras

informações, como localização das redes de infra-estrutura, posteamento,

posicionamento das bocas de lobo, pavimentação das vias, etc. Apesar da importância

destes dados, nem todos foram aproveitados para a elaboração desta monografia, muitas

vezes em virtude do exíguo tempo para adequação dos mesmos aos moldes exigidos na

implantação das técnicas de geoprocessamento.

Escolhido os temas a serem trabalhados4, foram realizados alguns procedimentos

fundamentais para adequação do arquivo de modo a transporta-lo corretamente para o

Mapinfo. As maiores dificuldades encontradas relacionaram-se com a duplicidade de

polígonos e linhas, situação esta de difícil detecção no Autocad, mas possível de ser

realizada. A eliminação destes elementos é de fundamental importância, pois, desta

                                                
4 Como os assuntos estavam categorizados por layers, bastou selecionar as camadas de interesse.
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forma, não haverá qualquer incongruência dos arquivos, futuramente, na ligação do

elemento gráfico com os dados alfa-numéricos.

A base cartográfica final (para efeito desta monografia) ficou, portanto, com os

seguintes elementos: sistema viário, edificações, toponímia, curvas de nível intercaladas

a cada 1 metro, áreas de convívio, áreas de risco geológico e os eixos dos cursos d’água.

Conforme MOURA, MUZZARELLI, SILVEIRA E SARAIVA (1993) “Para

manipulação dos dados existentes com o software MicroStation, cujo formato vetorial

(DGN), é necessário utilizar um formato intermediário de transferência (DXF –

Drawing Exchange Format), comum a quase todos os softwares que utilizam base de

dados gráficos do tipo vetorial”. Os softwares Microstation e Mapinfo, em seus

formatos internos, são capazes de interpretar este formato e decodificar os elementos

nele contidos.

Como consideração, convém ressaltar dois pontos:

Tendo em vista a forma como foi realizado a atualização da base cartográfica, optou-se

por uma resolução em centímetro na configuração do arquivo (DGN);

Uma das grandes dificuldades encontradas para ligação do banco de dados às entidades

gráficas ocorriam quando existia a presença de dois ou mais domicílios para a mesma

edificação. Esta situação foi contornada dividindo-se àquela edificação em tantos

polígonos quantos fossem necessários para compreender todos os domicílios. De outra

forma, apenas os dados referentes a um domicílio poderiam ser vinculados à edificação,

o que seria extremamente danoso para a correta análise dos dados.

5.2. Banco de dados disponível

O banco de dados referente à Vila Acaba Mundo foi obtido a partir de duas maneiras:

pesquisa censitária e pesquisa amostral.

A pesquisa amostral, que não servirá como objeto deste estudo, consiste na aplicação de

um questionário a uma amostra pré-determinada de 5% dos domicílios. Através dele,

são levantados dados sócio-econômicos da população, questões relativas à mobilização

e participação e das lideranças locais.

A pesquisa censitária, aplicada em todos os domicílios da Vila, foi possível a partir da

atualização da base cartográfica. De posse desta base, foram divididas as quadras

existentes, sendo que cada pesquisador se tornou responsável por uma. Na ficha de

cadastro que cada pesquisador preenchia constava os seguintes dados:



23

¾  Número da quadra;

¾  Número do domicílio;

¾  Domicílios na mesma edificação;

¾  Endereço;

¾  Tempo de ocupação na edificação;

¾  Número de pavimentos da edificação;

¾  Uso do domicílio5;

¾  Padrão construtivo6 da edificação.

Ressalta-se que estes dados foram coletados e organizados considerando como unidade

de trabalho “o domicílio” e não à “edificação” ou ao “lote”.

Após a contagem dos domicílios, os formulários foram checados e digitados no

Microsoft Excel 2000, que consiste na planilha eletrônica componente do pacote de

aplicativos Microsoft Office 2000.

5.3. Ligação de dados cartográficos a alfa-numéricos

Depois de definido o arquivo vetorial contendo a atualização da base cartográfica (e

demais elementos de interesse) e o arquivo com o banco de dados, passa-se à etapa de

ligação entre eles, que será realizada no software Mapinfo. De acordo com MOURA,

MUZZARELLI, SILVEIRA E SARAIVA (1993) “Esta associação é um processo de

adicionar inteligência aos elementos gráficos, permitindo que aos files de desenho

sejam associados arquivos de textos que descrevem suas características”.

