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II Simpósio Modelagem de Sistemas 
Ambientais e Gestão da Paisagem: 

Desafios e aplicações 

Sistemas Ambientais são inerentemente complexos e se caracterizam 

pelas múltiplas interações do Homem com o meio ambiente. Segundo as 

estimativas das Nações Unidas, em Dezembro 2016, somos 7,5 bilhões de 

pessoas habitando no planeta Terra, todos nós com múltiplas demandas em 

relação aos recursos naturais do planeta. Durante o ano 2016, para além de 

uma crise política no Brasil, o mundo viveu episódios de crise econômica, 

social e ambiental. Dessa forma, existe, cada vez mais, a necessidade 

crescente de soluções para os problemas ambientais gerados pela 

desigualdade social, perda de biodiversidade, insustentabilidade urbana, 

explosão de doenças emergentes, etc. Nesse cenário, a ciência pretende ser 

capaz de produzir conhecimento aplicável e acessível para os gestores e 

tomadores de decisão, mas também para a sociedade civil, retribuindo o 

investimento público aplicado com conhecimento e pesquisa de qualidade. Ao 

prover conhecimento acessível aos tomadores de decisão, a modelagem 

espacial torna-se uma ferramenta fundamental para o manejo e gestão 

socioecológico das paisagens urbanas, rurais e naturais.  
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A modelagem de sistemas ambientais permite, na perspectiva heurística 

ou preditiva, quantificar e qualificar os fenômenos especializáveis tais como 

aspectos socioambientais, econômicos e climáticos, bem como as correlações 

entre tais fenômenos. No intuito de discutir essas questões, foi realizado o II 

Simpósio em modelagem de sistemas ambientais e Gestão da Paisagem nos 

dias 12 a 16 de Dezembro de 2016 organizado pelo Programa de Pós 

Graduação Em Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais, Instituto 

Geociências da UFMG. O evento contou com participação ilustre de 

pesquisadores e profissionais de áreas como geografia, geologia, biologia, 

ecologia, engenharia, saúde, matemática, ciências sociais, antropologia, 

cartografia, física, agronomia, direito, turismo, dentre outras. No contexto da 

diversidade biológica, social e cultural, procuramos abranger essa variedade de 

análises no espaço e tempo, compreendendo o objeto de estudo como 

essencialmente múltiplo e complexo. 

Estes anais do congresso contam com 6 artigos completos e 10 resumos 

dos trabalhos que foram publicados em um número especial da revista 

GEOgrafias http://www.igc.ufmg.br/portaldeperiodicos/index.php/geografias. 

Agradecemos o apoio logístico e financeiro da Pro Reitoria de Pós-

Graduação da UFMG, ao Museu de História Natural e Jardim Botânico da 

UFMG, ao Instituto de Geociências (IGC) e à FAPEMIG pelo financiamento a 

organização do evento- projeto N. OET-00605-16. 

Comissão Organizadora 

Anais do II Simpósio Modelagem de Sistemas Ambientais e Gestão da Paisagem 6



Sumário 
Artigos Completos 

Efeito da pavimentação asfáltica em um estacionamento de área não ocupada na UFMT - Campus 
Cuiabá: Simulação pelo software ENVI-met | Sanches e Souza et al ................................................ 9

Modelagem tridimensional do solo a partir de dados de sondagem à percussão na área urbana de 
Feira de Santana (BA) | Nassif, Santos & Santos .............................................................................. 23

Aplicação de métricas da paisagem e simulação de cenários ambientais na avaliação da fragmentação e 
restauração florestal em microbacias hidrográficas | Mendonça & Bruck de Moraes ..................... 43

Modelagem e geoprocessamento na estimativa da impermeabilização do solo na Lagoa da Pindoba – 
Feira de Santana (BA) | Moraes & Santos ........................................................................................ 63

Os impactos da expansão urbana na impermeabilização do solo de Feira de Santana através de análise 
comparativa de técnicas de classificação de imagens de satélite | Aguilar & Santos ....................... 78

Aplicação de um modelo europeu de simulação da mobilidade à realidade de um país em 
desenvolvimento: desafios e perspectivas do projeto MobiSim Rio de Janeiro | Lopes ............... 100

Resumos 
Análise espaço-temporal da expansão dos plantios florestais comerciais no Brasil sob a condição de 
minimização de impactos negativos e potenciais conflitos  |  Campos ......................................... 120

Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa: uma Análise da Divulgação Voluntária Brasileira no 
ano de 2014  | Cordeiro, Castro e Maria ...................................................................................... 121

Calibração do modelo hidrológico SWAT para estimativa da vazão em sub-bacia hidrográfica do Rio 
Jequitinhonha  | Silva & Christofaro ............................................................................................... 122

Análise do uso e ocupação do solo nas APP de curso d’água da bacia do córrego Marinheiro por meio 
de NDVI aplicado em imagens Landsat 8 e Ikonos-II  | Salis, Costa & Viana................................. 123

Contribuições do modelo de regressão não-linear logarítmico aplicado à análise de perfis longitudinais 
em geomorfologia fluvial  |  Henriques & Valadão ......................................................................... 124

Avaliação das áreas de produção e de possíveis rotas de fluxos de detritos como geoindicadores de 
(des)conectividades de bacias urbanas  |  Carvalho & Silva ........................................................... 125

Agent-based model implemented using the TerraME framework to simulate the dynamic transmission 
of dengue fever  |  Lemos et al ...................................................................................................... 126

Modelagem espacial da expansão da mancha urbana de Mateus Leme/MG Costa et al ................ 127 

Análise comparativa dos mapeamentos de temperaturas obtidos por imagens termais e medidas de 
campo em Belo Horizonte – MG  |  Pinto et al ............................................................................. 128

Uso de imagens Rapideye e análise multicritério na construção de traçados para o contorno sul do 
rodoanel de Belo Horizonte  |   Miranda et al  .............................................................................. 129



Artigos completos 



Efeito da pavimentação asfáltica em um estacionamento de 
área não ocupada na UFMT - Campus Cuiabá: Simulação pelo 

software ENVI-met 

Natallia Sanches e Souza (UFMT, Mestre) 
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Marcos de Oliveira Valin Jr (UFMT / IFMT, Mestre) 
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Marta Cristina de Jesus Albuquerque Nogueira (UFMT, Doutora) 
mcjanp@gmail.com 

Resumo 

Este trabalho traz a construção simulada de um estacionamento pavimentado em área não ocupada 

no campus Cuiabá da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT). Analisando os possíveis 

impactos da construção na temperatura e umidade relativa do ar. Através da aquisição e preparação 

de dados e informações para a simulação numérica, validação e calibração do modelo, utilizando o 

software ENVI-met. O planejamento da UFMT na construção dos estacionamentos dentro do campus, 

excluindo o espaço em uso, ou seja, o estacionamento ocupado por carros, forneceram os 

parâmetros para o cenário simulado. Os resultados apontam uma elevação da temperatura em até 

5% e uma diminuição de aproximadamente 20% da umidade relativa do ar no ambiente. 

Palavras-chave: Modelagem, clima urbano, vegetação. 
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Introdução 

Apesar da urbanização melhorar o bem-estar econômico da população, sua 

intensificação desordenada oferece ameaças a saúde biofísica da cidade (SHARMA et al., 

2013). De modo geral a urbanização está associada à substituição de ambientes naturais por 

áreas construídas sem um planejamento prévio (LIMA; AMORIM, 2010).  

Temos na atualidade a maior parte da população mundial concentrada nas áreas 

urbanas (FREY et al., 2007). Estima-se que o crescimento populacional será absorvido 

principalmente pelos países em desenvolvimento, cuja população passará de 2,4 bilhões em 

2007 para 5,3 bilhões em 2050 (ONU, 2008). No Brasil a população crescerá cerca de 30 

milhões nos próximos 30 anos (IBGE, 2010).  

O maior desafio das grandes cidades é o crescimento e desenvolvimento urbano que 

proporcione geração de riqueza, qualidade de vida e qualidade ambiental para seus atuais e 

futuros habitantes (FRANCO, 2010). Para isso, deve ser levado em consideração o clima 

local da cidade, denominado clima urbano.  

O clima urbano é a modificação do clima local, resultado das condições particulares do 

meio ambiente urbano. Neste ambiente, em função das rugosidades geradas pela cobertura 

e uso do solo, que se somam as edificações e ações antrópicas, é gerado um complexo 

climatológico único (OKE, 1978).  

A cobertura do solo urbano, os materiais utilizados no meio urbano, suas 

características físicas, é um dos grandes responsáveis pelo aquecimento das cidades 

(KOLOKOTRONI; GIRIDHARAN, 2008; VAN HOVE et al., 2015).  

Nos últimos 20 anos Cuiabá vem apresentando um acelerado crescimento 

demográfico, juntamente com um crescimento urbano desordenado. Este crescimento tem 

sido baseado na redução de áreas verdes, aumento de veículos automotores, provocando 

alterações microclimáticas em um local que já apresenta rigor climático devido as altas 

temperaturas.  

O campus Cuiabá da Universidade Federal de Mato Grosso é caracterizado por um 

ambiente heterogêneo com diferentes superfícies urbanas, podendo se destacar os locais de 

áreas verdes que são utilizados pela comunidade da universidade e visitantes, para esporte e 

lazer, o zoológico que contém uma lagoa e vegetação, campo de futebol possui área aberta 

com vegetação rasteira (gramado) circundado por uma pista de corrida, áreas expostas (solo 
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nu) sem  presença de vegetação, áreas  impermeabilizadas com estacionamentos, vias 

pavimentadas, faculdades e institutos. 

A proposta deste trabalho surgiu da preocupação dos pesquisadores locais ao observar 

a tendência da universidade em prover maior quantidade de estacionamentos para atender a 

comunidade do campus e visitantes, substituindo assim as áreas verdes por áreas 

pavimentadas.   

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito na temperatura e umidade relativa do ar 

em uma simulação da construção de estacionamento pavimentado em área não ocupada no 

campus Cuiabá da UFMT, com utilização do software ENVI-met, subsidiando o planejamento 

de expansão da unidade.  

Metodologia 

A metodologia deste trabalho seguiu as três etapas propostas por Maciel et al., (2015) 

a preparatória, que abrange os passos necessários para aquisição de dados e informações 

para a preparação dos arquivos que serão simulados, ou seja, a seleção da área de estudo, 

caracterização da cobertura do solo e medição das variáveis microclimáticas necessárias para 

a simulação no ENVI-met., a simulação numérica, engloba a composição dentro do software, 

os arquivos de área com cenário original e cenário hipotético e as condições 

micrometeorológicas. e a validação do modelo e calibração dos dados. A validação ocorreu 

por meio da comparação dos dados reais, registrados na área de estudo com os dados 

gerados pelo ENVI-met no cenário original. A fim de possibilitar a inferência dos dados 

estimados, é necessário que se faça a correção dos dados gerados pelo software por meio de 

ajuste, usando-se equações de calibração.  

1. Fase Preparatória

A pesquisa foi desenvolvida na cidade de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. 

Com clima do tipo Aw, segundo a classificação de Köppen, identificado prioritariamente pela 

temperatura do ar, apresentando duas estações bem definidas: uma seca, de abril a outubro, 

e outra chuvosa, de novembro a março, com médias entre 28°C e 32°C (BARROS et al., 

2010). 
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A definição da área a ser simulada no software ENVI-met obedeceu condicionantes 

como: baixa variação topográfica, dimensões compatíveis com o software e a necessidade de 

possuir elementos passíveis de aplicação das estratégias a serem estudadas. Assim como a 

localização e área de abrangência da estação micrometeorológica de onde foram obtidos os 

dados utilizados na calibração e validação do modelo. 

Foi selecionado um recorte da área total do campus da Universidade Federal de Mato 

Grosso (UFMT), localizado na Av. Fernando Correa da Costa, que possui área de solo 

exposto, concentração de vegetação, edificações e vias pavimentada, abrangendo diversos 

tipos de cobertura do solo (Figura 1).  

 

Figura 1 – Localização Cuiabá em Mato Grosso (A) Vista aérea do cenário original (B) 

(A) 
 

(B) 

  

Foi realizado no software ENVI-met (v. 4.0 Summer 16) uma malha horizontal de 

50x50 pixels, adotando a dimensão de 2,0x2,0m para cada pixel. Valores menores de pixel 

limitaria em muito as dimensões da área total a ser simulada (MACIEL et al., 2015).  

Além da topografia e do tamanho do pixel, foi definido uma área em que fosse 

possível de aplicação das estratégias estudadas, o que resultou na porção posterior do 

campus, já que nesta porção há ainda áreas vegetadas e não utilizadas, sendo assim possível 

pavimentá-las para a execução de possíveis estacionamentos.  

A configuração dos arquivos de entrada do ENVI-met foram utilizados dados 

provenientes da estação de referência (83362), localizada no Aeroporto Marechal Rondon, 
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em Várzea Grande, a uma distância de aproximadamente 6 km da área estudada, disponível 

para consulta no serviço de informação Weather Underground 

(http://www.wunderground.com).  

Por meio da estação de referência foram obtidos dados de direção e velocidade do 

vento a 10 m do solo (m/s), temperatura da atmosfera (K), umidade específica a 2500 m (g 

H2O/kg ar) e umidade relativa do ar (%) a 2 m de altura.  

Para a realização das simulações no software ENVI-met é necessário a composição de 

área que contenha as características da área de estudo. O levantamento foi realizado a partir 

de imagens extraídas do softwareGoogle Earth.  Por meio de visitas in loco foram identificados 

detalhes como por exemplo altura das edificações. Os valores de albedo foram baseados em 

literatura (SAILOR E FAN, 2002).  

Em seguida, a imagem com alta resolução foi inserida no módulo Space do software 

ENVI-met, para serem delineadas as características do ambiente, como as diferentes 

coberturas do solo, áreas ocupadas por edificações, entre outras.  

2. Fase de Simulação Numérica  

O dia e hora da simulação foram definidos de acordo com o período do ano que se 

deseja simular, no caso deste estudo a simulação foi realizada em junho, período quente-

seco. A fim de minimizar a possibilidade de erros a simulação teve início no período noturno 

(20h) (FRANCISCO, 2012), assim como o período total da simulação compreendeu em 48 h 

para que fosse possível descartas as primeiras 24 h. Os parâmetros de entrada como 

temperatura da atmosfera (K), umidade específica (g H2O/kg ar), umidade relativa do ar (%) 

e direção e velocidade do vento (m/s) utilizados na configuração do modelo foram os 

mesmos utilizados e detalhados por Rosseti (2013).  

Para avaliação do impacto da alteração da cobertura do solo por meio de simulação 

do software ENVI-met, foi modelado um cenário original (características atuais) e um cenário 

hipotético. Neste cenário hipotético foi considerado o uso de pavimentação asfáltica em 

locais onde não havia ocupação, tornando assim futuros estacionamentos, por meio da 

retirada de vegetação e concretagem do solo.  
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3. Calibração e Validação do modelo

Para a validação do modelo e delineamento das análises, alguns índices específicos

foram utilizados como coeficiente de determinação (R²), que é uma medida de eficiência de 

ajuste da equação de regressão estimada (ANDERSON et al., 2007) e o erro médio 

quadrático (RMSE) que tem como objetivo mostrar a magnitude do erro de uma 

determinada estimativa (MOURA et al., 2010).  

Os dados microclimáticos reais, temperatura do ar (ºC) e umidade relativa do ar (%), 

foram medidos pela estação micrometeorológica fixa localizada no bloco do Programa de 

Pós-Graduação em Física Ambiental, enquanto que os dados gerados pelo modelo do 

cenário original pelo ENVI-met foram registrados por meio de 4 receptores dispostos dentro 

do ambiente virtual na proximidade da real localização da estação micrometeorológica. 

Tabela 1 – Períodos de dados utilizados 
Período de Simulação Validação Calibração 

17/06/2015 Maio + Julho/2015 Junho/2015 

Para a validação foi considerado os dados dos meses anterior e posterior ao mês da 

simulação, foi realizada a média horária. Já para a etapa de definição de calibração, foi 

considerada a média horária do mês da simulação (Tabela 1).  

Dessa forma foram analisados os dados estimados versus dados observados, 

resultando nos indicadores de desempenho (Tabela 2). 

Tabela 2 – Indicadores de desempenho do modelo ENVI-met 

Variável 
Validação Calibração 

R² RMSE R² RMSE 

Temperatura do Ar (ºC) 0,964 1,13 0,958 1,84 

Umidade Relativa do Ar (%) 0,977 43,99 0,943 36,79 

Observa-se que o valor de R², apresenta-se próximo de 0,95 para as duas variáveis 

tanto para calibração quanto para a validação do modelo, demonstrando assim que o modelo 
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ENVI-met simulou adequadamente a dinâmica das variáveis em estudo para o período 

selecionado. Já o RMSE, foi baixo para a temperatura do ar e elevado para a umidade relativa 

do ar, evidenciando que o modelo subestima os valores (ROSETTI, 2013). 

Assim, foram definidas as equações de calibração (Equação 1 e Equação 2) a seguir a 

fim de corrigir os valores nos dados de saída das variáveis simuladas.  

𝑇𝑇 = (1,272 ∗ 𝑡𝑡) − 6,739    Equação 1 

Em que,  

T representa a temperatura do ar ajustada (ºC)  

t representa a temperatura do ar estimada pelo modelo (ºC) 

𝑈𝑈 = (1,999 ∗ 𝑢𝑢) − 20,304    Equação 2  

Em que,  

U representa a umidade relativa do ar ajustada (%)  

u representa a umidade relativa do ar estimada pelo modelo (%) 
 

Após a calibração dos dados, foram elaborados os mapas de diferenças termais entre 

o cenário original e cenário hipotético por meio do módulo Leonardo do ENVI-met. 

Para visualização dos dados de maneira mais concisa e análise do seu comportamento 

foi realizada a distribuição em histogramas de frequências dos dados de temperatura e 

umidade relativa do ar, com dados das médias a cada 30 min, em classes, de tal forma que 

contabilizamos o número de ocorrências em cada classe (2°C para a temperatura e 5% para 

a umidade relativa do ar). 