O primeiro passo a ser realizado no Mapinfo é a importação dos arquivos DXF e XLS,

respectivamente originados a partir do Autocad ou MicroStation e Excel. Neste ponto é

fundamental informar o tipo de projeção a ser adotado. O Mapinfo passa a gerar, então,

tabelas diversas, que nada mais são do que um conjunto de arquivos que podem

apresentar tanto componentes de dados (listável) quanto componentes geográficos

(mapeável), ou ainda, os dois tipos juntos.

                                                
5 1-residencial, 2-comercial, 3-serviços, 4-industrial, 5-serviço de uso coletivo, 6-vago, 7-misto, 8-outros.
6 O conceito de padrão construtivo para vilas e favelas seguiu a recomendação da própria Urbel, sendo: 1-

Precário: paredes e/ou cobertura de adobe, madeira, lona ou latão e piso de terra batida; 2-Regular:

paredes de alvenaria parcialmente e/ou não revestida, cobertura de zinco e/ou amianto; 3-Bom: paredes

de alvenaria revestidas total e/ou parcialmente, piso de cimento ou cerâmica, cobertura de laje e/ou telha

cerâmica; 4-Outros: casos atípicos que mereçam descrição, casas boas mas com rachaduras, etc.



24

Os objetos constantes nesta nova tabela que se abre inicialmente no Mapinfo trazem

apenas um campo de identificação anexado com numeração seqüencial aleatória. Será

necessário a modificação desta numeração de acordo com o código de cadastramento

definido pelos pesquisadores para cada edificação e que também servirá como chave de

ligação para a tabela com os dados alfa-numéricos.

A Figura 1 mostra a tela deste software contendo as tabelas com os dados alfa-

numéricos à esquerda e os objetos geográficos à direita.

Figura 1 - Visualização da tela do software Mapinfo, destacando o banco de dados e o mapa com as edificações

5.4. Criação de cartas temáticas através da manipulação do banco de dados

Uma das características fundamentais do Mapinfo é a sua grande facilidade de

elaboração de mapas temáticos, principalmente através da manipulação de seu banco de

dados alfa-numérico.

De acordo com MAILLARD (2000), “o aspecto mais importante do mapa temático é

ter um objetivo bem específico, uma mensagem a comunicar. Um mapa temático não é

confeccionado simplesmente para mostrar a localização de objetos sejam eles reais ou

conceituais; para isto uma lista é suficiente. Além da localização, o mapa temático

procura demonstrar a existência de um certo padrão de distribuição, ou de uma certa



25

tendência de ocupação do espaço (e mesmo a falta de tendência poderá ser a sua

mensagem)”.

Através do caminho “Map” e “Create Thematic Map”, diversas opções de intervalos de

classe7 são disponibilizadas para que o usuário possa escolher a que melhor se adapte às

suas necessidades. Para este caso, os mapas serão classificados através de apenas uma

característica.

A geração de mapas com análise de correlação entre diferentes variáveis de um mesmo

arquivo também é possível e bastante simples, implicando em resultados

surpreendentes. Este procedimento deve ser feito, basicamente, através do caminho

“Query” ⇒  “SQL Select”, sendo este o local onde devem ser inseridos os parâmetros da

análise que se deseja.

5.5. Mapas criados

Antes de dar seqüência à análise dos diversos mapas que foram criados, vale uma breve

transcrição de um trecho do preciso e importante trabalho realizado por MOURA (1993)

no qual defende que a cartografia deve ser o principal instrumento de trabalho nas

análises urbanas.

“A dinâmica inerente ao espaço urbano impõe a necessidade de

trabalhar com uma visão sistêmica do conjunto. A representação de

elementos espaciais que se interligam e, ao mesmo tempo, são

identificáveis individualmente, traz consigo a valorização da

cartografia temática como elemento de comunicação visual das

análises e das propostas para as questões urbanas. A representação

cartográfica é resultante de processos de análise e síntese de dados,

retratando a realidade e favorecendo diagnósticos e intervenções.

Uma carta temática é um veículo de comunicação que se expressa

através da representação gráfica. Os temas cartográficos são retratos

de certos aspectos da realidade, podendo enfocar questões

qualitativas ou quantitativas. Resultam da manipulação de dados e da

apresentação destes em visões parciais ou de conjunto sobre o espaço

estudado.

                                                
7 Intervalos de classe constituem-se nas categorias numéricas de uma distribuição de dados quantitativos.
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Para a adoção do planejamento participativo e do desenvolvimento

de trabalhos em equipes multidisciplinares, os recursos de

comunicação visual da cartografia temática apresentam-se como uma

linguagem comum que possibilita a troca de informações e opiniões.

O grande desenvolvimento dos recursos de automatização dos dados,

que gerou a cartografia digital e o sistema informativo territorial,

aplicou os conceitos da cartografia  temática através do uso de níveis

de informação e da associação entre esses níveis. Esses recursos

ganham importância com a possibilidade de associação de dados

cartográficos e alfanuméricos e, principalmente, a partir do

desenvolvimento das relações topológicas.

O diagnóstico urbano baseado na cartografia temática (através da

geração de mapas-tema, mapas-síntese e mapa-diagnóstico final)

resulta em perfis dos valores sociais e características físico-

ambientais de uma área, evidenciando as restrições à ocupação e as

potencialidades de desenvolvimento de um espaço físico.

Acredita-se na cartografia temática como a linguagem que traduz as

tendências atuais de visão sistêmica das questões urbanas, além de

possibilitar o gerenciamento e a análise  de complexos e dinâmicos

bancos de dados. É uma linguagem que permite o acompanhamento

da comunidade tanto nos diagnósticos como nas propostas de

intervenção que sejam de consenso entre planejadores e usuários e

que estejam dentro dos conceitos de desenvolvimento sustentável.”

A metodologia adotada para a geração dos mapas seguiu a seqüência lógica de se iniciar

pelos mapas temáticos, seguidos pelos mapas síntese e mapa diagnóstico e terminando

no mapa de proposta.

A Figura 2 apresenta um esquema dos mapas temáticos produzidos a partir do banco de

dados e dos mapas síntese e diagnóstico, resultantes da combinação de diferentes

categorias de dados.

Nos itens subseqüentes serão apresentados as cartas temáticas produzidas,

acompanhadas de uma breve interpretação sobre sua distribuição espacial espacial.
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Figura 2 - Diagrama esquemático da execução dos mapas

5.5.1. Uso do domicílio

Através da observação da Figura 3, pode-se concluir que há um predomínio dos

domicílios com uso residencial, representando 327 unidades ou 88,8% do total. O uso

serviço é encontrado em 14 domicílios (3,8%) representado, principalmente, por bares e

pequenas floriculturas, sendo que estas tem como público alvo os diversos edifícios

residenciais dos bairros do entorno. Observa-se que os domicílios com o uso de serviço

estão localizados nas principais vias da Vila, ou seja, a Rua dos Carvalhos e o Beco dos

Desenganos e também nas proximidades do principal acesso tanto veicular quanto de

pedestres. As ocorrências do serviço de uso coletivo representam apenas 1,35% dos

domicílios totais (5 unidades) e destinam-se às igrejas, escola e creche.
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Figura 3 - Mapa do uso do domicílio

5.5.2. Tempo de ocupação no domicílio

Conforme dito anteriormente ao longo da caracterização da Vila Acaba Mundo, sua

ocupação inicial data do final da década de 30 e início de 40, com alguns moradores

remanescentes desta época.

A título de maior esclarecimento dos dados apresentados no mapa de tempo de

ocupação, cabe ressaltar que os dados coletados referem-se ao tempo de moradia e/ou

ocupação no domicílio, e não na Vila.

Dentre diversas análises possíveis de serem detectadas através da observação da Figura

4, duas merecem atenção: primeiramente, existe uma grande concentração de domicílios

com um tempo de ocupação inferior a cinco anos na porção leste da vila, próximo à

trilha do Beco dos Desenganos; a outra refere-se ao predomínio de domicílios com

ocupação superior a 15 anos ao longo das margens dos dois cursos d’água.
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Figura 4 - Mapa do tempo de ocupação no domicílio
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5.5.3. Padrão construtivo da edificação

Quanto ao padrão construtivo das edificações, há um predomínio significativo do tipo

regular com 259 ocorrências (70.3%), distribuídos espacialmente por toda a vila. O

padrão precário aparece logo após com 21,7% (80 domicílios) e concentra-se,

principalmente, na porção leste da Vila. Os domicílios com o padrão bom representam

apenas 5,1% do total e localizam-se na entrada principal da Vila e ao longo do Beco dos

Desenganos. Estas observações podem ser analisadas através da Figura 5.