 

Resultados 

A Figura 2 apresenta a diferença de temperatura do ar entre os cenários original e 

hipotético em quatro horários diferentes do dia, onde observou-se que em todos os horários 

houve alteração da temperatura do ar em função do cenário original, pavimentando os 

estacionamentos, com um acréscimo entre 1 e 5,5% na temperatura do ar (Figura 2).  
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Figura 2 – Diferença na Temperatura do Ar entre os cenários hipotético e original nos 

horários 20h, 2h, 8h e 14h no campus da UFMT, Cuiabá-MT. Observação: Os pixels pretos 

representam as edificações. 

As maiores diferenças entre o cenário hipotético e o cenário original ocorreram às 

20h, sendo maiores nos locais onde passam a ser pavimentado com asfalto no cenário 

hipotético.  

À medida que os raios solares deixam de incidir sobre a superfície no final do dia, as 

diferenças ficam mais evidentes, devido à maior densidade de área pavimentada, que possui 

maior capacidade de absorção da radiação solar global durante o dia do que a vegetação, 

emitindo maior radiação na forma de calor durante o período noturno. 

Enquanto que às 20h as superfícies estão liberando energia absorvida no fotoperíodo 

e dissipando esse calor espacialmente, às 02h a maior parte da radiação já foi liberada, 
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diminuindo as diferenças de temperatura entre cenários, principalmente no canteiro central, 

onde percebe-se uma faixa de aumento de temperatura do ar em  aproximadamente 1%, 

isto devido à vegetação existente e mantida no cenário hipotético que foi capaz de amenizar 

a temperatura do ar devido ao fato de durante a fotossíntese, se utilizar da energia solar para 

realizar a evapotranspiração, evitando assim que essa energia seja utilizada no aquecimento 

da região (GARTLAND, 2010), assim como pelo sombreamento que proporciona (OLIVEIRA 

et al., 2012). 

O efeito da pavimentação asfáltica apresenta valor máximo durante a ausência de 

radiação solar (20 h). Enquanto que o horário marcado pela incidência da radiação solar 

global (14 h) se manteve menos uniforme na distribuição espacial, demonstrando nesse 

horário haver uma maior amplitude das diferenças térmicas e maior relação entre o material 

urbano e a temperatura, isso porque as 14 h houve um maior aquecimento nos materiais 

com características predominantemente urbanas (MACIEL et al., 2011).  

A modificação do cenário, consistindo na retirada de algumas árvores, grama e solo 

nu para construção de estacionamentos pavimentados acabou por diminuir a umidade 

relativa do ar, variando entre -5% a -32% (Figura 3). 
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Figura 3 – Diferença na Umidade Relativa do Ar entre os cenários original e hipotético nos 

horários 20h, 2h, 8h e 14h no campus da UFMT, Cuiabá-MT. Observação: Os pixels pretos 

representam as edificações. 

As maiores diferenças de umidade relativa do ar entre os cenários original e 

hipotético ocorreram em horários durante a incidência da radiação solar global (8 -14 h). 

Enquanto nos horários em que não houve radiação solar global as diferenças de umidade 

foram menores (20 - 2 h).  

Às 8 h, no local onde foi alterada a cobertura do solo e executado o estacionamento 

com pavimento asfáltico houve uma maior redução da umidade relativa do ar, ficando em 

torno de 26%. Enquanto que as 14 h a diminuição da umidade relativa do ar, aconteceu em 

porcentagem maior na via próxima ao canteiro central.  
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A umidade relativa do ar do cenário original foi superior ao cenário hipotético, isto 

segundo Valin Jr et al. (2016) ocorre devido a maior capacidade de absorção do vapor d´água 

com maiores temperaturas (cenário hipotético), assim como pela evaporação do solo mais 

permeável e da transpiração das plantas o que chamamos de evapotranspiração, no cenário 

original. 

A assimetria do histograma de temperatura do ar do cenário original (A) é mais 

inclinada para a esquerda do que o cenário hipotético (B), indicando a ocorrência de 

temperaturas menores (Figura 4). 

 

Figura 4 - Distribuição de frequência da temperatura média do ar nos dois cenários: original 

(A) e hipotético (B). 
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O intervalo de maior frequência da temperatura está compreendido entre 21 e 23°C 

em ambos cenários, porém no cenário hipotético (B) foi menor do que o original (A), pois as 

áreas com vegetação mais densa o fluxo de calor latente absorvido pela vegetação foi 

utilizado no processo de transpiração fazendo diminuir o fluxo de calor sensível utilizado para 

aquecer o ar. 

Enquanto que se tratando da umidade relativa do ar houve uma diminuição do seu 

valor no cenário hipotético em comparação ao cenário original (Figura 5).  
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Figura 5 - Distribuição de frequência da umidade relativa do ar média nos dois cenários: 

original (A) e hipotético (B). 
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Já o comportamento da umidade relativa do ar não houve ocorrência de umidade na 

frequência menor que 45% no cenário original (A), enquanto que no cenário hipotético (B) 

não houve ocorrência na frequência maior do que 85%.  Esse fato pode ser explicado em 

função das menores temperaturas, que tornam o ar mais comprimido e consequentemente 

aumentam a umidade. 

Destaca-se que não foi considerado o espaço em uso, ou seja, o calor emitido pelos 

veículos que estariam ocupando os estacionamentos construídos. 

Vale ainda ressaltar que a modificação dos cenários também trará alterações em 

outras medidas não estudadas neste trabalho, como da radiação refletida e velocidade do 

vento e nos índices de conforto térmico, entre outros. 
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Conclusões 

A relação da temperatura do ar com a umidade relativa do ar, fica evidente no 

modelo, já que os horários que possuem alta diferença de temperatura do ar acabam tendo 

uma maior diminuição da umidade relativa do ar. 

Conclui-se que a pavimentação asfáltica da área não ocupada do campus Cuiabá – 

UFMT, acarretou em um acréscimo de até 5,5% de temperatura do ar e em uma diminuição 

de até 32% na umidade relativa do ar.  

A utilização de modelagem em áreas urbanas é uma ferramenta não somente para a 

mitigação dos efeitos da ocupação da área urbana, mas, contudo, para a previsão dos efeitos 

das alterações antropogênicas e expansões do meio urbano. Espera-se que por meio deste 

trabalho, essa metodologia possa ser aplicada nas tomadas de decisões do planejamento 

urbano.  
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Resumo 

Diante da evolução tecnológica da cartografia digital e dos sistemas de informações geográficas, a 

modelagem tridimensional se destaca como uma ferramenta fundamental ao estudo dos solos, que 

vem crescendo desde meadas da década de 80. Os modelos foram desenvolvidos através do uso dos 

Sistemas de Informações Geográficas, o Spring e o RockWorks, sendo o primeiro utilizado para 

espacialização das amostras no espaço georrefenciado, e o segundo para o tratamento estatístico 

propriamente dito. Através dos resultados obtidos percebe-se a existência de problemas decorrentes 

das descontinuidades dos dados, mas permitiu uma compreensão melhor dos parâmetros analisados, 

necessitando assim de mais amostras para tornar os modelos mais próximos da realidade e 

convivente para a tomada de decisões técnicas. Este trabalho se destina a obras de engenharia civil, 

permitindo ao profissional da área uma análise mais abrangente dos parâmetros geofísicos, uma vez 

que, a capacidade de interação e melhor compreensão destes modelos, no presente caso, as 

características dos solos quanto a sondagem à percussão de simples reconhecimento (SPT). 

 
Palavras-chave: Cartografia tridimensional; Feira de Santana; Modelagem 3D; Solos; SPT 
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Introdução 

A contribuição dos computadores com o auxílio de suas ferramentas vem 

permitindo que a ciência desenvolva modelos representativos e tridimensionais. Sendo assim, 

a engenharia civil bem como as demais ciências, em particular as ambientais, necessitam cada 

vez mais da modelagem para um estudo mais aprofundado e interativo com o modelo, 

possibilitando desenvolver novas tecnologias, interferir em tomadas de decisões técnicas e 

também contribuindo para o planejamento urbano e ocupação do solo. (SILVA, 2007). 

Dessa forma, a visualização visa extrair informações de modelos tridimensionais 

gerados a partir de dados amostrados e processados por aplicativos computacionais. Sendo 

que muitas vezes por se tratar de uma grande quantidade de dados complexos, uma análise 

mais exploratória por meio de modelos tridimensionais se torna cada vez mais prática e 

interativa (BURIOL et al., 2011). Com isso, as amostras para estudo são normalmente 

associadas a regiões do espaço, onde são coletadas, armazenadas em um banco de dados e 

depois gerenciadas por programas computacionais, como os Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG), os quais são escolhidos de acordo com o tipo de fenômeno de estudo 

(CÂMARA, 2001). 

Segundo Romão (2006), a partir das amostras presentes no banco de dados, a 

atribuição de característica tridimensional para a visualização permite uma percepção mais 

livre e clara do comportamento global dos dados, com atribuições de cor, posição e 

orientação, auxiliando na realização da visualização em n-dimensões de sistemas naturais e do 

seu comportamento como o da dinâmica do tempo e do movimento das massas de ar. 

No estudo do subsolo não é diferente, pois este é considerado um sistema 

tridimensional, com a presença de camadas de solo variando com a profundidade. Assim é 

possível desenvolver modelos de mais de duas dimensões com dados provenientes da 

sondagem a percussão de simples reconhecimento (SPT). 

Para Silva (2007) esse procedimento torna possível explorar mais os diferentes 

fatores geotécnicos, como a profundidade das camadas de solos, com valores característicos 

de resistências aparentes e presença de nível de água, permitindo a um profissional de 

engenharia civil dimensionar e escolher, com este recurso de visualização, o modelo de 

fundação mais adequado para a implementação na construção civil. 
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Trabalhos dessa natureza tem a finalidade de possibilitar aos profissionais ligados à 

construção civil a realização de adequados planejamentos da ocupação e uso do solo, 

estendendo-se ao dimensionamento de fundações. Assim, o presente trabalho objetivou a 

aplicação de softwares SIGs – como o Sistema de Processamento de Informação Geográfica 

(Spring) e o RockWorks – escolhidos perante os parâmetros geotécnicos, e que possibilitam 

no desenvolvimento de modelos de mais de duas dimensões, para realização da análise 

espacial dos dados de SPT na cidade de Feira de Santana. Cientistas que tem o solo como seu 

objeto de estudo, estão cientes da importância da profundidade como um parâmetro 

fundamental para entender os processos de formação do solo desde o trabalho de Jenny 

(1941), onde o solo era descrito como o produto de uma complexa interação entre os 

diferentes elementos do meio natural. Entretanto, os trabalhos de cartografia dos solos que 

se seguiram, mesma após a introdução da cartografia digital quantitativa, não conseguiram 

transmitir essa complexidade ou desenvolver essa metodologia de forma satisfatória. As 

dificuldades de representar um modelo 3D operativo e funcional ainda é um desafio, 

realizado por poucos, apesar de já existirem modelos e aplicativos facilitadores como os do 

Spatial Analyst contidos no ArcGIS (ESRI). 

 

Materiais e métodos 

Área de estudo 

O município de Feira de Santana possui uma área de aproximadamente 1.350 km2, 

localizados no Território de Identidade do Portal do Sertão, e sua área (Figura 01) está 

compreendida entre as coordenadas geográficas: 12º 09’ e 12º 20’ S e 38º 53’ e 39º 07’ W. 

Considerando os aspectos litológicos do município de Feira de Santana, para Anjos e Bastos 

(1968) é uma cidade assentada sobre duas formações geológicas. Essas formações são de 

embasamento cristalino, que é de idade pré-cambriana inferior, constituído de gnaisses 

granulíticos; cobertura sedimentar ou Formação Barreiras de idade Pliocênica, constituído de 

sedimentos inconsolidados, arenosos e argilosos com presença de cascalhos. E segundo Santos 

(2012), a topografia de Feira de Santana é considerada plana, possui pequenas elevações, tendo 

ao centro um planalto limitado pela curva de nível de 200 m com altitude média de 234 m. 
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Figura 01: Localização de Feira de Santana (Bahia – Brasil). 

 

 

Procedimento amostral 

O trabalho foi feito através do cadastro dos furos de sondagem e o uso da base 

cartográfica de Feira de Santana, 1999, escala 1:2.000 da Companhia de Desenvolvimento 

Urbano do Estado da Bahia (CONDER). Foi necessário a aquisição da base cartográfica de 

Feira de Santana. Dessa forma com um mapa e as localizações dos furos de sondagem com o 

layer especificado, foram lidos os pontos georreferenciados pelo Spring 5.2 para extrair as 

suas coordenadas (x e y) em UTM (Universal Transversa de Mercator). Para elaboração do 

mapeamento bidimensional foi utilizado modelo numérico de terreno (MNT) para toda área 

com a presença das sondagens, e para cadastramento de 48 furos com maior variação de 

profundidade desde a cota inicial até a cota de término de sondagem, de um total de 

291perfis de sondagem.  

No cadastro dos furos de sondagem foi verificado que das variações de 

profundidades, 10 furos estavam compreendidos entre 2,5 e 10 metros, enquanto 35 furos 

estavam entre 10 e 20 metros e os demais entre 20 e 30,25 metros.  Sendo que estas 

variações são resultados do alcance ao impenetrável ou da escolha do cliente.  
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Assim foi possível especializar os parâmetros do SPT em modelos bidimensionais e 

tridimensionais, apesar da distribuição maior dos furos, estarem no bairro central da região 

urbana de Feira de Santana. O fluxograma (Figura 02) sintetiza as etapas da pesquisa. 

 

Figura 02: Fluxograma das etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os relatórios de sondagem à percussão no Laboratório de Geotecnia da Universidade 

Estadual de Feira de Santana, e com a aprovação da empresa Apoio Engenharia Fundações e 

Geotécnica Ltda. Os furos datam de 1988 até 1998, no entanto, não se trata de todos os 

furos de sondagem do período de cada ano. Somente alguns, já que cada ano a empresa 

reinicia a contagem. Logo, os furos apresentam uma numeração com o símbolo “FS” 

realizados em uma pesquisa anterior e sendo assim, representativo de um pacote de 

sondagens feitos em um determinado terreno para construção, e que foi estabelecido neste 
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trabalho, para representar o furo de sondagem com variação maior de profundidade de cada 

pacote. Dessa forma, durante o processo de aquisição, foram escolhidos somente os furos 

mais profundos, com a localização da obra, já que esta apresentava croquis simplificados, que 

impossibilitavam o georreferenciamento de todos os furos.  

 

Processamento 

A Tabela 01 organiza os dados de coordenadas dos furos de sondagem, a sondagem 

relacionada, sua altimetria, o posicionamento das camadas de solo, o nível de água e o 

número de golpes para a penetração do equipamento de amostragem padrão no ensaio de 

SPT, o NSPT. 

 

Tabela 01: Tabela com alguns dados do posicionamento de sondagens. 

Cód. do 
furo 

Ponto X Y Z Profundidade 

FS01 FS01 508825,750060 8642084,505532 222,5 8,2 

FS02 FS02 508938,635294 8642211,143034 219,4 6 

FS04 FS04 507090,148661 8643557,046643 238 11 

FS05 FS05 505345,055057 8645683,715347 234 13,22 

FS06 FS06 506333,426423 8647850,066042 230 25,35 

FS08 FS08 505967,702857 8648299,265828 224 11,04 

FS10 FS10 504416,517002 8644783,708015 238 16 

FS11 FS11 504813,205425 8645007,773950 237 10,4 

FS12 FS12 504693,832107 8646463,680257 221 7,06 

FS13 FS13 503670,324728 8646481,713839 213 8,18 

FS16 FS16 503282,710138 8645206,271574 218,8 11,45 

FS17 FS17 504962,132913 8645123,973562 236 18,1 

FS20 FS20 503620,235832 8647092,111099 216,4 3,36 

FS21 FS21 503627,907387 8645502,934346 239 12,45 

FS22 FS22 502990,491384 8646056,045980 224,5 10,23 

FS23 FS23 506198,891560 8644428,946909 232 16 

FS24 FS24 502979,795229 8644246,919706 215,4 4,47 

FS25 FS25 503728,568516 8646748,888263 214 6 
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O programa utilizado para delimitação da área de estudo foi o Spring 5.2, que é um 

software SIG desenvolvido e distribuído gratuitamente pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE); o programa possui funções de processamento de imagens, análise espacial, 

modelagem numérica de terreno e consulta a bancos de dados espaciais. Esse programa 

possibilitou determinar a localização dos pontos georreferenciados, para identificação das 

coordenadas, elaboração do MNT para captura da cota de elevação dos furos de sondagem e 

criação de um banco de dados.  

A delimitação da área de estudo foi realizada usando coordenadas em sistema de 

projeção Universal Transversa de Mercator à seguir: (UTM); Xmin = 502.800,0, Xmax = 

509.000,0. Ymin = 8.640.800,0, Ymax = 8.649.200,0, datum WGS 84 com meridiano 

central do fuso 39º. O Spring 5.2 foi utilizado também para a importação do arquivo do 

AutoCAD, contendo os furos de sondagem georreferenciados e com a camada especificada, 

já que o programa consegue reconhecer e possui a capacidade de organizar as informações 

de acordo com a categoria. O modelo de dados do tipo cadastral foi recebido pela categoria 

que recebe dados do tipo cadastro, os quais são interligados com a categoria de 

representação vetorial (ponto, linha e polígono), gerando uma tabela de atributos.  

Para realizar principalmente as modelagens em 3D e 4D com o objetivo de mostrar a 

importância da visualização científica foi utilizado o RockWorks 15, um software SIG. Este 

aplicativo além de possuir pacotes para gerenciamento de dados geológicos, auxiliar nas 

análises e visualização do produto, é um programa que permite a visualização de dados de 

subsuperfícies, permite fazer cortes, diagramas em grade, modelos sólidos dentre outras 

funções.  

A utilização de uma grade 3D (Figura 03) com espaçamento de 50,0 metros permitiu 

elaborar modelos com uma melhor visualização, apesar do processo ser lento. No entanto 

quanto menor o espaçamento melhor a representação para visualização e mais o 

processamento se torna demorado, devido ao maior número de cálculos realizados pelo 

computador, além de tornar complicado a movimentação do modelo por limitação física de 

configuração.  