32

Figura 5 - Mapa do padrão construtivo dos domicílios
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5.5.4. Número de pavimentos da edificação

A Figura 6 nos mostra que os domicílios com apenas um pavimento são a maioria na

Vila Acaba Mundo como 263 ocorrências (71,4%), enquanto os domicílios com dois ou

mais pavimentos somados representam 26,35% e estão concentrados ao longo do Beco

dos Desenganos, Rua dos Carvalhos e Rua Correias.
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Figura 6 - Mapa do número de pavimentos do domicílio
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5.5.5. Áreas de lazer e convívio coletivo

Duas áreas de encontro e convívio coletivo foram identificadas através de pesquisas de

campo e mapeadas posteriormente, conforme pode-se verificar pela Figura 7.

A primeira delas corresponde à Praça Carioca, confluência das ruas Nova Era e

Engenheiro Caetano Lopes. Neste espaço acontecem os principais encontros das

crianças da Vila, que a utiliza para práticas de brincadeiras infantis e pequenos jogos. A

presença de uma escola infantil feminina ajuda na potencialização deste pequeno largo

como um importante marco referencial para a comunidade. A recente mudança no

itinerário dos ônibus, que agora trafegam por esta praça, promovida pela BHTRANS

têm sido um grande problema para os moradores locais, que além de perderem seu

principal local de convívio, ainda convivem com o risco de atropelamento de suas

crianças.

O outro espaço de convívio coletivo situa-se defronte à sede da associação comunitária

da vila e que também é o local onde são celebradas as missas religiosas. Por suas

dimensões, representa o único lugar onde é possível a realização de manobras de retorno

dos veículos no interior da vila.
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Figura 7 - Mapa das áreas de lazer e convívio coletivo
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5.5.6. Preservação permanente

De acordo com a legislação pertinente, o parcelamento do solo não é permitido em áreas

de preservação permanente, implicando que, na vila Acaba Mundo, a ocupação ao longo

dos dois cursos d’água existentes vai de encontro às normas legais. A dimensão da área

citada corresponde a uma faixa de 30m de cada lado a contar do eixo do rio.

A Figura 8 ressalta a faixa de domínio ao longo do curso d’água, revelando que uma

significativa parcela dos domicílios encontra-se em situação irregular perante a lei 7166

de 27 de agosto de 1996.
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Figura 8 - Mapa das áreas de preservação permanente
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5.5.7. Risco geológico

Para efeitos didáticos deste estudo, o mapa de risco geológico foi simplificado,

extraindo-se, do original, apelas as manchas de classificação segundo o grau de risco.

Cabe destacar, entretanto, que “os processos de instabilidades identificados na Vila são

caracterizados pelos escorregamentos de solo, escorregamento solo/rocha,

solapamentos, desconfinamento de estruturas e queda de blocos. Há, ainda, a

potencialidade ao desenvolvimento de processos erosivos que, atualmente, apresentam-

se predominantemente difusos e laminares” 8.

A análise da Figura 9 revela que grande parte da Vila está implantada em área de baixo

e médio risco, mas diversos domicílios encontram-se em regiões altamente perigosas.

                                                
8 Trecho extraído do Plano Global Específico da Vila Acaba Mundo, elaborado pela Clam Engenharia

Meio Ambiente (2001).
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Figura 9 - Mapa de risco geológico
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5.5.8. Modelo digital de terreno

Conforme dito anteriormente, o Modelo Digital de Terreno (MDT) foi produzido

através do MicroStation Geoterrain, que utiliza o modelo de grades de pontos, podendo

ser triangulares, quadradas, retangulares, hexagonais, etc. Os modelos que trabalham

com grades regulares e triangulares são mais representativos, e, por isto, mais utilizados.

De acordo com MOURA E ROCHA (2001), “as grades regulares são representações

matriciais onde cada elemento da matriz se encontra associado a um valor numérico.

Em sua geração, são usados interpoladores matemáticos, a partir de um conjunto de

pontos originais, para estimar os valores para as células que não possuem elevação,

considerando-se os pontos vizinhos”.

Uma rede triangular irregular (TIN) é uma estrutura da subdivisão planar em que as

arestas são segmentos de reta e os polígonos são sempre triângulos. Em gera, TINs são

criadas a partir de conjuntos de pontos (amostras), usando algoritmos como o de

triangulação de Delaunay e outros, como o de triangulação de polígonos por construção

de diagonais. Esse algoritmo é muito empregado porque tem a propriedade de

maximizar o menor ângulo interno do conjunto de triângulos formado, desta forma

evitando a geração de triângulos com aparência alongada (DAVIS E FONSECA, 2001).