As categorias de dados trabalhados foram os do tipo geo-campo, que são os 

temáticos e os numéricos. Aqueles que podem ser representados pela configuração adotada 

na Figura 04, onde foram registrados através dos boletins de sondagem, todos os tipos de 
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solos, com exceção das características residuais e de suas cores, já que foram adicionados 

nos comentários, e por diminuir a variabilidade, por se tratar de poucos furos de sondagens 

que poderiam interferir na continuidade das camadas durante a interpolação. Dessa forma, 

foram selecionados todos os tipos de solos presentes nos boletins de sondagem, com cores 

escolhidas, para facilitar a visualização dos modelos representativos desenvolvidos nesse 

trabalho. As cores que são determinadas através do material amostrado estão descritas 

como um comentário, juntamente com características como, a presença de matéria orgânica, 

compacidade e consistência do material. Estes servindo, de certa forma, para tomadas de 

decisões quanto ao uso do solo. 

Esse parâmetro temático é importante na modelagem, pois sem ele não seria possível 

a realização do processamento por interpolação, já que esta utiliza de artifícios numéricos e 

alfanuméricos para ligar os pontos, linhas ou áreas, a depender dos dados, com 

características semelhantes, como no caso da Areia que possui um amarelo mais claro e é 

representado por desenhos pontilhados, de acordo com a NBR – 13.441 (ABNT, 1995). 

 

Figura 03: Dimensões adotadas da grade 3D no RockWorks 15. 
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Figura 04: Representação das classes de perfil do solo. 

 

 

Já, no caso do geo-campodo tipo numérico foram trabalhados os dados de 

coordenadas dos pontos em conjunto com parâmetros físicos, como a resistência à 

penetração do amostrador padrão, representado pelo número de golpes de sondagem, o 

NSPT. As cotas foram obtidas com a elaboração de um modelo numérico de terreno (MNT), 

através do Spring 5.2. E os NSPT foram obtidos com os boletins de sondagem. Além desses 

parâmetros, foi determinado também o posicionamento do nível de água da região estudada, 

através dos valores de profundidade dos pontos amostrados. 

Foram testados também, algoritmos de distribuição espacial, a exemplo do krigagem 

para melhor visualização dos dados e elaboração do modelo tridimensional da presença do 

lençol freático. Sendo que o RockWorks15 utiliza para a elaboração do modelo de camadas 

de solos o lithoblending, permitindo a elaboração de seções, grades, mapas e volumes. O uso 

do inverso ponderado da distância foi usado para a elaboração do modelo tridimensional e 

seções do NSPT.  

O processo de visualização dos perfis foi realizado utilizando a seleção do corte no 

mapa com os pontos de sondagem (Figura 05). Foram selecionados alguns furos formando a 

linha de corte para o processamento dos perfis, podendo ser selecionado qualquer ponto de 

escolha para outra análise. Os pontos formam quase uma linha reta (Figura 05), começando 

do furo FS22, FS21, FS52, FS46 até o furo FS47. Os pontos foram determinados de forma 

aleatória, mostrando o resultado de uma parte do perfil com pontos próximos (FS22-FS21, e 

FS46-FS47) já que para a interpolação quanto mais próximos os dados estiverem melhor a 
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representação de camadas contínuas e bem definidas, e pontos distantes (FS52-FS46) 

permitindo visualizar as formações descontínuas.  

 

Figura 05: Localização dos pontos de sondagem com realização do corte A-A´ para 

visualização de perfis modelados. 
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Resultados e discussão 

A partir do cadastramento e do posicionamento dos furos de sondagem com o uso 

do programa Spring 5.2, foi possível inicialmente elaborar o mapa com a localização das 

sondagens de acordo com a estrutura metodológica apresentada, o que possibilitou 

desenvolver modelos volumétricos, superfícies, perfis e mapas para a visualização e 

compreensão dos dados.  

Sem o cadastramento dos dados dos boletins de sondagem, do prosicionamento dos 

furos de sondagem através da carta cartográfica de Feira de Santana, não seria possível a 

espacialização tridimensional dos NSPT, da determinação dos tipos de solos da região, da 

criação de perfis, tanto de camadas de solos, do nível de água e do NSPT, por meio da seção 

de corte escolhida. Dessa forma, a criação destes modelos facilitou a consulta, através da 

espacialização dos dados, como o tipo de solo, dos mesmos e também da consistência e 

compacidade de acordo com a NBR 6484, que são parâmetros fundamentais para o 

profissional da área de construção civil para o uso de um determinado terreno. 

 

Mapeamento tridimensional 

Todos os modelos gerados estão apresentados logo a seguir, com a representação 

das imagens em várias dimensões, do tipo de solo e também do parâmetro físico escolhido, o 

SPT, um mapa volumétrico com os tipos de níveis interpolados dos NSPTs. A Figura 07 foi 

gerada a partir do interpolador kriging, mostrando um modelo em grade (fence) de duas 

dimensões e meia (2,5D), onde o parâmetro físico escolhido foi os valores aproximados da 

resistência à penetração em consequência dos NSPTs. Nessa imagem foi escolhida uma 

variação de NSPT de 80, sendo que nos casos em que os furos de sondagem alcançam 

valores superiores aos 50 golpes e chegando ao impenetrável, são considerados o quanto foi 

penetrado na camada dos 15 cm finais para fazer então, uma relação com o número de 

golpes da última camada sondada. Foi escolhido o número de 80 como um valor máximo 

representativo de alta resistência e também para se visualizar melhor na distribuição de 

intervalos menores com as cores que representam a intensidade do NSPT.  

É perceptível que à medida que se aumenta a profundidade, na grande maioria, existe 

um aumento de NSPT, e a cor tende a chegar ao espectro do laranja. Já as menores 
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resistências se apresentam em boa parte na superfície com o espectro violeta, sendo que 

esta resistência pode variar com a profundidade e se manter baixa, que é o caso da região 

localizada com o furo de sondagem FS50, apresentando resistência ao número de golpes, 

variando entre 1 e 20.  

Existem ainda zonas com NSPT variável com o aumento e com a diminuição da 

resistência, devido as camadas de solo e o grau ou de compacidade ou consistência, 

demonstrado através da Tabela 4.1 da NBR 6484/97, sendo que, ainda na mesma norma, ela 

faz referência que a compacidade está relacionada com a resistência e deformabilidade de 

areias, serve somente como um parâmetro para o dimensionamento de fundações, não 

devendo ser usada para determinação do índice de vazios críticos, que são definidos na 

Mecânica dos solos. 

Figura 07: Representação em grade 2,5D dos NSPT. 
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Figura 08: Representação tridimensional do NSPT à média variação da profundidade adotada 

com exagero vertical de 30x. 

 

 

Este tipo de modelo, por tanto possibilita visualizar regiões internas por meio de 

cortes ortogonais e igualmente espaçados, facilitando ao usuário na escolha dos cortes a 

serem visualizados. Ainda, estão representadas na grade 3D as coordenadas planas em UTM 

e a altimetria, mostrando as variações de intensidade resistência aparente com as cores. 

Outra forma de visualizar é através do modelo tridimensional, realizando cortes, 

mostrado no modelo em grade anteriormente ou determinar a profundidade com a 

superfície representativa dos NSPT da região (Figura 08), na profundidade média, onde é 

possível verificar zonas com baixo e elevado NSPT, cerca de 4 a 80. Esta verificação está em 

um intervalo que considera variação de 4 unidades de NSPT, não possibilitando visualizar 

valores intermediários, que podem ser uteis para um projeto de fundação.  

Observa-se ainda que, a região central da cidade possui uma melhor resistência com 

o aumento da profundidade. Comparando a tabela de textura dos solos NBR 6484 (ABNT, 

2001) com os intervalos e com a superfície do tipo de solo, poderiam ser possível determinar 

se o solo é duro ou muito compacto. 

A Figura 09 é um modelo gerado a partir da presença de água e de acordo com a 

profundidade de alcance das sondagens. Observa-se que em algumas áreas apresentam 

depressões, devido às sondagens que mostraram não possuir nível de água ou que o nível de 

água estava muito profundo. Mas para que houvesse a percepção, foi preciso induzir no 

II Simpósio de Modelagem de Sistemas 
Ambientais e Gestão da Paisagem

12 a 16 de dezembro de 2016
Museu de História Natural e 
Jardim Botânico da UFMG  
Belo Horizonte - MG

Anais do II Simpósio Modelagem de Sistemas Ambientais e Gestão da Paisagem 35



modelo um exagero vertical de 30 vezes. Essa modelagem, caso se tenha mais dados, auxilia 

na percepção e tomada de decisão do profissional para a escolha da fundação adequada e a 

profundidade para assentar, caso seja, uma estrutura de contato direto com o solo. 

Contribuindo ainda, na comparação do corpo de água com o solo, sua consistência e 

compacidade.  

 

Figura 09: Representação 3D do nível de água (com exagero vertical de 30x). 

 

 

A Figura 10 representa o modelo com as camadas de solo aproximado gerado a partir 

do algoritmo lithoblending, aplicado pelo RockWorks 15 para processar a composição do solo. 

O algoritmo forma várias camadas e faz uma interpolação para preencher os espaços vazios. 

Assim é possível perceber que boa parte do solo na superfície, apresenta grande quantidade 

de silte areno argiloso, areia siltosa e silte arenoso. Em profundidades maiores é encontrado 

alteração de rocha, que representa pontos onde a maioria dos furos foram interrompidos, 

devido ao alto grau de resistência para o tipo de sondagem. 
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Figura 10: Representação 3D das camadas de solo (com exagero vertical de 30x). 

 

 

Dependendo do tipo de solo, é possível tomar precaução, relacionando a presença 

de água em conjunto com o grau de consistência ou compacidade com a resistência, para 

determinar os riscos de deformação do solo e o efeito deste com a fundação adotada. Foi 

elaborado também, tridimensionalmente, a forma dos furos de sondagem através de uma 

função do RockWorks 15, o multiple log 3D, que possibilita visualizar em forma de coluna, 

mostrando de acordo com a escolha do usuário, as camadas de solo, os NSPT, ou a presença 

do nível de água. Através dele é possível perceber na sondagem FS28 (Figura 11) uma 

camada maior de silte argiloso, em roxo, próximo a superfície com NSPT de cor violeta, 

correspondente a resistência baixa. Sendo que este tipo de solo se repete em uma fina 

camada mais profunda, e a composição das camadas dessa sondagem é bastante diferenciada 

do furo de sondagem FS53, apresentando em comum, areia siltosa e argila arenosa. 

Isso pode ser devido a grande distância entre as sondagens já que a representação, 

aparenta proximidade entre elas. Além disso esse modelo possibilita que o usuário visualize 

vários parâmetros lado a lado em um único furo de sondagem e que no caso de uma 

construção em um determinado terreno onde há vários furos possa situar adequadamente o 

projeto de fundação com a camada e a sua resistência. 
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Figura 11: Representação em colunas cilíndricas (multiple log 3D) dos furos de sondagem. 

Outro modelo de representação foi o 2D, no qual se tem o perfil representativo do 

aquífero (Figura 12), que corresponde aos cortes passando pelos furos de sondagem (FS22, 

FS21, FS52, FS46 e FS47) mostrado através do corte AA´. Sendo A representado por FS22 e 

A´ por FS47. Esse perfil apresenta variações com relação ao nível de água, mas ainda foi 

considerado, já que os furos de sondagem cadastrados não possuem a mesma data e foram 

realizados em vários anos, que o nível de água corresponde ao intervalo de data mínimo e 

máximo sem variação do seu nível. Isso, ressaltando a importância da visualização. 

Observando o perfil com exagero vertical de 20 vezes, o nível de água varia cerca de 

15,0 m. Mas em certos pontos foram observados níveis de água começando à grande 

profundidade e próximo do alcance limitado pela sondagem, mostrando uma pequena 

variação. Ou seja, a linha que representa base do perfil é o limite de sondagem do boletim, 

sendo a cota representativa máxima do ponto mais profundo desse corte, cerca de 215,0 m. 

Além disso é possível comparar a cota inicial da sondagem, linha vermelha, com o NA.  
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Figura 12: Perfil da presença de água com os furos de acordo do corte A-A´ (com exagero 

vertical de 20x). 

A elaboração dos perfis de NSPT, (Figura 13) e do perfil das camadas de solo, (Figura 

14), foram elaborados para verificar a descontinuidade gerada pela distância entre os furos 

FS52 e FS46, mostrando que existem zonas isoladas. 

No perfil do NSPT é perceptível observar umas zonas descontínuas para resistências 

maiores que 40, devido a interpolação e a pouca quantidade de dados, sendo que há 

incertezas quanto à forma que o algoritmo processa as imagens. O mesmo é válido para o 

perfil de camada dos solos, já que a presença de areia silto argiloso e argila areno siltosa 

podem ter sido processadas utilizando sondagens vizinhas ao corte feito.  
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Figura 13: Perfil de NSPT com linha de acordo com corte A-A´ (com exagero vertical de 

30x). 

 

 

Figura 14: Perfil das camadas de solo com linha do NA de acordo do corte A-A´ (com 

exagero vertical de 30x). 

 

 

Conclusão 

A utilização dos softwares neste trabalho permitiu a elaboração de modelos mais 

interativos e de fácil extração de informações através da visualização dos dados processados, 

algo que pode ser dispendioso para ser analisado e com certa incerteza para o estudo do 

solo, por não existir o acesso a informações em uma região a ser estimada do ponto de 

sondagem, caso não houvesse modelos tridimensionais. Já que, o uso de métodos 

bidimensionais (2D) ficam limitados a um determinado tipo de seção especifica. 
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Através do estudo geoestatístico foi possível conhecer o funcionamento dos métodos 

interpoladores, krigagem e o inverso ponderado da distância, e a função destes em estimar 

parâmetros das amostras por modelos matemáticos. Sendo que a krigagem utiliza das 

relações espaciais de autocorrelação de variáveis regionalizadas, enquanto o inverso 

ponderado da distância considera uma correlação baseada na distância entre amostras. 

Durante o processamento dos modelos tridimensionais foi possível escolher o 

dimensionamento da grade 3D com espaçamentos entre os dados. Sendo que à medida que 

diminui a distância entre os dados a tendência é aumentar o tempo gasto nos cálculos de 

estimativa dos parâmetros desejados, aumentando a ocupação do espaço de armazenamento 

em disco rígido. Contudo esse espaçamento aumenta a qualidade gráfica dos modelos.  

Outro fator importante é a quantidade de dados coletados, onde só foram escolhidos 

os pontos de maior variação da profundidade, devido também à falta de desenhos de 

localização mais precisos para georreferenciamento, sendo assim, escolhidos os pontos 

representativos de cada sessão de sondagem. 

Foram obtidos resultados satisfatórios para a justificativa do uso da visualização 

científica para um melhor entendimento dos parâmetros desejados, através dos modelos 

tridimensionais, no entanto foram utilizados poucos pontos de sondagens para uma grande 

área de estudo, correspondendo a um grau de incerteza maior, como nos casos de 

descontinuidade mostradas em alguns perfis e modelos 3D. Isso implica que não é possível 

estimar a continuidade das camadas de solos em outras áreas sem uma quantidade de 

sondagens adequada, devido à variedade da composição do solo em cada camada para cada 

furo de sondagem. Pois os algoritmos aplicados para essa estimativa possuem limitações 

quanto à quantidade de dados, relação espacial entre eles e ao tamanho da região estudada. 

O estudo demonstrou através de modelos tridimensionais com os dados de SPT 

fornecimento de conhecimento da distribuição espacial dos parâmetros, tanto da presença 

de água, da composição das camadas de solo, quanto do NSPT, na região urbana de Feira de 

Santana, tornando mais interativo e acessível aos profissionais (principalmente da construção 

civil) que dependem de parâmetros geotécnicos para elaboração de projetos de 

infraestrutura, visando o planejamento urbano e ocupação adequada do solo, além de futuras 

pesquisas.  
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Dessa forma é necessário para uma análise mais acurada em busca de outros tipos de 

sondagens e ensaios de laboratório e de campo. Algo que pode ser pensado através de 

parcerias dentre outras áreas, para se buscar análises geológico-geotécnicas mais criteriosas. 
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Resumo 

O trabalho apresenta uma metodologia para avaliar a fragmentação florestal de microbacias, testada 

na bacia do rio Tiriri, a partir da aplicação de métricas da paisagem e criar cenários ambientais, 

vislumbrando a sua restauração florestal. Esta microbacia, localizada em Ilhéus, Bahia, apresenta um 

quadro de extrema fragmentação com 40 fragmentos acima de 3 ha e dois commais de 3 ha.Muitos 

fragmentos estão suscetíveis ao efeito de borda, à perda de biodiversidade e ao desmatamento, já 

que 34 apresentaram alta vulnerabilidade. Depois de analisar os padrões espaciais foram criados 

cenários para a restauração florestal da microbacia. Um dos cenáriosambientais simuladosmostrou 

que com a expansão das áreas de borda dos fragmentos em 150mjá seria permitida a conexão de 

80% deles. A simulação do segundo cenário com a expansão de área dos fragmentos em até 10 ha 

demonstra que haveria uma alteração em seus formatos, tornando-os mais circulares. Um outro 

cenário que simula a inclusão de novos fragmentos de ligação, possibilitaria a conexão entre os 

maiores (áreas-fonte) e os mais isolados. Dentre os cenários simulados, a proposta de menor custo 

seria o último cenário, entretanto, a proposta mais efetiva seria o primeiro cenário.  

Palavras-chave: fragmentação florestal; bacia hidrográfica;métricas da paisagem; Mata Atlântica; 

simulação; geoprocessamento. 
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Introdução 

Historicamente, a intervenção humana vem alterando os ambientes naturais em função 

de suas atividades econômicas. Entre esses impactos, a redução da cobertura vegetal e, 

consequentemente, a perda de hábitats, têm se intensificado em virtude do avanço da 

expansão agrícola e do processo de urbanização. 

Originalmente, a Mata Atlântica já foi uma das maiores florestas tropicais das Américas, 

cobrindo cerca de 150 milhões de hectares estendidos em regiões tropicais e subtropicais, 

favorecendo uma alta heterogeneidade de condições ambientais que por sua vez 

contribuíram para uma alta diversidade e endemismo de espécies (RIBEIRO et al., 2009). 

Esses fatores, somados com as crescentes ameaças antrópicas, configuraram a Mata Atlântica 

como um dos hostspots de biodiversidade do mundo e, portanto, uma das áreas prioritárias 

para conservação de seus ecossistemas (MARTINI et al., 2007).  

Além de possuir elevado valor para a conservação da biodiversidade, a Mata Atlântica 

também provê serviços ecossistêmicos como o sequestro de carbono, o controle de 

enchentes e a proteção do solo (TABARELLI et al., 2012). 

No estado da Bahia, a área original de Mata Atlântica, de acordo com a Lei da Mata 

Atlântica, nº 11.428 (BRASIL, Lei 11.428/2006), é de 32% do seu território e, desse total, em 

2014 restavam apenas 11,3% (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2014), o que 

evidencia o processo de degradação desse bioma e justifica a urgência de estudos que 

possam subsidiar programas de proteção dos seus remanescentes. 

Segundo Moraes et al. (2012), a Mata Atlântica no sul da Bahia passa por um processo 

de desmatamento com conversão de seus remanescentes florestais em outros usos do solo 

de maior interesse econômico, como a criação de gado praticada através da pecuária 

extensiva, reduzindo este bioma a apenas fragmentos florestais isolados (manchas) na 

paisagem.  

De acordo com Laurence e Vasconcelos (2009), uma das consequências do 

desmatamento é a fragmentação florestal. Esse processo de fragmentação ocorre 

naturalmente, porém, tem se intensificado com as ações humanas, transformando a paisagem 

natural em um mosaico, composto por diversas manchas isoladas que passam a apresentar 

características diferentes do seu entorno (CERQUEIRA et al. 2003).  
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Uma das estratégias para se restabelecer a conectividade da paisagem, compreendida 

como a sua capacidade de facilitar os fluxos biológicos e o aumento das possibilidades de 

recolonização local (TAYLOR et al. 1993), é a adoção dos corredores ecológicos que podem 

ser implementados através do reflorestamento de espécies nativas ou através da utilização 

do sistema agroflorestal (SAF) cabruca. Esse sistema, característico da região sul do estado da 

Bahia, consiste no tradicional cultivo do cacau (Theobroma cacao L.) sob um dossel de árvores 

de sombra (JOHNS, 1999; SAMBUICHI et al., 2012), sendo que nessa região, as árvores 

utilizadas para sombreamento são espécies nativas da Mata Atlântica. A cabruca atua, 

portanto, na conservação da biodiversidade enquanto também provê habitats para diversas 

espécies da fauna e flora local, além de ajudar na conectividade entre os remanescentes 

florestais e na redução dos efeitos de borda sobre tais remanescentes (CASSANO et al., 

2009). No entanto, o valor da cabruca para aconservação de espécies depende da 

quantidade e da qualidade dos remanescentes florestais (SAMBUICHI et al., 2012).  

Diante desse contexto, os princípios da ecologia da paisagem, também denominada 

geoecologia das paisagens (RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2013), e a aplicação de suas 

métricas contribuem de forma significativa para o estudo do padrão espacial da fragmentação 

(LANG; BLASCHKE, 2009). Para tanto, se faz necessária a escolha adequada da unidade da 

paisagem, onde os processos naturais ocorram de forma integrada.  

Nesse sentido, a bacia hidrográfica passa a ser considerada no Brasil como a unidade 

básica de gestão ambiental e de recursos hídricos, a partir da implementação, em 1997, da 

Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei Federal nº 9.433 (BRASIL, Lei 9.433/1997), dada 

a importância da manutenção dos mananciais e do fato de que a bacia hidrográfica 

integra processos naturais e antrópicos articulados. 

Uma bacia hidrográfica corresponde ao conjunto de terras que são drenadas por um 

corpo d’água principal e seus afluentes. Na perspectiva da conservação dos recursos naturais, 

o conceito envolve o conhecimento da sua estrutura biofísica e das mudanças nos padrões de

uso da terra e suas implicações no ambiente (PIRES; SANTOS; DEL PRETTE, 2005). De 

acordo com Calijuri e Bubel (2006), uma bacia hidrográfica é categorizada a partir da 

hierarquização dos canais e as microbacias são formadas por canais de 1ª e 2ª ordem e, em 

alguns casos, de 3ª ordem. 
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Nesse sentido, o estudo da fragmentação florestal em uma microbacia hidrográfica é de 

extrema importância por avaliar o grau de percolação da paisagem, que corresponde ao 

deslocamento dos organismos entre as manchas maiores e mais arredondadas (METZGER, 

1999), com maior potencialidade para a conservação da biodiversidade local.  

Desse modo, busca-se, nesse trabalho, (1) apresentar a proposta metodológica adotada 

para avaliar a fragmentação florestal a partir do cálculo de métricas da paisagem e (2) simular 

cenários ambientais, visando a adoção de melhores estratégias de restauração florestal em 

uma área de Mata Atlântica altamente fragmentada. Destaca-se que o presente trabalho 

apresenta dados ainda inéditos para a área de estudo. 

 

Materiais e métodos 

A microbacia do rio Tiriri (MBHT) localiza-se na zona rural do município de Ilhéus, no 

Território de Identidade Litoral sul da Bahia, e apresenta uma área de aproximadamente 

10.452,2 ha, ocupando a porção leste da bacia hidrográfica do Rio Almada (Figura 1), uma 

sub-bacia da Bacia do Leste.  

Por estar localizada na histórica Região Cacaueira, a microbacia do rio Tiriri apresenta 

um quadro de fragmentação de suas áreas de floresta devido ao cultivo do cacau, 

principalmente sob a forma do sistema cabruca, que ainda conserva parte da vegetação 

nativa. Além dessa atividade, a pecuária também tem aumentado na região, o que tem 

acelerado o processo de desmatamento dos remanescentes de Mata Atlântica.  

Além dessas atividades econômicas, no litoral norte do município de Ilhéus está 

prevista a construção de um Complexo Portuário e de Serviços Porto Sul (Decreto 

12.724/2011), constituído de instalações portuárias terrestres e marinhas, além da Ferrovia 

de Integração Oeste-Leste (FIOL) e de uma estrada que liga a BA 262 ao porto. Esse 

complexo formará um corredor de exportação de produtos como minério de ferro, níquel, 

urânio e grãos do oeste e do centro-oeste da Bahia (FRANCO et al. 2015; BELLIA et al. 

2009; CAMARGO et al., 2011). Tais empreendimentos, atualmente, encontram-se em fase 

de implantação e suas infraestruturas lotam parte da porção leste da microbacia do rio Tiriri 

(Figura 1). 
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Figura 1. Localização da microbacia do rio Tiriri no município de Ilhéus, Bahia (2014) 

Fonte: SEI (2016). 

Para a avaliação da fragmentação florestal, inicialmente tal mapeamento foi realizado 

no Laboratório de Planejamento Ambiental da Universidade Estadual de Santa Cruz, em 

escala 1:100.000, através de classificação supervisionada por verossemelhança com 

posteriores correções realizadas a partir de digitalização manual. As análises foram realizadas 

através do Sistema de Informação Geográfica (SIG) ArcGIS 10.2.2, e o mapa de fragmentos 

florestais da microbacia do rio Tiriri foi elaborado a partir de imagens de satélite RapidEye do 

ano de 2012, com resolução espacial de 5 metros. As imagens foram disponibilizadas pelo 

Ministério do Meio Ambiente através do Geocatálogo (http://geocatalogo.mma.gov.br). 

A avaliação da fragmentação florestal na microbacia do rio Tiriri foi feita através da 

aplicação de métricas de paisagem, com base na metodologia proposta por Pires, Pires e 

Santos (2004). Foram mapeados apenas os fragmentos (frags) de vegetação nativa com 

cobertura arbórea/arbustiva acima de 3 ha, de acordo com o proposto por Laurence e 

Bierregaard (1997). 
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A análise dos fragmentos foi realizada com base no índice de forma que indica o 

formato dos mesmos. Segundo Bowen e Burgess (1981), o grau de desenvolvimento de uma 

margem M de uma mancha i é dado pela razão do perímetro de sua borda em relação a sua 

área; sendo Mi=P/A, onde: Mi é um índice de forma da mancha i, P é o seu perímetro e A 

sua área. Assim, quanto mais alongada ou recortada é a forma do fragmento, maior é o valor 

de Mi.  

Para a análise do grau de Vulnerabilidade Ecológica Relativa (VER), foi delimitada uma 

área padrão de 30 m da borda para o interior dos fragmentos, de acordo com o proposto 

por Pires (1995) e Pires; Pires; Santos (2004); e com base nas pesquisas realizadas por 

Ranney et al. (1981); Willian-Linera (1990) que encontraram efeito de borda estudando: 

estrutura da vegetação, vegetação intolerante e sombreamento em florestas.  Essa área foi 

considerada como medida mínima de borda, e o restante foi considerado como área do 

núcleo do fragmento.  A partir desses dados foram feitos os cálculos da relação 

interior/borda de cada fragmento (PIRES; PIRES; SANTOS, 2004). 

Como resultado, os fragmentos foram classificados como de menor VER, aqueles 

com relação interior/borda maior que 2,5. Os fragmentos com relação interior/borda menor 

que 1,5 foram considerados de alta VER, e aqueles com valores entre 1,5 e 2,5 foram 

enquadrados como fragmentos de média VER. Em função de se tratar de uma microbacia, os 

intervalos foram adaptados do proposto por Pires, Pires e Santos (2004), que propuseram 

uma metodologia para a avaliação da integridade ecológica da bacia hidrográfica do Ribeirão 

das Araras que possui canais de até 4ª ordem.  

Neste trabalho, foram propostas simulações de 3 cenários ambientais para a 

microbacia do rio Tiriri. No primeiro cenário, foi realizada uma análise do grau de isolamento 

dos fragmentos e da possibilidade de restauração da conectividade dos mesmos. Nesse 

cenário foram utilizadas distâncias previamente determinadas entre 50 e 350 m, de acordo 

com o proposto por Ranta et al. (1998). Dessa forma, foi possível analisar quantos 

fragmentos se conectariam em cada distância determinada. 

O segundo cenário consiste na expansão de área em todas as direções dos 

fragmentos mais vulneráveis, visto que estes correspondem aos únicos remanescentes de 

Floresta Ombrófila Densa na microbacia estudada, estando seriamente suscetíveis ao 

desaparecimento. Para tanto, foram considerados os fragmentos com alta VER e com área 
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menor que 10 ha (26 fragmentos no total), conforme adaptação do proposto por Pires, Pires 

e Santos (2004). A área dos fragmentos foi ampliada de modo que esses obtivessem uma 

área mínima de 10 ha, e a partir dessa modelagem do formato dos fragmentos, foi 

recalculado o valor do índice de forma.  

Devido à necessidade de possibilitar uma melhor conectividade entre os fragmentos, 

foi criado o terceiro cenário. Este consistiu na criação de fragmentos de ligação para simular 

a conectividade através da criação de corredores ecológicos não lineares. Para tanto, criou-

se nove fragmentos de ligação de diferentes tamanhos e de formato circular entre os 

fragmentos mais isolados e entre os arquipélagos de fragmentos, ou seja, aqueles próximos, 

mas não necessariamente conectados.  

 

Resultados e discussão 

O mapeamento da área florestada da microbacia hidrográfica do rio Tiriri apresentou 

fragmentos de diversos tamanhos, porém, para este estudo, foram selecionados apenas os 

fragmentos com área acima de 3 ha, visto que para Laurence e Bierregaard (1997), 

fragmentos com área a partir de 3 ha já são considerados como de alto valor para 

conservação da biodiversidade, ao passo que fragmentos com área menor que 3 ha são de 

baixo valor.  

De acordo com Forman e Godron (1986), a área dos fragmentos é uma das mais 

importantes informações acerca de uma paisagem, pois além de servir de base para o cálculo 

de outras métricas, a relação espécie-área é uma das mais bem embasadas pela Ecologia e é 

descrita pela Teoria da Biogeografia de Ilhas (MACARTHUR; WILSON, 1967). 

A paisagem da microbacia hidrográfica do rio Tiriri reflete uma característica da 

paisagem da BHRA que é a fragmentação de sua área florestada, de acordo com trabalho 

realizado por Moraes (2012). Segundo Pires, Pires e Santos (2004) e Melo (2011), os efeitos 

da fragmentação florestal intensa estão relacionados ao tamanho e ao número de áreas 

remanescentes de mata, à reprodução e o isolamento desses fragmentos. Tais efeitos 

implicam na quantidade e qualidade dos hábitats e o fluxo e migração das espécies, além de 

impossibilitar a implantação de corredores ecológicos.  
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Melo (2011) ainda afirma que a fragmentação favorece a fauna no caso das espécies 

generalistas que se adaptam facilmente às mudanças ambientais, enquanto prejudica as 

espécies mais especialistas que não atravessam áreas de pastagem ou áreas de cultivo, 

levando-as à diminuição do fluxo gênico, o que pode em última instância, provocar a extinção 

da espécie.  

A partir desse princípio, observando a área da microbacia, nota-se que esta ainda 

apresenta fragmentos significativos, onde 61 possuem área entre 3 e 10 ha, 29 entre 10 e 20 

ha, 7 entre 20 e 30 ha e 2 com área maior que 30 ha, totalizando 99 fragmentos de mata 

acima de 3 ha (Tabela 1). 

Tabela 1. Classes de tamanho dos fragmentos florestais da microbacia do rio Tiriri, Ilhéus (2016). 

Périco et al. (2005) afirmam que o tamanho e a forma de um fragmento irão definir a 

sua quantidade de borda, a qual corresponde ao perímetro de um fragmento florestal, sendo 

a área que sofre maior influência da matriz.  

Na Figura 2encontram-se os valores do índice de forma (Mi) dos fragmentos, 

identificando quais desses são mais vulneráveis aos efeitos de borda. Pode-se afirmar que os 

fragmentos que são mais circulares e, consequentemente apresentam menor efeito de borda 

são os fragmentos 3 e 39 com Mi < 10. Já os fragmentos 1, 11, 15 e 40 apresentam Mi > 25, 

estando extremamente suscetíveis ao efeito de borda por serem muito recortados ou por 

apresentarem forma alongada. 

Classes de tamanho Nº de frags Área (ha) Área relativa (%) 

Frags entre 3 e 10ha 26 152 65,0 

Frags entre 10,1 e 20ha 9 111 22,5 

Frags entre 20,1 e 30ha 3 82 7,5 

Frags >30ha 2 97 5,0 

Total 40 442 100 
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Figura 2. Índice de forma calculado para os fragmentos florestais da microbacia do rio Tiriri. 

A análise da VER (Figura 3) permitiu identificar os fragmentos com maior ou menor 

possibilidade de apresentar maior riqueza de espécies e tamanho populacional em função de 

seu tamanho e seu perímetro, indicando também os fragmentos mais vulneráveis a 

desaparecer, em função do efeito de borda e a pressão da matriz. 
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Figura 3. Mapa de classificação de fragmentos quanto à VER da microbacia do rio Tiriri. 

 

 

De acordo com Moraes et al. (2012), as espécies de interior, em função da sua 

restrição às condições ambientais das áreas internas dos fragmentos, competem e são 

excluídas por outras espécies adaptadas às áreas de borda (espécies generalistas), sendo este 

um dos exemplos do efeito de borda. 

Trinta e quatro dos fragmentos identificados apresentam alta VER, ou seja, são 

altamente vulneráveis à perda de biodiversidade, quatro deles possuem média VER e apenas 

dois fragmentos apresentam baixa VER, ou seja, são pouco vulneráveis à perda de 

biodiversidade. Estes últimos devem atuar como possíveis áreas fonte na paisagem, e devem, 

portanto ser conservados, mesmo estando isolados na paisagem.  

Dessa forma, a análise da vulnerabilidade ecológica relativa permitiu a identificação e 

a quantificação dos fragmentos mais frágeis em relação ao seu tamanho e formato e a 

indicação das áreas que sofrem maiores pressões do uso do solo do entorno. 
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Partindo do princípio de que os dois fragmentos classificados com baixa VER são de 

extrema importância para conservação, foi avaliado o uso do solo predominante no entorno 

desses fragmentos. Essa análise mostrou que tais fragmentos têm em seu entorno áreas de 

cabruca e pastagem. No entanto, o fragmento que se encontra na porção sudoeste da 

microbacia está bem mais ameaçado, em função das áreas de pastagens serem bem maiores 

em seu entorno.  

Quanto aos quatro fragmentos de média VER, três possuem um papel importante do 

ponto de vista ecológico, pois constituem potenciais áreas de fonte de dispersão para outros 

fragmentos, sendo que um destes está contribuindo para a proteção de nascentes. 

 

Simulação de cenários ambientais para a restauração da conectividade 
 

De acordo com Ranta et al. (1998), a restauração ou a manutenção da conectividade 

entre fragmentos é considerada de extrema importância para a diversidade biológica e a 

integridade dos ecossistemas contidos em uma paisagem. 

Em função do intenso processo de fragmentação florestal na microbacia do rio Tiriri, 

torna-se necessária uma análise do grau de isolamento dos fragmentos, bem como a análise 

de alternativas de conectividade dos mesmos através da simulação de cenários. 

 Fahrig (2003) afirma que o isolamento dos fragmentos, como um dos processos que 

resultam na fragmentação de uma paisagem, é uma das medidas utilizadas para a 

quantificação de hábitat.  Assim, o isolamento dos fragmentos florestais participa na variação 

da riqueza de espécies, agindo negativamente ao diminuir a taxa de imigração ou de 

recolonização. Todavia, consequências decorrentes do isolamento dependerão de fatores 

como a distância e a área dos fragmentos, do arranjo espacial das mesmas e da composição 

da matriz, os quais interagem na paisagem (METZGER, 1999).  

Nesse estudo, considerou-se como isolados, os fragmentos que a uma distância 

determinada não tiveram sua borda sobreposta com outros fragmentos vizinhos. Ao passo 

que nos casos onde houve sobreposição da borda expandida, os fragmentos foram 

considerados conectados às distâncias previamente estabelecidas (50 a 350 m). A Tabela 2 

apresenta as mudanças no grau de conectividade dos fragmentos conforme o aumento da 

distância da borda expandida de 50 a 350 m. 
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Tabela 2.Resultado da análise das possibilidades de conexão dos fragmentos conforme a expansão da 
borda a determinadas distâncias. 