O Geoterrain permite a geração de MDT a partir de três possibilidades: arquivo de

desenho 3D, arquivos de desenho 2D, arquivos de Modelagem Digital de Elevação ou

arquivos de coordenadas ASCII XYZ. Este estudo optou pela aquisição de arquivos 3D,

que foi gerado a partir do MicroStation J.

Após a criação do arquivo DAT, gerou-se os modelos utilizando a grade triangular e

regular. Neste ponto, cabe uma breve comparação entre estas duas grades.

GRADE TRIANGULAR GRADE REGULAR

VANTAGENS

1. Melhor representação de relevo
complexo;

2. Incorporação de restrições
como linhas de crista, talvegue,
platôs.

1. Facilita manuseio e conversão;

2. Adequada para geofísica e
visualização 3D.

Tabela 1 - Comparação entre grades regulares e grades triangulares para MDT. Fonte: Moura e Rocha (2001).

Na Figura 10 observa-se um detalhe da malha triangulada na vista de topo bem como

toda a área na vista isométrica.
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Figura 10 - Visualização da malha triangulada na vista de topo (esquerda) e na vista isométrica (direita)

A malha regular também pode ser observada através da Figura 11, que nos mostra tanto

a área total a ser trabalhada quanto um detalhe, ambas na vista isométrica.

Figura 11 - Visualização da malha regular na vista isométrica à esquerda e o detalhe da mesma à direita.
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5.5.8.1. Declividades

O mapa de declividades foi gerado a partir da malha triangulada (TIN), mas também

poderia ser realizada a partir da malha regular (LAT).

Seguindo os interesses propostos, definiu-se por classificar as declividades em cinco

faixas distintas:

¾  0 a 10%

¾  10 a 20%

¾  20 a 30%

¾  30 a 47%

¾  acima de 47%

Segundo a legislação específica9 para áreas de vilas e favela (ZEIS I e III), o

parcelamento do solo não será permitido em terrenos com declividade igual ou superior

a 47% (quarenta e sete por cento), salvo apreciação técnica que ateste a viabilidade do

parcelamento. Desta forma, torna-se imperativo a identificação desta faixa de

declividade para cruzamento com outras áreas restritivas de modo a diagnosticar o

percentual de domicílios localizados em áreas inadequadas.

A análise da Figura 12 nos revela uma ocupação que acompanha os dois cursos d’água,

locais estes que apresentam uma declividade predominante variando entre 0 e 30%,

entretanto, impressiona a quantidade de edificações que avança estas áreas, indo em

direção das porções mais acentuadas da encosta, com declividades, muitas vezes,

ultrapassando os limites de 47%.

                                                
9 Lei 8137 de 21 de Dezembro de 2000.
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Figura 12 - Mapa de declividades
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5.5.8.2. Modelo tridimensional com luz solar ativada

A Figura 13 apresenta o Modelo Digital de Terreno em vista 3D com efeitos de

renderização e luz solar ativada. Este produto se torna bastante útil para apresentações

públicas nas comunidades e órgãos públicos, pois transmitem com bastante precisão a

geometria do terreno a ser trabalhado. A elaboração simples e relativamente rápida de

diversos ângulos de visada tornam este método bastante eficiente frente às tradicionais

maquetes.

Figura 13 - Modelo Digital de Terreno com luz solar ativada

5.5.9. Relacionamentos entre temas distintos

Conforme dito anteriormente, com o Mapinfo fica mais fácil encontrar informações e

localizações. Pode-se utilizar o recurso Query ⇒  Select (ou SQL Select) para criar

banco de dados que são subconjuntos de sua informação. Através deste procedimento,

podemos fazer cruzamento entre dados de colunas da mesma tabela ou até mesmo de

diversa tabelas distintas, de modo a produzir novas informações a partir de dados

básicos conhecidos.
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Os tópicos que se seguem tendem a demonstrar alguns dos inúmeros cruzamentos

possíveis para o tema proposto, não tendo o propósito de esgotar o assunto.

5.5.9.1. Padrão Construtivo x Tempo de Ocupação

O objetivo deste mapa busca identificar os possíveis vetores de expansão da Vila Acaba

Mundo através do cruzamento de dados entre o padrão construtivo e o tempo de

ocupação.

Considerando que, na maioria dos casos, as áreas invadidas são ocupadas por pessoas

que constroem suas edificações com materiais bastante rudimentares, fez-se o

relacionamento entre o padrão construtivo precário e o tempo de ocupação inferior a

cinco anos.