Distância de borda expandida Nº de fragmentos conectados 

50m 

100m 

150m 

200m 

250m 

300m 

350m 

17 

30 

32 

33 

34 

36 

36 

 

Com uma expansão de borda de 50 m, 17 fragmentos seriam conectados. Com 100 

metros, mais da metade (30) dos fragmentos se conectariam. A análise com o maior valor de 

borda expandida (350 m) mostrou que 36 dos 40 fragmentos se conectariam, restando 

apenas quatro fragmentos isolados na paisagem. Por outro lado, uma expansão de borda de 

150 m já permitiria a conectividade de cerca de 80% dos fragmentos, possibilitando uma 

significativa restauração florestal da microbacia do rio Tiriri (Figura 4). 
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Figura 4. Cenário de expansão de borda dos fragmentos da microbacia do rio Tiriri. 
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Considerando que um fragmento muito pequeno não possui integridade ecológica 

suficiente para manter populações viáveis de espécies com maior plasticidade ambiental 

(PIRES; PIRES; SANTOS, 2004) e que um fragmento de alta VER é mais suscetível ao 

desaparecimento, foi simulado o cenário 2, com a proposta de ampliação dos fragmentos 

menores para até 10 ha (Figura 5). 

Figura 5. Cenário de ampliação dos fragmentos florestais da microbacia do rio Tiriri 

Esse tipo de estratégia, além de permitir a conexão com outros fragmentos vizinhos, 

permite também a sua remodelação, de forma em que obtenham um formato mais circular 

ou menos recortado, como em seu estado atual.  

A partir da modelagem no formato dos 26 fragmentos considerados no cenário 2, 

houve uma diminuição significativa no valor do índice de forma desses fragmentos. No 

cenário atual, foi verificado que dos 26 fragmentos, 21 possuem Miacima de 20 e 5possuem 

Mi acima de 15. Já no cenário 2, haveria uma diminuição nesses valores, onde apenas dois 
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fragmentos apresentariam um valor de Mi > 10, enquanto 24 passariam a apresentam Mi < 

10, sendo esses valores que evidenciam um formato mais circular ou menos recortado. 

Em estudo semelhante aplicado à bacia hidrográfica do rio Almada, Viana e Moraes 

(2016) também obtiveram o resultado de que a remodelação do fragmento produziria uma 

mudança positiva no formato dos mesmos. 

Para uma boa funcionalidade dos fragmentos florestais, também é importante que 

haja conectividade entre eles, no intuito de que haja uma diminuição dos efeitos da 

fragmentação. Uma das estratégias adotadas para conter esse problema é a criação de um 

sistema de conexão da paisagem através um conjunto de corredores lineares ou não-lineares 

(stepping stones) (HERRMANN, 2011). Esta mesma autora, ressalta que a conectividade 

potencialmente permite a movimentação dos organismos, a dispersão das espécies, o fluxo 

genético e o efeito resgate. Nascimento et al. (2012) explicam esse efeito que é o resultado 

do tamponamento da taxa de imigração sobre a taxa de extinção. 

Diante desse contexto, o cenário 3 corresponde a uma estratégia de conectividade 

através da criação de fragmentos de ligação (FL), entre fragmentos florestais maiores ou 

entre arquipélagos de fragmentos. 
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Figura 6. Cenário de ampliação dos fragmentos florestais e inserção de FL na microbacia do rio Tiriri 

Fonte: dados da pesquisa. 

A modelagem deste cenário se baseou no cenário de expansão da área dos 

fragmentos (cenário 2), tendo por objetivo aumentar a conectividade dos fragmento maiores 

e mais isolados e os arquipélagos através do criação dos FL.  

Foram criados nove FL dispostos entre os fragmentos considerados como “áreas 

fonte” de tamanhos variados (Figura 6), não ultrapassando 20 ha, visto o tamanho da 

microbacia e dos fragmentos florestais existentes. Essa estratégia de criação de fragmentos 

de ligação melhorou a conectividade da paisagem. 

Conclusão 
A análise da fragmentação da paisagem na microbacia do rio Tiriri, com base nos 

resultados discutidos, evidenciou que muitos fragmentos estão ameaçados em função do 

avanço de atividades agropecuárias e da implantação do Porto Sul. O mapeamento permitiu 

avaliar o tamanho, o formato e a disposição dos fragmentos florestais ao longo da microbacia, 
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bem como possibilitou a simulação de cenários ambientais que permitiram analisar o grau de 

conectividade, bem como podem servir como subsídio para a gestão da paisagem. 

O mapeamento mostrou que existem apenas 40 fragmentos na microbacia do rio 

Tiriri, e a maioria está disposta na sua porção leste, local onde também serão implantados 

empreendimentos.  Observou-se também que, de modo geral, os fragmentos da microbacia 

do rio Tiriri são pequenos. Apenas 14 fragmentos possuem área maior que 10 ha, 

correspondendo a 35% do total de fragmentos e a cerca de 4% da área total da microbacia. 

Quanto ao índice de forma (Mi), a análise mostrou que a maioria possui um formato 

irregular, ou seja, muito alongado ou recortado, enquanto apenas dois fragmentos obtiveram 

Mi < 10, correspondendo também aos fragmentos com menor vulnerabilidade ecológica 

relativa. 

Os cenários que foram simulados possibilitaram realizar uma análise da conectividade 

da paisagem da microbacia. Na primeira simulação, foram apresentados cenários de 

expansão de borda em variados tamanhos. A adoção dessa estratégia, com expansão a partir 

de 150 m, permitiria a conexão da maioria dos fragmentos. Já os cenários 2 e 3 levaram em 

consideração os fragmentos mais vulneráveis (alta VER e menor área), consistindo no 

aumento da área dos fragmentos em até 10 ha e na criação de fragmentos de ligação entre 

áreas fonte e arquipélagos.  

Dentre os três cenários simulados, a estratégia que apresentaria menor custo, 

envolvendo tempo, recursos financeiros e humanos, seria o cenário 3. Tal cenário propõe a 

criação de fragmentos de ligação formados por essências nativas, envolvendo uma área de 

pouco mais de 50 ha. No entanto, a estratégia considerada mais efetiva em termos de 

contribuir para a conectividade da paisagem seria o cenário 1, que consistiria na expansão de 

borda dos fragmentos existentes em até 150 m, englobando pouco mais de 320 ha. Tal 

estratégia envolveria não apenas a proteção das bordas, como também o plantio de espécies 

pioneiras, subsidiando-se o processo de sucessão ecológica natural.  

É importante ressaltar a importância de estudos de fragmentação aliados à 

modelagem ambiental, visto que esses fornecem produtos cartográficos indispensáveis para o 

gerenciamento da paisagem, e através da criação de cenários ambientais, permite-se que a 

tomada de decisão esteja baseada em princípios ecológicos.  
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Resumo 

Com o processo de urbanização, grande parte da cobertura superficial do solo é impermeabilizada, 

devido à ampla construção de edifícios e pavimentos. O aumento da impermeabilização reduz a 

infiltração da água no terreno e aumenta o escoamento superficial, afetando a capacidade de recarga 

dos corpos hídricos. Nessa perspectiva, a seguinte pesquisa buscou avaliar a relação entre o processo 

de urbanização na região da Lagoa da Pindoba em Feira de Santana (BA) e as alterações no nível do 

seu espelho de água, com base na ortofoto (2013) da CONDER. Para avaliar o grau de 

impermeabilização, foi mapeado o uso e ocupação da área e estimado o coeficiente de runoff médio 

da região, através da metodologia descrita por Tucci (2004). E com os dados obtidos, foi calculado o 

pico de vazão para a lagoa, pelo Método Racional, e foram produzidos, no Spring 4.3.3, mapas dos 

coeficientes de escoamento e das classes de infiltração do solo do Novo Horizonte. Assim, com esta 

pesquisa, espera-se contribuir para uma melhor compreensão das características do uso e ocupação 

do solo no bairro do Novo Horizonte e auxiliar o estudo da impermeabilização do solo urbano de 

Feira de Santana e suas repercussões no seu sistema lacustre. 

Palavras-chave: uso e ocupação do solo urbano, infiltração, coeficiente de escoamento, 

processamento de imagens. 
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Introdução 

A Lagoa da Pindoba, em Feira de Santana (Bahia), é um corpo de água perene que se 

encontra bastante antropizado, principalmente pela intensificação do processo de 

urbanização na região. Segundo Machado e Lobão (2005, p. 3802), o crescimento da 

ocupação urbana no entorno da lagoa ocorreu no final do século XX, com o surgimento do 

bairro Novo Horizonte e a ampliação da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). 

“A Lagoa da Pindoba é fonte de alimento e renda para diversas pessoas que ali habitam. 

Entretanto, vem sofrendo agressões [...]” (LIMA et al., 1997). 

Entre os danos decorrentes da expansão das cidades e modificação do uso e 

ocupação do solo, tem-se o aumento do grau de impermeabilização do terreno. As 

superfícies impermeabilizadas reduzem a capacidade de infiltração das chuvas, aumentando 

os riscos de erosão, deslizamento de massa e alagamentos de córregos e ruas. Essa água, que 

seria absorvida, estaria disponível para o abastecimento dos lençóis freáticos, os quais, com a 

capacidade de recarga reduzida, alteram os níveis dos corpos hídricos.  

Nessa perspectiva, a seguinte pesquisa busca avaliar os impactos do adensamento 

urbano sobre a Lagoa da Pindoba através da caracterização do uso e ocupação do terreno, 

quantificação de superfícies impermeáveis e estimativa do coeficiente de escoamento 

superficial médio e vazão máxima na região. Para tanto, foram utilizadas técnicas de 

geoprocessamento e de modelagem hidrológica (baseada no Método Racional), as quais 

permitem o tratamento e interpretação dos dados e a estimativa da vazão de pico em 

pequenas bacias. 

Caracterização da área de estudo 

A área de estudo é referente ao entorno da Lagoa da Pindoba, que se encontra no 

Bairro Novo Horizonte da cidade de Feira de Santana - Bahia, no limite norte com a 

Universidade Estadual de Feira de Santana. (Figura 1) 

Esse corpo de água é uma lagoa perene que se encontra bastante antropizada, seja 

pela redução da vegetação nativa, aterramento para construção de casas, construção da BR-

116 Norte ou lançamento de dejetos em suas águas, já que “o bairro Novo Horizonte, a 

Lagoa de Pindoba e a Lagoa do Prato Raso estão inseridos na Bacia do Pojuca, onde não 
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existe tratamento de esgoto.” (TEIXEIRA, 2010, p.24).Além do avanço indiscriminado do 

conjunto habitacional sobre as margens da lagoa, ocorre a exploração do barro pelas olarias, 

o que altera sua forma. Outra modificação que pode ser notada é a redução do grau de 

permeabilidade da área devido à substituição da vegetação natural pelas construções urbanas 

no local. 

A introdução de superfícies impermeáveis diminui a infiltração e reduz a 
superfície de retenção, portanto tem-se uma diminuição do abastecimento 
do lençol freático, o que pode implicar desperenização dos cursos d’água. A 
mesma impermeabilização causa um aumento no escoamento superficial 
combinado com o aumento da velocidade produzida pela drenagem 
artificial, resultando em maiores vazões de pico com tempo de ocorrência 
mais rápido, provocando as enchentes em áreas urbanas” (TUCCI, 2002 
apud SEBUSIANI; BETTINE, 2011).  
 

Figura 1: Mapa de localização da área analisada – Entorno da Lagoa da Pindoba 

 

II Simpósio de Modelagem de Sistemas 
Ambientais e Gestão da Paisagem

12 a 16 de dezembro de 2016
Museu de História Natural e 
Jardim Botânico da UFMG  
Belo Horizonte - MG

Anais do II Simpósio Modelagem de Sistemas Ambientais e Gestão da Paisagem 65



Procedimentos Metodológicos 

Primeiramente, foi feito o levantamento das referências bibliográficas e dados 

cartográficos. Os dados foram coletados tanto em Bancos de Informações da CONDER - 

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, quanto através de visita de 

campo. Foi utilizada como base do estudo a ortofoto obtida a partir de levantamento 

aerofotogramétrico de Feira de Santana, em 2013, elaborado pela CONDER.  (Figura 2) 

 

Figura 2: Corte da Ortofoto Georreferenciada (2013). Fonte: CONDER 

 

 

Os dados de sensoriamento remoto, como as ortofotos, têm sido amplamente 

utilizados para analisar a dinâmica do espaço. “Com o sensoriamento remoto é possível 

avaliar as respostas decorrentes de perturbações introduzidas pela atividade humana, de 

modo a prever o impacto dessas ações sobre suas condições de sustentabilidade em médio e 

longo prazo” (NOVO, 2005). Assim, a utilização desse conjunto de técnicas de obtenção e 
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processamento de imagens constitui uma importante ferramenta para monitorar as 

mudanças ocorridas e prevenir o corpo hídrico analisado. 

O Sistema de Informação Geográfica (SIG) é uma ferramenta de geoprocessamento 

que, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, processa dados gráficos e 

não gráficos com ênfase em análises espaciais e modelagens de superfícies, integrando-os 

numa única base de dados. “A tecnologia de SIG pode trazer enormes benefícios devido à 

sua capacidade de manipular a informação espacial de forma precisa, rápida e sofisticada” 

(GOODCHILD et. al., 1993). Esse sistema permite a obtenção de diferentes mapas 

temáticos, em que diversos tipos de informações podem ser sobrepostos e analisados, o que 

facilita as tomadas de decisão. Dessa maneira, as geotecnologias, sensoriamento remoto e 

SIG’s, quando associadas, são importantes instrumentos para o planejamento e análise, de 

maneira isolada ou temporal, da dinâmica de uma determinada área. 

Assim, em ambiente SIG, foi criado um banco de dados para reunir as informações 

temáticas da área que envolve a Lagoa da Pindoba. Nessa etapa, foram definidos alguns 

parâmetros geodésicos, como o uso da projeção UTM e adoção do Datum Sirgas 2000. 

Posteriormente, com o auxílio do AutoCAD, foi realizada a vetorização, diretamente 

na ortofoto de 2013, das feições relevantes ao estudo (arruamento, área construída, 

vegetação...), pelo processo de interpretação visual. Durante esse procedimento, foram 

perdidas as referências geográficas, necessitando, portanto, fazer o registro vetorial, o qual 

foi realizado utilizando-se o Spring 4.3.3. 

De acordo com o INPE, o Spring (Sistema de Processamento de Informações 

Georreferenciadas)é um banco de dados que administra tanto dados vetoriais como dados 

matriciais ("raster") e realiza a integração de dados de Sensoriamento Remoto num Sistema 

de Informações Geográficas. Além disso, ele aprimora a integração de dados geográficos, 

com a introdução explícita do conceito de objetos geográficos (entidades individuais), de 

mapas cadastrais, mapas de redes e campos. 

A partir das feições vetorizadas, ajustadas e poligonizadas, foram determinadas as 

seguintes classes temáticas, baseadas no uso e ocupação do solo, para mapear a cobertura 

superficial do terreno: Área Construída, Calçamento, Asfalto, Lagoa, Solo Exposto, 

Vegetação, Sem Pavimentação. 
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Então, realizou-se a conversão da representação vetorial das feições para matricial e, 

em seguida, no Spring 4.3.3, quantificou-se a extensão de cada classe, adotando-se a matriz 

com uma resolução de 0,5m x 0,5m (considerando-se o erro de graficismo, também 

chamado de precisão gráfica). A quantificação dessas classes na superfície do terreno foi feita 

através da identificação dos polígonos sobre a ortofoto.  

Um modelo pode ser considerado como uma representação simplificada da 

realidade, auxiliando no entendimento dos processos que envolvem essa realidade. “Os 

modelos estão sendo cada vez mais utilizados em estudos ambientais, pois ajudam a 

entender o impacto das mudanças no uso e cobertura da terra e prever alterações futuras 

nos ecossistemas” (RENNÓ & SOARES, 2010, p.4). 

O crescimento das superfícies impermeabilizadas, decorrente do processo de 

urbanização, causa um maior escoamento superficial das águas e eleva a vazão de pico, o que 

aumenta os riscos de inundações nos centros urbanos. Nessa perspectiva, foram 

desenvolvidos modelos que buscam analisar os principais impactos do adensamento urbano 

nos recursos hídricos, os quais são denominados modelos hidrológicos. 

Eventualmente alguns modelos hidrológicos são denominados de chuva 
vazão, já que são aplicados com o objetivo de simular a resposta da bacia 
em termos de vazão para uma determinada seção fluvial de interesse, a 
partir de uma precipitação (chuva) conhecida (ROSA, 2002, p.23). 

 
A integração do SIG com os modelos hidrológicos e a sua aplicação em 
bacias hidrográficas permite a realização de um grande número de 
operações, como projeto, calibração, simulação e comparação entre os 
modelos. O uso do SIG permite, ainda, subdividir a bacia hidrográfica em 
subáreas homogêneas de mesma resposta hidrológica (CALIJURI apud 
MACHADO, 2002, p.16). 
 

O presente estudo utilizou um modelo hidrológico de transformação de chuva 

em vazão, no qual todos os processos hidrológicos são expressos por um coeficiente, 

denominado coeficiente de escoamento superficial (C) ou runoff. 

Esse coeficiente é, geralmente, adotado com base em tabelas elaboradas a partir 

das características da bacia hidrográfica, como: o tipo de solo, a umidade prévia, a vegetação 

e uso e ocupação da região. O valor do coeficiente será maior quanto menor a capacidade de 

infiltração e menor o volume de água interceptado pela vegetação ou retido nas depressões 
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do terreno. Este estudo seguirá a metodologia descrita por Tucci (2004), a qual, ao 

considerar áreas heterogêneas, analisa separadamente cada uso e ocupação do terreno da 

bacia, classificando-os com um coeficiente próprio. E, depois, é obtida uma média ponderada 

em relação à área de cada região distinta para extrair o coeficiente de escoamento superficial 

médio para a região analisada (Equação 1): 

𝐶𝐶 =  𝐶𝐶1.𝐴𝐴1+𝐶𝐶2.𝐴𝐴2+⋯+ 𝐶𝐶𝑛𝑛 .𝐴𝐴𝑛𝑛
𝐴𝐴1+ 𝐴𝐴2+⋯+ 𝐴𝐴𝑛𝑛

   (1)   

Em que,  

C: coeficiente de escoamento superficial médio calculado; 

Cn: coeficiente de escoamento superficial de área específica; 

An: área relativa ao coeficiente Cn. 