O resultado apresentado na Figura 14 é nítido e revela uma forte tendência de expansão

da Vila na direção leste. Este é um tipo de análise que permite ao poder público

promover medidas de controle nesta área para que novas invasões sejam coibidas.
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Figura 14 - Mapa do padrão construtivo x tempo de ocupação
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5.5.9.2. Padrão construtivo x Número de pavimentos

Neste caso a relação entre o padrão construtivo e o número de pavimentos pode

constatar uma evidência de que as pessoas tendem a ampliar suas edificações à medida

em que sua situação financeira vai se tornando estável. Para tanto, cruzou-se os

domicílios que foram construídos com o padrão construtivo bom e que tinham dois ou

mais de pavimentos. O resultado, apresentado graficamente na Figura 15 revelou que,

dos 19 domicílios com padrão “bom”, 13 possuem mais de dois pavimentos, o que

representa 68,42% dos casos.

Esta análise é específica para esta Vila, pois leva em consideração a grande densidade

habitacional o que impede que o crescimento das edificações seja feito no sentido

horizontal.
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Figura 15 - Mapa do padrão construtivo x número de pavimentos
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5.5.9.3. Risco Geológico x Declividades x Preservação Permanente

Através desta consulta por SQL buscou-se identificar e quantificar os domicílios que se

encontram em situação de desconformidade com a legislação vigente. Para tanto, fez-se

o cruzamento entre as variáveis risco geológico, declividades e preservação permanente

e, como componente de legenda, as categorias alto risco e declividade acima de 47%.  O

resultado desta pesquisa, que pode ser observado através Figura 16 nos revela uma

situação surpreendente, com 16,84% dos domicílios (62 ocorrências) em áreas de alto

risco, 23,91% dos domicílios (88 ocorrências) em regiões com declividades superiores a

47% e 70,38% dos domicílios (259 ocorrências) situados em área de preservação

permanente. Ressalta-se que em diversas ocasiões coexistem dois ou três destas

variáveis.

Apenas 17,4% dos domicílios (64 ocorrências) não possuem qualquer impedimento

legal em sua implantação.
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Figura 16 - Relacionamento entre risco x declividades x preservação permanente
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5.5.10. Mapas síntese

Com o objetivo de obter um visão ampla da área de estudo, foram elaborados os mapas

síntese de restrição à ocupação e síntese da paisagem urbana, todos eles resultantes da

soma de diversos outros.

5.5.10.1. Mapa síntese de restrição à ocupação

Este mapa identifica as áreas impróprias para o assentamento de edificações na Vila

Acaba Mundo de acordo com a legislação vigente para regiões faveladas, além de

identificar todos os domicílios que nelas se instalaram.

Para tanto, utilizou-se as Leis 7.166 de 27 de agosto de 1996 e 8.137 de 21 de dezembro

de 2000, sendo que a primeira estabelece que:

Art. 145 - Não será permitido, nas ZEIS-1 e nas ZEIS-3, o

parcelamento do solo nas seguintes áreas:

I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, a menos que sejam

tomadas providências para assegurar o escoamento das águas;

II - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à

saúde pública, sem que sejam previamente saneados;

III - em terrenos com declividade igual ou superior a 47% (quarenta e

sete por cento), salvo apreciação técnica que ateste a viabilidade do

parcelamento;

IV - em terrenos em que seja tecnicamente comprovado que as

condições geológicas não aconselham edificações;

V - nas áreas em que a degradação ambiental impeça condições

sanitárias suportáveis, até sua correção; e

VI - em áreas estabelecidas por lei como preservação histórica e

ambiental.

Com base nas legislações acima citadas, criou-se um mapa com os seguintes elementos:

¾  Risco geológico alto;

¾  Faixa de preservação permanente ao longo dos cursos d’água;

¾  Áreas com declividades acima de 47%.

O resultado apresentado Figura 17 demonstra que a maior parte dos domicílios da Vila

Acaba Mundo encontram-se, de alguma maneira, em desconformidade com as leis

específicas que garantem a própria integridade física e material da população.
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Figura 17 - Mapa síntese de restrição à ocupação
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5.5.10.2. Mapa síntese da paisagem urbana

O mapa síntese da paisagem urbana foi originado a partir da junção dos seguintes

elementos:

¾  Uso do domicílio, que por ser um componente que exprime um nível de

organização qualitativo seletivo, adotou-se como variável visual a forma, tendo

em vista que no mesmo objeto haverá outra categoria de dado;

¾  Padrão construtivo dos domicílios;

¾  Áreas de lazer e convívio coletivo.

Através da analise da Figura 17 pode-se avaliar uma forte tendência da presença de

domicílios de uso “serviço”, caracterizados principalmente por pequenos bares, na

entrada da Vila. Esta concentração em um mesmo setor faz com que algumas regiões

fiquem obrigadas a estabelecerem grandes deslocamentos para ter acesso a este tipo de

uso. Cabe ressaltar que, na região leste da Vila, local de grande concentração de

domicílios com padrão construtivo precário, não há qualquer ponto de atividade

comercial ou de serviço.

Outra análise a se destacar é a forte relação entre a presença de pontos de serviço de uso

coletivo (creche, igreja, escola) e as áreas de lazer e convívio, que localizam-se na Praça

Carioca e defronte à sede da associação comunitária. A concentração espacial deste uso

também deve ser analisada em futuras implementações de ações governamentais, de

maneira que outros setores da Vila sejam beneficiados.
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Figura 18 - Mapa síntese da paisagem urbana
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5.5.11. Mapa diagnóstico final

Este mapa tem por finalidade proporcionar uma visão geral de toda a situação urbana da

vila, além de reforçar e sintetizar todas as análises realizadas anteriormente. Foi gerado

a partir da soma dos mapas de síntese de restrição à ocupação e síntese da paisagem

urbana.

Conforme pode ser observado através da Figura 19, a Vila Acaba Mundo apresenta

diversos problemas que tem como base a falta de uma política urbana pelo poder

público ao longo das últimas décadas e que reflete no total descontrole quanto as

normas de ocupação.

Um simples caminhar pelas vias desta comunidade nos faz verificar a grande

dificuldade em se estabelecer entre o que é público e o que é privado, revelando a

completa ausência de normas, padrões ou controle que não seja o que impera entre os

próprios moradores, que muitas vezes o exercem perante a força e intimidação violenta.

O quase absoluto índice de ocupação de moradias em locais irregulares, que, somados a

outros fatores sociais e à precariedade no sistema de saneamento básico tem revelado

um grande problema estrutural, muitas vezes favorecendo o encaminhamento de jovens

para o crime e ao consumo de drogas.

O sistema viário, assunto não tratado aqui mas de fácil verificação, também apresenta-se

de maneira pouco estruturada e incapaz de proporcionar uma acessibilidade rápida e

segura tanto para pedestre quanto para os veículos.
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Figura 19 - Mapa diagnóstico final
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5.5.12. Mapa do valor do domicílio

Para atender a um dos objetivos principais deste trabalho foi elaborado o mapa do valor

do domicílio, que, conforme apresentado anteriormente, representa o valor da

indenização de cada domicílio a ser paga pelo poder público em uma situação hipotética

de remoção total da Vila Acaba Mundo.

O recurso tecnológico adotado foi o software Saga que permite, através da “árvore de

decisão”, o cruzamento da ponderação da importância da variável na síntese geral com

a atribuição de pesos para cada componente de legenda.

Mais precisamente, estabeleceu-se pesos percentuais para cada variável e, em seguida,

definiu-se notas referentes a cada componente de legenda.

Variável Pesos (%)

Declividades 15

Número de pavimentos 21

Padrão construtivo 22

Área de preservação permanente 5

Risco geológico 19

Uso do domicílio 18

Tabela 2 - Ponderação da variável na síntese geral

Os valores atribuídos na Tabela 2 mostram que o padrão construtivo representa a

variável de maior importância na definição do valor do domicílio, enquanto o fato de

uma edificação estar em uma área de preservação permanente agregar pouco valor no

resultado final, tendo em vista que a canalização parcial dos córregos assegura uma

significativa segurança aos moradores. O número de pavimentos também recebeu um

peso elevado na composição geral, pois, quanto maior forem as benfeitorias elaboradas

pelos proprietários, maior deverá ser o valor de sua indenização. A localização de uma

edificação quanto aos parâmetros de risco geológico, por motivos evidentes, configura

também uma variável significativa deste processo.

Os valores referentes às notas para cada componente de legenda foram definidos de

acordo com sua importância no contexto de cada variável conforme podem ser

observados através das tabelas que se seguem.