O modelo hidrológico adotado é baseado na equação do Método Racional, o qual é 

caracterizado por englobar em um coeficiente, o coeficiente de runoff, todos os processos 

hidrológicos para a transformação de precipitação em vazão. Ele é normalmente utilizado 

para determinar a vazão máxima de pequenos corpos hídricos. 

O cálculo da vazão de cheia é realizado pela seguinte fórmula racional (Equação 2): 

𝑄𝑄 = 0,278 𝐶𝐶 𝐼𝐼 𝐴𝐴                                  (2) 

Em que, 

Q é a vazão de pico, em m³/s; 

C é o coeficiente de escoamento superficial médio; 

 I é a intensidade da chuva sobre toda a área em mm/h; 

Aé área do corpo hídrico em km². 

Assim, utilizando o Método Racional, com o valor estimado do coeficiente C, foi 

calculado o pico de vazão para a lagoa.  E por fim, com todos os dados obtidos, foram 

produzidos, no Spring 4.3.3, mapas dos coeficientes de escoamento e das classes de 

infiltração do solo do Novo Horizonte. 
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Resultados e Discussão  

Através da identificação e quantificação da distribuição espacial de cada classe, 

obteve-se o mapeamento do uso e ocupação urbana da região em estudo (Figura 3) e as 

áreas de cada estrato (Tabela 1). 

Tabela1: Quantificação das áreas das classes e suas respectivas participações no espaço 

Classes Áreas (m²) Participação (%) 

Área Construída 140172,99 22,73 

Calçamento 31655,20 5,13 

Asfalto 4817,66 0,78 

Lagoa 193694,53 31,41 

Solo Exposto 13283,74 2,15 

Vegetação 

Sem Pavimentação 

211747,45 

21301,53 

34,34 

3,45 

Área Total Ocupada 616673,10 100,00 

 

Com os dados obtidos, foi possível quantificar e avaliar a disposição das superfícies 

permeáveis e impermeáveis da região estudada. Essa análise, de maior ou menor percentual 

de regiões impermeabilizadas, permite identificar as áreas que apresentam maiores indícios 

de comprometimento na qualidade do corpo hídrico.  

A classe que apresentou maior porcentual de participação no terreno foi a de 

Vegetação. Foram consideradas nesse estrato as áreas descampadas recobertas com capim, 

assim como, os diferentes tipos de vegetação que ocorrem no fundo dos quintais, sejam eles 

no porte das gramíneas ou arbustivas. As formações arbóreas foram incluídas nessa classe 

devido a sua ocorrência de baixa significância, o que não justificaria a criação de uma classe 

específica. A vegetação de maior densidade de ocorrência é a tabua, a qual não pode ser 

incluída no runoff, uma vez que essa vegetação ocorre dentro das lagoas. 

 Segundo Bertoni et al. (1990, p.59), os efeitos da vegetação no solo podem ser 

enumerados da seguinte forma:  
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(a) proteção direta contra o impacto das gotas de chuva; (b) dispersão da 
água, interceptando-a e evaporando-a antes que atinja o solo; (c) 
decomposição das raízes das plantas que, formando canalículos no solo, 
aumentam a infiltração da água; (d) melhoramento da estrutura do solo pela 
adição de matéria orgânica, aumentando assim sua capacidade de retenção 
de água; (e) diminuição da velocidade de escoamento da enxurrada pelo 
aumento do atrito na superfície. 
 

Sendo assim, percebe-se que essas áreas são de grande importância para uma maior 

infiltração e armazenamento de água no solo, o que irá abastecer os lençóis freáticos, 

evitando, dessa maneira, a redução do espelho d’agua da lagoa nos períodos sem 

precipitações regulares. 

 

Figura 3: Mapa das Classes de Infiltração do Solo do Novo Horizonte 

 

 

A classe Área Construída também apresentou significativa contribuição no uso e 

ocupação do solo. As regiões classificadas nesse estrato são caracterizadas pela 

predominância de residências de médio porte com vegetação isolada, muitas vezes, 
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impermeabilizada no seu entorno. Esse tipo de ocupação favorece a redução da 

permeabilidade do solo.  As superfícies impermeabilizadas diminuem a capacidade de 

infiltração e aumentam o escoamento das águas das chuvas, potencializando os riscos de 

erosão, deslizamento de massa e alagamentos de córregos e ruas. Essa água que seria 

absorvida estaria disponível para as plantas, diminuindo a incidência de secas, e para o 

abastecimento dos lençóis freáticos, os quais, com a capacidade de recarga reduzida, têm a 

sua principal fonte de água comprometida para a manutenção das lagoas na época seca do 

ano, o que pode levar a seca total do sistema lacustre nesse período. 

Com base na metodologia proposta por Tucci (2004), encontrou-se o valor de 0,25 

para o coeficiente médio de deflúvio da região analisada.  O emprego dessa metodologia é 

justificado por possibilitar a determinação de um valor médio de coeficiente C para a área 

em estudo, visto que ela é composta por usos e ocupações variados, os quais possuem 

características distintas entre eles. O coeficiente de escoamento superficial de cada sub-

região identificada através da ortofoto foi obtido com base na tabela dos valores adotados 

pela Prefeitura do Município de São Paulo (Wilken, 1978) e na tabela extraída do Manual da 

Técnica de Bueiros e Drenos da ARMCO. 

Para a Classe 1 - Área Construída adotou-se o valor médio de 0,65, referente ao 

coeficiente C de edificação não muito densa: partes adjacentes ao centro, de menor 

densidade de habitações, mas com ruas e calçadas pavimentas.  Foi determinado o 

coeficiente C médio 0,13, da zona de matas, parques e campos de esporte para a Classe 2 – 

Vegetação. Na Classe 3 – Asfalto utilizou-se o valor mediano de 0,88, do coeficiente C de 

superfícies asfaltadas e em bom estado. Atribuiu-se o coeficiente C médio de 0,80, que 

caracteriza pavimentações de paralelepípedos, ladrilhos ou blocos de madeira com juntas 

bem tomadas, para a Classe 4 – Calçamento. E por fim, tanto para a Classe 5 – Solo Exposto, 

quanto a Classe 6 – Sem Pavimentação, admitiu-se o coeficiente C médio de 0,20, 

equivalente a superfícies não revestidas, pátios de estrada de ferro e terrenos descampados. 

 Assim, cada uso e ocupação de solo da região foi enumerado como uma classe, 

sendo os estratos relacionados com seu respectivo coeficiente C na Tabela 2. Com base 

nessas informações, produziu-se, no Spring 4.3.3, o mapa de cada classe considerando seu 

respectivo coeficiente de escoamento superficial (Figura 4). 
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Segundo Yoshizane (2008), para macrodrenagem urbana, como canais, pontes e 

bueiros, o tempo de retorno adotado é igual a 25 anos. Portanto, para corrigir o coeficiente 

C para o período de retorno considerado, multiplicou-se o runoff pelo valor 1,10 encontrado 

na Tabela 3, obtendo-se o coeficiente C igual a 0,28. 

 

Tabela 2: Coeficiente C associado a cada classe 

Uso e Ocupação Classes Coeficiente C 

Área Construída Classe 1 0,65 

Vegetação Classe 2 0,13 

Asfalto Classe 3 0,88 

Calçamento Classe 4 0,80 

Solo exposto Classe 5 0,20 

Sem Pavimentação Classe 6 0,20 

 

 

Figura 4: Mapa da classificação do terreno com base no Coeficiente C 
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Tabela 3: Fator de Correção do Coeficiente C (Fonte: TUCCI, 2004). 

Tempo de Retorno (Anos) Multiplicador 

2 a 10 1,00 

25 1,10 

50 1,20 
100 1,25 

 

 

Por meio do Método Racional, obteve-se para a vazão máxima o valor de 3,552 l/s 

(0,003552m3/s), que expressa a quantidade volumétrica escoada. Para o cálculo, foi utilizada 

a intensidade de chuva igual a 0,074 mm/h, calculada com base nos dados pluviométricos 

médios de Feira de Santana, no ano de 2013 (Estação Climatológica 83221, UEFS/INMET). 

(Tabela 4). 

Tabela 4: Dados pluviométricos médios de Feira de Santana – 2013 

Mês Intensidade (mm) 

Jan 123,0 

Fev 5,7 

Mar 1,0 

Abr 93,6 

Mai 39,5 

Jun 112,3 

Jul 

Ago 

Set 

Out 

Nov 

Dez 

0,2 

54,0 

34,6 

59,4 

55,7 

66,2 

 

Considerações Finais 

As técnicas de sistemas de informações geográficas, sensoriamento remoto e 

modelagem que foram adotadas para o desenvolvimento desse trabalho foram essenciais 

para o mapeamento do uso e ocupação da região estudada, classificação das zonas 
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permeáveis e impermeáveis e obtenção do coeficiente de escoamento superficial médio e 

vazão de pico. 

Com base nos resultados da análise da cobertura superficial do solo do Novo 

Horizonte, pode-se concluir que, apesar da área apresentar zonas impermeáveis, compostas 

essencialmente por loteamentos irregulares que não obedecem a faixa de proteção 

estabelecida por lei, o valor do Coeficiente C encontrado, 0,28, e da vazão máxima, 3,552 l/s 

(0,003552 m3/s), revelam que o processo de escoamento superficial ainda não é significativo. 

Acredita-se que, o mesmo é influenciado principalmente pela não pavimentação das vias, 

manutenção de áreas verdes permeáveis nos lotes e a vegetação natural no entorno, e pelas 

áreas não construídas, que ainda mantêm seu aspecto de uso tradicional, como áreas de 

pastagem. 

Entretanto, é importante salientar que a continuidade do modelo de urbanização 

atual, em que é observado o aterramento do sistema lacustre para construções de 

residências, contaminação da água pelo lançamento de esgotos domésticos, deposição de lixo 

no entorno da Lagoa da Pindoba e retirada da vegetação nativa, pode potencializar algumas 

consequências, que já são notadas nesse corpo hídrico, como a redução do espelho d’água, 

diminuição do seu potencial de permeabilidade, rebaixamento do lençol freático e aumento 

do escoamento superficial. 

Este estudo pretende enfatizar o crescente processo de impermeabilização da área, o 

qual, caso não sejam propostas intervenções para minimizar o impacto da ocupação 

antrópica, pode elevar os valores da vazão e do coeficiente de escoamento da área, 

acarretando, desta maneira, impactos ambientais negativos, os quais implicarão 

significativamente na qualidade de vida urbana e no desaparecimento do sistema lacustre. 

Assim, com esta pesquisa, espera-se contribuir para uma melhor compreensão das 

características do uso e ocupação do solo no bairro do Novo Horizonte e, a partir daí, 

contribuir para o estudo da impermeabilização do solo urbano de Feira de Santana e suas 

repercussões no seu sistema lacustre. 
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Resumo 

A impermeabilização do solo em grandes centros urbanos e seus efeitos no meio ambiente e na 

sociedade está cada vez mais presente nas cidades. Este trabalho analisa o processo de 

impermeabilização do solo de Feira de Santana devido à expansão urbana. O município baiano com 

segunda maior população do estado, recentemente elevado ao posto de metrópole regional, possui 

uma topografia relativamente plana e carece de estudos que norteiem o planejamento urbano, 

promova educação ambiental e melhore o saneamento urbano. Foi feita coleta de imagens de 

satélites da área urbana da cidade, realizou-se o georreferenciamento, segmentação e classificação 

das imagens e uma análise estatística dos dados, através de análise espacial. A modelagem e o 

processamento de imagens foram realizados com o software SIG SPRING. Buscou-se retratar as 

áreas mais afetadas pela impermeabilização do solo e outras que estão em processo de 

impermeabilização devido ao crescimento urbano através da classificação de imagens de satélite. 

 

Palavras-chave: Impermeabilização, SIG, Crescimento Urbano, Classificação, Feira de Santana.  
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Introdução 

A cidade de Feira de Santana, segunda maior do Estado da Bahia, vem sofrendo um 

acelerado processo de expansão urbana. Apesar do crescimento ordenado, a substituição de 

pavimentos permeáveis (blocos intertravados, paralelos, etc.) e do solo, por pavimentos 

impermeáveis (tais como concreto e asfalto), e ainda o crescente aumento de edificações 

tem tornado o solo totalmente impermeável uma vez que a cidade, em grande parte, é 

composta por uma topografia plana e carece de um sistema de drenagem que atenda a toda 

essa transformação urbana.  

As pavimentações utilizadas no centro urbano alteram de forma significativa a 

dinâmica de infiltração dos solos, assim, o impacto da urbanização pode produzir aumento 

sensível nos coeficientes de escoamento de uma bacia (VENDRAME; LOPES, 2005). Essas 

alterações são observadas também no assoreamento do sistema lacustre de Feira de Santana 

e na diminuição das áreas verdes, com a supressão da cobertura vegetal para dar lugar a 

novos empreendimentos sem o acompanhamento adequado de obras de infraestrutura, de 

investimento no que diz respeito ao manejo das águas pluviais e da preservação mínima das 

áreas verdes urbanas. 

Entende-se que, com o processo de urbanização, os impactos no solo são 

identificados ainda que este não seja pavimentado e impermeabilizado. Primeiramente, o 

solo estando exposto com a retirada da vegetação apresenta albedo mais susceptível à 

concentração de calor do que quando coberto pela vegetação. Segundo porque se tratando, 

por exemplo, de solos argilosos a infiltração de água é mínima (SANTOS, 2008). 

A cidade de Feira de Santana torna-se um desafio aos projetos e obras de 

infraestrutura de saneamento urbano. Situa-se em meio à problemática da impermeabilização 

do solo, com uma população que cresce continuamente através de imigrações promovidas 

por investimentos na região nas áreas de educação, comércio e indústria. 

A técnica de sensoriamento remoto é usada para determinar mudanças no uso do 

solo e da cobertura da terra em áreas urbanaspara a tomada de decisões e gestão das 

paisagens (YILDIZ; DOKER, 2016). Este trabalho modela o nível de impermeabilização do 

solo da área urbana de Feira de Santana através de identificação das diferentes classes de uso 

do solo urbano, relacionando o nível de impermeabilização às classes de uso do solo urbano 

e quantificando-os.  
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Metodologia 

Modelou-se o espaço urbano com o uso de imagem RapidEye(resolução espacial de 

05m, com 05 bandas espectrais – azul, verde, vermelho, vermelho de borda e infravermelho 

próximo), com aplicação de técnicas de classificação de imagem (segmentação – Battacharya 

– e máxima verossimilhança) e técnicas comparativas para identificar as modificações dos 

sistemas de uso e cobertura do solo. Foi delimitada como área de estudo a região urbana de 

Feira de Santana (de acordo com a divisão oficial de bairros de 2010). A área urbana 

estudada abrange duas cenas, estas foram mosaicadas apresentando diferenças de 

balanceamento de cores (Figura 01), A aplicação da técnica de ajustes de histogramas, após 

processo de classificação, mostraram resultados não satisfatórios. Por essa área se constitui 

como uma área periurbana, com predomínio de pequenas propriedades rurais, concluiu-se 

que a sua retirada não provocaria alterações significativas nos resultados. 

A dinâmica atual foi avaliada através de trabalho de campo com caracterização das 

quadras do solo urbano onde se classificou e categorizou as diferentes áreas da cidade em 

relação às classes de uso e ocupação do solo utilizada. 

A classificação é o processo de extração de informação em imagens para reconhecer 

padrões e objetos homogêneos. A partir da escolha das imagens, buscou-se avaliar os 

métodos a serem empregados para classificar as imagens, que fossem mais condizentes com 

os objetivos propostos. Dos diferentes métodos avaliados, escolheram-se duas técnicas 

distintas: uma por pixel, o da Máxima Verossimilhança (MaxVer); e outra por regiões, o da 

Segmentação, com a utilização do algoritmo Bhattacharyya para realizar a classificação da 

imagem segmentada.  

Os Classificadores "pixel a pixel" utilizam apenas a informação espectral isoladamente 

de cada pixel para achar regiões homogêneas. O resultado final de um processo de 

classificação é uma imagem digital que constitui um mapa de "pixels" classificados, 

representados por símbolos gráficos ou cores. Dentre as técnicas de classificação 

multiespectral "pixel a pixel" a mais comum é a da MaxVerpor ser um método robusto e 

muito bem descrito na literatura. 
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Figura 01 - Cenas RapidEye com diferença em contrastes. Composição colorida 4-3-2 (RGB) 

 

 

Outra forma de classificação é através dos classificadores por regiões, que utilizam, 

além de informação espectral de cada "pixel", a informação espacial que envolve a relação 

entre os "pixels" e seus vizinhos. Estes classificadores procuram simular o comportamento de 

um foto-intérprete, ao reconhecer áreas homogêneas de imagens, baseados nas 

propriedades espectrais e espaciais de imagens. A informação de borda é utilizada 

inicialmente para separar regiões e as propriedades espaciais e espectrais irão unir áreas com 

mesma textura.  

A primeira etapa para realizar a classificação por regiões é a geração de uma imagem 

segmentada. A segmentação, a priori, constitui-se na primeira etapa de uma classificação 

orientada a objetos. Entretanto, o algoritmo utilizado se baseia na similaridade dos pixels, 

levando em consideração o interior dos objetos, analisando propriedades similares entre os 

pixels, tendo como critério os métodos de segmentação por crescimento de regiões, 

limiarização, detecção de bacias, pirâmides e clustering.  

Para a classificação com segmentação da imagem o algoritmo utilizado foi o 

Bhattacharyya, o qual utiliza a distância Bhattacharyya, que mede a similaridade de duas 

distribuições de probabilidade. 

Após vários testes nas imagens utilizando os métodos de pré-processamento 

(registro, filtragem, realce, composição de bandas, equalização de histogramas), optou-se 
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pelo uso da imagem RapidEye e pela técnica de classificação: uma por pixel (MaxVer) e outra 

por regiões (segmentação com processamento de classificação pelo algoritmo Batthacharya). 

A imagem RapidEye (17 de junho de 2010) utilizada é apresentada naFigura 02. 

 

Figura 02 - Cena RapidEye utilizada no trabalho. Composição colorida 5-3-2 (RGB) 

 

 

Resultados e discussão  

Após um estudo da região e da impermeabilização como esta se apresenta definiram-

se 08 classes para treinamento, baseadas no uso e ocupação do solo, a saber: 

 Urbano 1 – Área do centro da cidade, mais densa, alta concentração de 

edificações, concreto e coberturas de laje, ruas asfaltadas. Pouca ou nenhuma 

arborização; 

 Urbano 2 – Área adjacente ao Urbano1. Menor concentração de edificações. 

Maior arborização. Lajes de concreto e telhados cerâmicos. Ruas asfaltadas e 

pavimentadas de paralelepípedos; 

 Urbano 3 – Área periférica; predomínio de telhados cerâmicos; casas com 01 ou 

02 pavimentos; área construída menor que a área do imóvel, com existência de 

jardins e quintais; predomínio de ruas sem pavimentação; 
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 Água – Lago de Pedra do Cavalo; Rio Jacuípe; represas e barragens; lagoas 

urbanas com água.  

 Solo exposto – Áreas sem vegetação perceptível e sem revestimento de 

qualquer natureza.  

 Vegetação 1 – Vegetação densa às margens de rios e lagoas.  

 Vegetação 2 – Vegetação natural de caatinga.  

 Vegetação 3 – Pastagens.  

 

Foram coletados 04 (quatro) recortes de imagens (amostras) em diferentes pontos da 

cidade (Figura 03) onde pelo trabalho de campo predomina uma das classes de uso e 

ocupação do solo para classificação e posterior comparação entre os métodos de 

classificação e a realidade in loco. 

Os recortes da cena RapidEye foram retirados das regiões do Centro de Feira de 

Santana (local com adensamento de edificações), do Aeroporto (Região periférica e em 

expansão), Lagoa Salgada – Av. Nóide Cerqueira (Nova avenida e novo vetor de crescimento 

urbano) e do bairro Cidade Nova (região próxima ao anel de Contorno e em situação 

intermediária as demais). 

Para a geração das imagens segmentadas, fez-se a tentativa de diversas combinações 

de similaridade e área, a maioria delas reconhecidas pela literatura (PEREIRA; RIBEIRO, 

2008; CRUZ; RIBERIRO, 2008; SOUTO, 2003; OLIVEIRA; ZEILHOFER; SANTOS, 2007). 

Entretanto, fica subentendido o uso de um sistema de tentativa-e-erro para encontrar os 

melhores parâmetros para cada imagem classificada. As imagens foram convertidas pelo 

software Spring para serem trabalhadas em 08 bits. Optou-se por 04 (quatro) combinações 

de similaridade e de áreas, sendo elas: 

• Similaridade de 08 e área de 12; 

• Similaridade de 08 e área de 20; 

• Similaridade de 12 e área de 20; 

• Similaridade de 12 e área de 50.  
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Figura 03 - Cena RapidEye com a identificação do local das amostras retiradas 
para classificação. 

 

 

Na Figura 04,verificam-se os resultados para segmentação com a classificação pelo 

algoritmo Bhattacharyya da amostra 01, correspondente à região da Lagoa Salgada no 

perímetro urbano em Feira de Santana e na Figura 05 o resultado para a classificação por 

MaxVer. 

Para as classificações apresentadas (Figura 4), aquela que melhor representou a 

realidade em campo foi a segmentação com similaridade de 12 e área de 20, uma vez que 

retratou melhor a vegetação ao redor da Lagoa bem como o solo exposto presente nas áreas 

periféricas e centrais do recorte da imagem. Para a validação e medição da acurácia dos 

resultados foram utilizadas amostras testes, ou seja, foi coletada para cada amostra usada 

para a classificação uma equivalente para amostra teste e feita a comparação dos resultados. 

  

Legenda 

 Amostra 01  
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Figura 04– Classificação por Segmentação com algoritmo Bhattacharyya da amostra 01. a) 
Classificação por segmentação similaridade de 8 e área de 12; b) Classificação por 
segmentação similaridade de 8 e área de 20; c) Classificação por segmentação similaridade d) 
Classificação por segmentação similaridade de 12 e área de 50. 

(a) (b) 

(c) (d) 

 Vegetação 1 Solo Exposto Urbano 1 Urbano 2 Urbano 3 Vegetação 2 Água 
Legenda 

Vegetação 3 
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Figura 05- Classificação por MaxVer da amostra 01. 

 

Os resultados estatísticos para cada uma das classificações apresentadas, foi obtido 

através da medida de classes do softwareSpring. Neste relatório tem-se o valor de área 

apresentado para cada classe, sendo apresentado também o total para as classes, para os 

polígonos não classificados além da área total do Plano de Informação ativo.  

Na Tabela 01 estão representados os valores para as medidas de classes acrescidas de 

suas percentagens em relação ao total de área classificada em km² para a classificação por 

MaxVer e a por Regiões de acordo com o grau de similaridade e área trabalhado na 

segmentação. 

Para os valores estatísticos trabalhados descritos anteriomente, observa-se que a 

classificação por Segmentação com o algoritmo Bhattacharyya apresentou variações em 

relação à classificação MaxVer de 05% a 10%, a exceção das classes Urbano 03 e Solo 

exposto que apresentaram valores maiores. Isso se deve a uma das dificuldades do trabalho, 

cujos valores de Solo exposto e classes de Urbano 02 confundiram-se, mesmo com uma 

tabela de contingência com valores acima de 95% de grau de aceitação. Estes valores das 

classes apresentaram uma classificação não esperada, pois os valores espectrais dos pixels são 

muito próximos.  

Adotou-se como verdade a Tabela 01 – ca partir da análise comparativa com as 

amostras teste, uma vez que a imagem representou melhor a realidade do local e a 
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predominância de classes de Urbano 03 (lotes com área verde maior que 50% e ruas não 

pavimentadas) e Vegetação 03 (Vegetação rasteira ou de pastagens). 

 

Tabela 1 – Medida de classes. a) Classificação por segmentação similaridade de 8 e área de 
12; b) Classificação por segmentação similaridade de 8 e área de 20; c) Classificação por 
segmentação similaridade de 12 e área de 20; d) Classificação por segmentação similaridade 
de 12 e área de 50; e) Classificação por MaxVer. 

 

 

 
(a)  (b) 

 

 

 
(c)  (d) 

 
(e) 

 

Os resultados para segmentação com a classificação pelo algoritmo Bhattacharyya 

(Figuras 06) da amostra 02, correspondente a região do bairro da Cidade Nova na periferia 

do Anel de Contorno do Município e a Figura 07 o resultado para a classificação por Máxima 

Verossimilhança estão expressos a seguir. 

Classes de uso do solo Área (kmxkm) (%)
Agua 0,548475 16%
Vegetacao_1 0,385450 11%
Vegetacao_2 0,258675 8%
Vegetacao_3 0,305675 9%
Urbano_1 0,241875 7%
Urbano_2 0,837100 25%
Urbano_3 0,681175 20%
Solo_exposto 0,106650 3%
Similaridade 8 - Área 12 3,365075 100%

Classes de uso do solo Área (kmxkm) (%)
Agua 0,664775 19%
Vegetacao_1 0,439650 13%
Vegetacao_2 0,293925 9%
Vegetacao_3 0,452250 13%
Urbano_1 0,054725 2%
Urbano_2 0,613550 18%
Urbano_3 0,643600 19%
Solo_exposto 0,264125 8%
Similaridade 8 - Área 20 3,4266 100%

Classes de uso do solo Área (kmxkm) (%)
Agua 0,58105 17%
Vegetacao_1 0,67095 20%
Vegetacao_2 0,33620 10%
Vegetacao_3 0,38478 11%
Urbano_1 0,03078 1%
Urbano_2 0,54243 16%
Urbano_3 0,65515 19%
Solo_exposto 0,22778 7%
Similaridade 12 - Área 20 3,4291 100%

Classes de uso do solo Área (kmxkm) (%)
Agua 0,600175 10%
Vegetacao_1 0,240800 4%
Vegetacao_2 0,276150 5%
Vegetacao_3 0,760275 13%
Urbano_1 0,033425 1%
Urbano_2 0,202100 3%
Urbano_3 1,025150 17%
Solo_exposto 2,920750 48%
Similaridade 12 - Área 50 6,058825 100%

Classes de uso do solo Área (kmxkm) (%)
Agua 0,519225 11%
Vegetacao_1 0,145650 3%
Vegetacao_2 0,540800 11%
Vegetacao_3 0,467400 10%
Urbano_1 0,000000 0%
Urbano_2 1,176550 25%
Urbano_3 1,890750 40%
Solo_exposto 0,028875 1%
MaxVer 4,76925 100%
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Para as classificações (Figura 6), aquela que melhor representou a realidade em 

campo foi a segmentação com similaridade de 12 e área de 20, uma vez que retratou melhor 

as classes de urbano corretamente com a realidade bem como as vegetações e o solo 

exposto. Analogamente a primeira amostra, para validação e escolha da melhor classificação, 

foi retirada amostras testes para cada amostra utilizada na classificação. Na segmentação com 

similaridade de 08 e área de 20 o Solo exposto foi confundido com a classe de Urbano 02. 

 

Figura 06 – Classificação por Segmentação com algoritmo Bhattacharyya da amostra 02. a) 
Classificação por segmentação similaridade de 8 e área de 12; b) Classificação por 
segmentação similaridade de 8 e área de 20; c) Classificação por segmentação similaridade de 
12 e área de 20; d) Classificação por segmentação similaridade de 12 e área de 50.  

 

 

 

(a)  (b) 

 

 

 

(c)  (d) 

 

  

Solo Exposto Urbano 1 Urbano 2 Urbano 3 Vegetação 2 Vegetação 3 
Legenda 
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Figura 07- Classificação por MaxVer da amostra 02. 

 

 

 

Na Tabela 02 estão representados os valores para as medidas de classes acrescidas de 

suas percentagens em relação ao total de área classificada em km² para a classificação por 

MaxVer e a por Segmentação de acordo com o grau de similaridade e área trabalhado. A 

tabela da classificação por Segmentação com algoritmo Bhattacharyya com similaridade de 12 

e área de 20 foi adotada como verdade uma vez que melhor representou a realidade in loco 

de acordo com a validação por amostra teste. 

  

Solo Exposto Urbano 1 Urbano 2 Urbano 3 Vegetação 2 Vegetação 3 
Legenda 
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Tabela 2– Medida de classes. a) Classificação por segmentação similaridade de 8 e área de 
12; b) Classificação por segmentação similaridade de 8 e área de 20; c) Classificação por 
segmentação similaridade de 12 e área de 20; d) Classificação por segmentação similaridade 
de 12 e área de 50; e) Classificação por MaxVer. 

 

 

 

(a)  (b) 

 

 

 
(c)  (d) 

 
(e) 

 

Para os valores estatísticos trabalhados acima, observa-se que a classificação por 

Segmentação com o algoritmo Bhattacharyya apresentou variações em relação a classificação 

MaxVer de valores até 05%, a exceção das classes Urbano 02 e 03 que apresentaram valores 

maiores.  As maiores dificuldades nessa classificação consistiram em separar as classes de 

Solo exposto das classes de Urbano 02 e Urbano 03. Todos os valores dos conjuntos de 

treinamento do MaxVer e do Bhattacharyya apresentaram valores da Tabela de Contingência 

acima de 95%. 

Classes de uso do solo Área (kmxkm) (%)
Agua 0 0%
Vegetacao_1 0 0%
Vegetacao_2 0,14615 6%
Vegetacao_3 0,234375 10%
Urbano_1 0,275125 12%
Urbano_2 0,852475 38%
Urbano_3 0,63255 28%
Solo_exposto 0,131825 6%
Similaridade 8 - Área 12 2,2725 100%

Classes de uso do solo Área (kmxkm) (%)
Agua 0 0%
Vegetacao_1 0 0%
Vegetacao_2 0,10385 5%
Vegetacao_3 0,123225 5%
Urbano_1 0,206875 9%
Urbano_2 0,6257 28%
Urbano_3 0,561725 25%
Solo_exposto 0,65215 29%
Similaridade 8 - Área 20 2,273525 100%

Classes de uso do solo Área (kmxkm) (%)
Agua 0,000000 0%
Vegetacao_1 0,000000 0%
Vegetacao_2 0,134775 6%
Vegetacao_3 0,242450 11%
Urbano_1 0,173050 8%
Urbano_2 0,662475 29%
Urbano_3 0,678125 30%
Solo_exposto 0,382650 17%
Similaridade 12 - Área 20 2,273525 100%

Classes de uso do solo Área (kmxkm) (%)
Agua 0,000000 0%
Vegetacao_1 0,000000 0%
Vegetacao_2 0,123650 5%
Vegetacao_3 0,139650 6%
Urbano_1 0,193000 8%
Urbano_2 0,676625 30%
Urbano_3 0,623400 27%
Solo_exposto 0,517200 23%
Similaridade 12 - Área 50 2,273525 100%

Classes de uso do solo Área (kmxkm) (%)
Agua 0,000000 0%
Vegetacao_1 0,000000 0%
Vegetacao_2 0,249050 12%
Vegetacao_3 0,220400 10%
Urbano_1 0,290450 14%
Urbano_2 1,073625 51%
Urbano_3 0,040425 2%
Solo_exposto 0,249025 12%
MaxVer 2,122975 100%
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A seguir os resultados para segmentação com a classificação pelo algoritmo 

Bhattacharyya (Figuras 08) da amostra 03, correspondente à região do Aeroporto e a Figura 

09 o resultado para a classificação por MaxVer. 

 

Figura 08 – Classificação por Segmentação com algoritmo Bhattacharyya da amostra 03. a) 
Classificação por segmentação similaridade de 8 e área de 12; b) Classificação por 
segmentação similaridade de 8 e área de 20; c) Classificação por segmentação similaridade de 
12 e área de 20; d) Classificação por segmentação similaridade de 12 e área de 50. 

 

 

 

(a)  (b) 

 

 

 
(c)  (d) 

 Vegetação 1 Solo Exposto Urbano 1 Urbano 2 Urbano 3 Vegetação 2 Água 
Legenda 

Vegetação 3 
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Figura 09 - Classificação por MaxVer da amostra 03. 

 

 

 

A área retratada nas imagens classificadas representa uma área com predomínio de 

vegetação e o novo vetor de expansão urbana do município de Feira de Santana. Das 

imagens acima, a que melhor retratou a realidade foi a classificação com o algoritmo 

Bhattacharyya com os critérios de similaridade 12 e área mínima de 50 de acordo com a 

validação através da coleta de amostras teste. Observa-se nessa amostra uma dificuldade em 

separar solo exposto de áreas de Urbano 03 em todas as classificações, uma vez que os 

valores espectrais dos pixels são muito próximos, mesmo com o resultado alcançado na 

Tabela de Contingência para um grau de aceitação das amostras maior que 95%. 

Na Tabela 03 a seguir, estão representados os valores para as medidas de classes 

acrescidas de suas percentagens em relação ao total de área classificada em km² para a 

classificação por MaxVer e por Segmentação de acordo com o grau de similaridade e área 

trabalhado.  

 

Vegetação 1 Solo Exposto Urbano 1 Urbano 2 Urbano 3 Vegetação 2 Água 
Legenda 

Vegetação 3 
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Tabela 3 – Medida de classes. a) Classificação por segmentação similaridade de 8 e área de 
12; b) Classificação por segmentação similaridade de 8 e área de 20; c) Classificação por 
segmentação similaridade de 12 e área de 20; d) Classificação por segmentação 
simsimilaridade de 12 e área de 50; e) Classificação por MaxVer. 

 

 

 

(a)  (b) 

 

 

 
(c)  (d) 

 
(e) 

 

Para as tabelas acima, percebe-se que os valores das classes Vegetação 03, Urbano 03 

e Solo exposto diferiram acima de 10% entre os resultados do MaxVer e os resultados da 

Segmentação. Durante a fase de classificação houve dificuldades e separar as classes de Solo 

exposto e de Urbano 03 e classifica-las, uma vez que estas apresentavam valores de pixels 

muito próximos. 

Classes de uso do solo Área (kmxkm) (%)
Agua 0,011775 0%
Vegetacao_1 0,117025 2%
Vegetacao_2 0,858500 17%
Vegetacao_3 1,150225 23%
Urbano_1 0,133375 3%
Urbano_2 0,048650 1%
Urbano_3 0,207475 4%
Solo_exposto 2,475650 49%
Similaridade 8 - Área 12 5,002675 100%

Classes de uso do solo Área (kmxkm) (%)
Agua 0,099025 2%
Vegetacao_1 0,167925 3%
Vegetacao_2 0,469050 9%
Vegetacao_3 2,720675 54%
Urbano_1 0,125400 3%
Urbano_2 0,059125 1%
Urbano_3 0,193250 4%
Solo_exposto 1,158975 23%
Similaridade 8 - Área 20 4,993425 100%

Classes de uso do solo Área (kmxkm) (%)
Agua 0,09155 1%
Vegetacao_1 0,27358 4%
Vegetacao_2 1,27060 17%
Vegetacao_3 1,42358 19%
Urbano_1 0,11285 2%
Urbano_2 0,07493 1%
Urbano_3 2,62925 36%
Solo_exposto 1,49273 20%
Similaridade 12 - Área 20 7,36905 100%

Classes de uso do solo Área (kmxkm) (%)
Agua 0,05755 1%
Vegetacao_1 1,19600 24%
Vegetacao_2 0,86655 17%
Vegetacao_3 0,84763 17%
Urbano_1 0,07358 1%
Urbano_2 0,05540 1%
Urbano_3 0,17555 4%
Solo_exposto 1,72680 35%
Similaridade 12 - Área 50 4,99905 100%

Classes de uso do solo Área (kmxkm) (%)
Agua 0,09855 2%
Vegetacao_1 0,31313 6%
Vegetacao_2 1,05488 21%
Vegetacao_3 1,93055 39%
Urbano_1 0,06710 1%
Urbano_2 0,20585 4%
Urbano_3 1,25558 25%
Solo_exposto 0,02785 1%
MaxVer 4,953475 100%

II Simpósio de Modelagem de Sistemas 
Ambientais e Gestão da Paisagem

12 a 16 de dezembro de 2016
Museu de História Natural e 
Jardim Botânico da UFMG  
Belo Horizonte - MG

Anais do II Simpósio Modelagem de Sistemas Ambientais e Gestão da Paisagem 93



Nas classificações por Segmentação houve uma predominância de áreas classificadas 

como Solo exposto, enquanto que na classificação por MaxVer isso não ocorreu. Ambas as 

classificações ilustraram uma predominância de vegetação 03 em toda a amostra. 