DECLIVIDADES

Componente de legenda Nota

0 a 10% 10
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10 a 20% 10

20 a 30% 8

30 a 47% 5

Acima de 47% 1

Fundo de mapa 11

Tabela 3 - Atribuição de pesos para a variável declividades

NÚMERO DE PAVIMENTOS

Componente de legenda Nota

1 Pavimento 7

2 Pavimentos 9

3 Pavimentos 10

Ausência de dados 12

Fundo de mapa 12

Tabela 4 - Atribuição de pesos para a variável número de pavimentos

PADRÃO CONSTRUTIVO

Componente de legenda Nota

Precário 1

Regular 5

Bom 10

Ausência de dados 12

Fundo de mapa 11

Tabela 5 - Atribuição de pesos para a variável padrão construtivo

PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Componente de legenda Nota

Fundo de mapa 10

Áreas de preservação permanente 4

Tabela 6 - Atribuição de pesos para a variável preservação permanente

RISCO GEOLÓGICO

Componente de legenda Nota

Baixo risco 10

Médio risco 6

Alto risco 1

Ausência de dados 12

Fundo de mapa 11

Tabela 7 - Atribuição de pesos para a variável risco geológico

USO DO DOMICÍLIO

Componente de legenda Nota

Residencial 7

Serviços 9
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Industrial 9

Serviço de uso coletivo 10

Vago 7

Misto 8

Ausência de dados 12

Fundo de mapa 11

Tabela 8 - Atribuição de pesos para a variável uso do domicílio

O resultado do cálculo do cruzamento destas variáveis pode ser visualizado através da

Figura 20. De acordo com a mesma, na porção central da Vila, ou seja, na confluência

da Rua dos Carvalhos e Beco dos Desenganos, estão localizados os domicílios mais

valorizados e que deverão receber o maior valor por suas benfeitorias. A esta região

soma-se a faixa lindeira próxima à Praça Carioca, na entrada principal da Vila.

De maneira oposta, as regiões extremas à oeste e leste receberam as notas mais baixas,

representado valores de indenização menores por seus domicílios.

O resultado final é bastante representativo no contexto real, identificando com clareza

as regiões com maior ou menor grau de valorização dentro desta comunidade.

Cabe ressaltar que o resultado apresentado na Figura 20 nos mostra, em alguns casos,

diversas faixas de cores para o mesmo domicílio implicando na adoção do valor

predominante.
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Figura 20 - Mapa do valor do domicílio
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6 Conclusões

Após a elaboração de todo este estudo pode-se afirmar que o uso das ferramentas de

geoprocessamento para diagnósticos urbanísticos voltados para  áreas de ocupação de

moradias de baixa renda constitui-se em uma fundamental tecnologia que alia

velocidade e precisão no processamento dos dados com recursos de linguagem gráfica

que possibilita a clara comunicação dos resultados e análises entre os técnicos e

comunidade envolvida.

As análises apresentadas anteriormente não esgotam, de forma alguma, toda a

complexidade exigida na elaboração de um projeto de urbanização, mas acrescenta de

maneira substanciosa, uma metodologia de trabalho e uma demonstração dos vastos

recursos disponíveis através do geoprocessamento quando da realização de estudo

semelhante.

Apesar deste trabalho ter sido desenvolvido por um arquiteto-urbanista que selecionou,

principalmente, os dados referentes a área física, o procedimento adotado poderia ser

aplicado de maneira análoga a todas as outras áreas de atuação, seja social ou jurídica.
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7 Considerações finais

Este trabalho, como dito anteriormente, não tem a pretensão de esgotar o assunto desta

matéria, que é, de fato, bastante extenso. Todos os procedimentos, métodos e análises

são resultados de longa pesquisa e leitura de artigos científicos, associados aos

conhecimentos profissionais prévios e aos adquiridos ao longo do curso de

Especialização em Geoprocessamento da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a

orientação exemplar e paciente do Prof. Marcos Antônio Timbó Elmiro, em associação

à dedicada e notável co-orientação da Profª Ana Clara Mourão Moura.

Tendo em vista a vastidão do assunto tratado e ao curto período de tempo para ser

elaborado, alguns tópicos e análise podem ter tido sua abordagem realizado de maneira

menos profunda do que realmente mereciam.

Desta forma espera-se que os futuros estudos possam utilizar da estrutura presente neste

trabalho como ponto de partida no aprofundamento de outras questões.

Como sugestão de futuras pesquisas, indica-se o aprofundamento do estudo nas áreas de

simulações e prognósticos com a criação de cenários futuros. Este tipo de recurso

poderá ser de grande valia no auxílio à tomada de decisões por parte dos

administradores públicos e tomadores de decisões.
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