A tabela da classificação por Segmentação com algoritmo Bhattacharyya com 

similaridade de 12 e área de 50 foi adotada como verdade uma vez que melhor representou 

a realidade da região a partir dos resultados com as amostras teste. 

Os resultados para segmentação com a classificação pelo algoritmo Bhattacharyya 

(Figuras 10) da amostra 04, correspondente a região do Centro da cidade de Feira de 

Santana e o resultado para a classificação por Máxima Verossimilhança (Figura 11)estão 

representados a seguir. 
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Figura 10 – Classificação por Segmentação com algoritmo Bhattacharyya da amostra 04. a) 
Classificação por segmentação similaridade de 8 e área de 12; b) Classificação por 
segmentação similaridade de 8 e área de 20; c) Classificação por segmentaçãosimilaridade de 
12 e área de 20; d) Classificação por segmentação similaridade de 12 e área de 50; e) 
Legenda das classes. 

 

 

 
(a)  (b) 

 

 

 
(c)  (d) 

Solo Exposto Urbano 1 Urbano 2 Vegetação 2 
Legenda 
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Figura 11 Classificação por MaxVer da amostra 04. 

 

 

 

As imagens classificadas acima retrataram bem a realidade do Centro de Feira de 

Santana, região densa em edificações com alta concentração de áreas impermeáveis, aqui 

representada pelas classes de Urbano 01 e Urbano 02.  

A classificação MaxVer apresentou uma área maior classificada com valores de Solo 

exposto, o que não retrata a realidade do local. Houve semelhança entre os pixels 

classificados das classes de Urbano 02 e Solo exposto na classificação por MaxVer. 

A classificação por Segmentação apresentou melhores resultados para parâmetros de 

similaridade de 12 para uma área de 50. Esta foi mais fidedigna ao retratar a amostra como 

esta se apresenta em campo e obteve os melhores resultados comparados com a amostra 

teste. 

A Tabela 04 representa os valores para as medidas de classes para a classificação por 

MaxVer e por Segmentação de acordo com o grau de similaridade e área trabalhado e as 

percentagens de cada classe de acordo com o total de pixels classificados na amostra.  

  

Solo Exposto Urbano 1 Urbano 2 Vegetação 2 
Legenda 
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Tabela 4– Medida de classes. a) Classificação por segmentação similaridade de 8 e área de 
12; b) Classificação por segmentação similaridade de 8 e área de 20; c) Classificação por 
segmentação similaridade de 12 e área de 20; d) Classificação por segmentação similaridade 
de 12 e área de 50; e) Classificação por MaxVer. 

 

 

 

(a)  (b) 

 

 

 
(c)  (d) 

 
(e) 

 

Houve diferenças expostas na Tabela 4, referente aos valores de classes de Urbano 

01, Urbano 02 e Solo exposto. Na classificação por MaxVer, foi retratada uma área maior de 

Solo exposto, na qual os valores espectrais de seus pixels são próximos aos valores dos pixels 

que representam a classe de Urbano 02, provocando resultados diferentes do observado em 

campo nas regiões classificadas. Para a classificação por Segmentação com o algoritmo 

Classes de uso do solo Área (kmxkm) (%)
Agua 0,000000 0%
Vegetacao_1 0,000000 0%
Vegetacao_2 0,207575 5%
Vegetacao_3 0,000000 0%
Urbano_1 2,782300 67%
Urbano_2 1,146475 28%
Urbano_3 0,000000 0%
Solo_exposto 0,002450 0%
Similaridade 8 - Área 12 4,1388 100%

Classes de uso do solo Área (kmxkm) (%)
Agua 0,00000 0%
Vegetacao_1 0,00000 0%
Vegetacao_2 0,29283 7%
Vegetacao_3 0,00000 0%
Urbano_1 2,36218 56%
Urbano_2 1,51755 36%
Urbano_3 0,00000 0%
Solo_exposto 0,01370 0%
Similaridade 8 - Área 20 4,18625 100%

Classes de uso do solo Área (kmxkm) (%)
Agua 0,000000 0%
Vegetacao_1 0,000000 0%
Vegetacao_2 0,378850 9%
Vegetacao_3 0,000000 0%
Urbano_1 1,551375 37%
Urbano_2 2,219525 53%
Urbano_3 0,000000 0%
Solo_exposto 0,025750 1%
Similaridade 12 - Área 20 4,1755 100%

Classes de uso do solo Área (kmxkm) (%)
Agua 0,00000 0%
Vegetacao_1 0,00000 0%
Vegetacao_2 0,33603 8%
Vegetacao_3 0,00000 0%
Urbano_1 1,22953 29%
Urbano_2 2,58305 62%
Urbano_3 0,00000 0%
Solo_exposto 0,03900 1%
Similaridade 12 - Área 50 4,1876 100%

Classes de uso do solo Área (kmxkm) (%)
Agua 0,000000 0%
Vegetacao_1 0,000000 0%
Vegetacao_2 0,543500 14%
Vegetacao_3 0,000000 0%
Urbano_1 0,417825 11%
Urbano_2 1,780325 47%
Urbano_3 0,000000 0%
Solo_exposto 1,042625 28%
MaxVer 3,784275 100%
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Bhattacharyya, este retratou maiores áreas de Urbano 01 e Urbano 02, de acordo com a 

realidade local. 

A tabela 4.d) que apresenta os resultados da classificação por Segmentação com 

algoritmo Bhattacharyya com grau de similaridade de 12 e área de 50 foi adotada uma vez 

que melhor representou a realidade da região de acordo com a amostra teste. 

 

Conclusão 

Analisando comparativamente as classificações, percebe-se que a classificação por 

regiões baseada em segmentação retratou melhor a realidade das amostras analisadas, sendo 

que tanto os graus de similaridade como as áreas mínimas de formação de regiões não 

geraram boa separabilidade entre classes se esses valores fossem muito pequenos.  

As amostras das áreas a serem estudadas mais detalhadamente (Amostras 01, 02, 03 

e 04) foram escolhidas de acordo com a representatividade das áreas com diferentes graus 

de permeabilidade para verificar a resposta dos classificadores quanto ao grau de 

separabilidade das classes de uso e ocupação. 

Percebe-se pelas imagens classificadas que existe um avanço da construção civil 

impulsionada pelo crescimento urbano em áreas verdes e as margens de corpos d´água 

(Lagoa Salgada), provocando impactos negativos no meio ambiente e impermeabilizando 

áreas maiores, mesmo que tão somente pela retirada da vegetação (solo exposto). 

Dos algoritmos utilizados, percebeu-se que o a segmentação com similaridade 12 e 

área mínima de região de 20 pixels foi a que apresentou melhor resultado, quando a mesma é 

classificada com o algoritmo Bhattacharyya, possibilitando a separabilidade das classes de uso 

do uso em todas as diferentes condições, com exceção da amostra 04, quando os melhores 

resultados foram expressos pela segmentação de similaridade 12 e área mínima de formação 

de região de 50 pixels.  

O classificador MaxVer foi inferior em seus resultados em todas as 04 amostras, e, 

em particular, confundindo a classe “Solo Exposto” com as Classes de “Urbano 2” e “Urbano 

3”. 

Este resultado já era parcialmente esperado devido a alta resolução espacial da 

imagem (5m), onde um classificador estatístico, como o MaxVer começa a falhar na 
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separação de classes devido ao grande detalhamento e variabilidade das cenas. A 

segmentação, embora seja também uma técnica, em sua base, estatística, apresenta um 

caráter misto, relacionado a classificação orientada a objetos, o que permite melhor 

diferenciar as classes em imagens de alta resolução espacial. 

Desta forma, a partir dos resultados obtidos nesse trabalho, podemos enfatizar 

que as técnicas de sensoriamento remoto se apresentam como uma solução viável para a 

determinação de níveis e graus de impermeabilização no espaço urbano, o que a valida como 

uma ferramenta eficiente ao planejamento urbano.  
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Resumo 

Este artigo tem por objetivo analisar os desafios e perspectivas de um projeto MobiSim – um modelo 

de simulação da mobilidade, originalmente projetado para aplicações em cidades européias de 

tamanho entre 100.000 e 1 milhão de habitantes - na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

obviamente uma área de estudo muito maior (12 milhões), e em que as práticas de mobilidade são 

muito diferentes. A desigualdade social, a segregação socioespacial, a violência, e a inferioridade em 

termos de qualidade do sistema de transporte no Brasil, são alguns fatores que influenciam esses 

hábitos de mobilidade, e que exigirão adaptações importantes na plataforma de simulação para que os 

resultados sejam mais adaptados à realidade de um país em desenvolvimento. O projeto MobiSim Rio 

consiste na simulação, comparação e avaliação de diferentes cenários de evoluções possíveis do 

sistema de transportes na Região Metropolitana do Rio de Janeiro até o ano de 2050. Espera-se que 

este projeto seja um importante suporte científico para os atores envolvidos no planejamento dos 

transportes na RMRJ, contribuindo indiretamente para a redução da vulnerabilidade causada pela 

urbanização descontrolada, e para uma evolução mais sustentável do setor de transportes na região.  

Palavras-chave: modelagem, mobilidade, MobiSim, Rio de Janeiro, transporte urbano. 

Abstract 
This paper aims to analyze the challenges and prospects of a MobiSim project - a French individual-based 
simulation model - to the Metropolitan Area of Rio de Janeiro, a much larger study area than its past 
applications, and in which organizational logic of daily mobility is very different. The social inequality, the 
socio-spatial segregation, the violence, and the inferiority in terms of quality of the public transport system 
in Brazil, are some factors that influence the population’s mobility habits, and that will require major 
adjustments in the simulation platform in other to make the results more adapted to the reality of a 
developing country. The MobiSim Rio project consists in the simulation, comparison and evaluation of 
possible evolution scenarios of the transport system in the Metropolitan Area of Rio de Janeiro until 2050. 
We expect this project to be an important scientific support for the local transportation planning actors, 
indirectly contributing to reducing vulnerability caused by uncontrolled urbanization and to a more 
sustainable development of the transport sector in Rio de Janeiro.  
Keywords: modeling, mobility, MobiSim, Rio de Janeiro, urban transportation. 
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Introdução 

“O transporte é primordial para o desenvolvimento econômico de um país. De 

acordo com Crainic e Laporte (1997), é ele que dá suporte e torna possível a maior parte das 

atividades sociais e econômicas” (SOUZA e D’AGOSTO, 2012, p.208). Do ponto de vista 

econômico, a organização e o bom planejamento do sistema de transporte pode ajudar a 

estimular o desenvolvimento de uma região (através da interação entre o comércio e as 

linhas de transporte, por exemplo). Por outro lado, a falta dessa organização pode causar 

perdas econômicas significativas, tais como congestionamentos e a perda de tempo nas 

viagens, custos adicionais de combustível e de manutenção dos veículos, etc (MOREIRA, 

2005).  

De acordo com Resende e Sousa (2009), as principais consequências do 

congestionamento não são apenas financeiros. Os autores apontam que a poluição do ar 

aumenta 20% a cada hora de congestionamento, o que pode ter um impacto direto sobre o 

meio ambiente e a saúde humana. Além disso, a qualidade do deslocamento (traduzido em 

tempo de viagem, distância, e nível de conforto e estresse ao longo do trajeto) afeta 

diretamente a qualidade de vida da população. A longo prazo, portanto, um sistema de 

transporte ineficaz ou inadequado pode ameaçar diretamente o meio ambiente, a saúde e 

qualidade de vida das pessoas, e o desenvolvimento econômico de um país ou região. 

Por essas e outras razões, um dos grandes desafios dos especialistas em transportes é 

o planejamento e a implementação de políticas públicas que minimizem os efeitos negativos 

dos sistemas de transporte, orientando a sua evolução rumo à um desenvolvimento mais 

sustentável, através de esforços em três níveis: social, econômico e ambiental. No entanto, 

para que estes esforços sejam eficazes é muito importante compreender o comportamento 

e as preferências individuais da população em relação a sua mobilidade cotidiana (CHOO e 

MOKHTARIAN, 2008). 

Para enfrentar este desafio, os modelos de simulação de tráfego urbano tornam-se 

ferramentas importantes na compreensão das relações entre o uso e ocupação do solo e o 

desenvolvimento das redes de transporte, e na previsão do impacto de certas alterações 

neste sistema. Esses modelos ajudam a restaurar o funcionamento do espaço urbano com o 

objetivo de estudar o impacto das ações públicas e de novas infra-estruturas antes que elas 

sejam efetivamente implementadas na realidade. Uma dessas ferramentas é o modelo 
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MobiSim (Simulação da Mobilidade), desenvolvido na França pela Universidade de Bourgogne 

Franche-Comté desde 2006, que já foi objeto de inúmeras aplicações em cidades francesas e 

européias. 

Este artigo tem por objetivo analisar os desafios e perspectivas de um projeto 

MobiSim – um modelo originalmente projetado para aplicações em cidades francesas de 

tamanho entre 100.000 e 1 milhão de habitantes - na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

obviamente uma área de estudo muito maior (12 milhões), e em que as práticas de 

mobilidade são muito diferentes. O projeto MobiSim Rio consiste na simulação, comparação 

e avaliação de diferentes cenários de evoluções possíveis do sistema de transportes na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) até o ano de 2050. Acredita-se que este projeto será 

um importante suporte científico para os atores envolvidos no planejamento dos transportes 

na RMRJ, contribuindo indiretamente para a redução da vulnerabilidade causada pela 

urbanização descontrolada, e para uma evolução mais sustentável do setor de transportes na 

região. 

 

A modelagem em transportes e o modelo MobiSim 

De acordo Antoni (2010), a mobilidade cotidiana é extremamente complexa e quase 

impossível de se mapear em detalhes. Um modelo de simulação é, portanto, uma 

simplificação da realidade (CAMBIEN, 2010). As simulações em software, tais como em 

MobiSim, permitem a construção de um sistema que reaja de forma bastante realista, e que 

permita a realização de alterações no sistema, bem como o estudo de suas consequências na 

sociedade, na economia e no meio ambiente, antes de que eles sejam realmente 

implementadas na realidade. Os modelos territoriais podem, portanto, realizar simulações 

que testem teorias sobre a localização espacial e as interações entre o uso da terra e as 

atividades econômicas. Além disso, esses modelos também permitem a avaliação, através de 

uma interface digital, das consequências que as políticas públicas podem ter sobre o 

desenvolvimento futuro dos territórios e das cidades (FONSECA e RAMOS, 2010). Quanto 

mais completo o modelo, mais realistas serão os seus resultados. 
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O início da modelagem em transportes 
Os primeiros modelos de tráfego foram criados para prever o impacto de novas infra-

estruturas no crescimento da população e na economia, e para compreender como elas 

poderiam lhes favorecer ou lhes prejudicar (ANTONI, 2010). Nos Estados Unidos, essa 

modelagem começou na década de 1950, e na França entre o final dos anos 1950 e o início 

dos anos 1960. Segundo Bonnel (2001), posteriormente já existiam outros métodos de 

contagem, mas estes respondiam apenas às perguntas sobre o tráfego e infra-estruturas 

existentes. No intuito de compreender melhor a mobilidade urbana e as linhas de transporte 

na época, os métodos de contagem foram substituídos pelas Pesquisas de Origem e Destino. 

Mas os especialistas logo perceberam que, assim como o método de contagem, essas 

enquetes se limitavam às infraestruturas já existentes. Foi necessário, portanto, criar um 

modelo que permitia acompanhar o desenvolvimento do transporte rodoviário e prever os 

impactos de novas infraestruturas. Nasceram, assim, os primeiros modelos de previsão de 

tráfego nos Estados Unidos no início da década de 1950 (BONNEL, 2001). 

Os primeiros modelos desenvolvidos tinham como base os fatores de crescimento, 

ou seja, as previsões do tráfego futuro eram feitas a partir da extrapolação do tráfego 

existente. A evolução destes modelos permitiu o surgimento de duas fases no plano de 

modelagem, a “geração” e a “distribuição”. Há uma dissociação entre a fase de geração dos 

deslocamentos emitidos ou recebidos por zona (geração), e a repartição desses movimentos 

entre as diferentes áreas (distribuição). Estas duas fases foram, em seguida, complementadas 

a partir da adição de duas outras fases: a repartição modal e atribuição de tráfego (BONNEL, 

2001). São esses “Modelos de 4 Etapas” que vão finalmente responder aos novos problemas 

em termos de investimentos em estradas, e fornecer bases para o desenvolvimento de 

diferentes tipos de modelos de simulação de tráfego. 

Cronologicamente, modelos de tráfego foram desenvolvidas em três gerações: 

Modelos Gravitacionais, Modelos LUTI (Land-Use Transport Interaction1) e Modelos de 

Microsimulação, incluindo os modelos baseados em agentes.  

Os Modelos Gravitacionais foram desenvolvidos durante os anos 1960 e baseiam-se 

diretamente no modelo de Lowry (1964, citado por FONSECA e RAMOS, 2010), que foi 

considerado o primeiro sistema operacional de análise do uso da terra em espaço urbano. 

1 Interação entre o transporte e o uso e ocupação do solo. 
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Eles simulam interações espaciais entre as origens e destinos de viagens, muitas vezes usando 

a lógica das quatro etapas (ANTONI, 2010). Esses modelos são chamados de 

“gravitacionais”, em analogia à teoria da gravitação de Newton, especialmente no que diz 

respeita à distribuição dos deslocamentos, que por sua vez é obtida através de uma 

regressão linear. 

Os Modelos LUTI representam a segunda geração de modelos, desenvolvidos a partir 

da década de 1970 e 1980; e, em comparação com a primeira geração, são muito mais 

complexos e dinâmicos (FONSECA e RAMOS, 2010). São modelos de interação espacial que 

reconhecem a cidade como um sistema composto por diversas interações agregadas em um 

estado de equilíbrio. Este sistema equilibrado é, na verdade, um conjunto de equações 

matemáticas que permitem prever os deslocamentos entre áreas residenciais e locais de 

trabalho, por exemplo. Esses modelos permitem compreender a forma como os transportes 

afetam a ocupação e uso do solo, o que, por sua vez, pode ser responsável pela localização 

das atividades econômicas e pela geração do tráfego. 

Segundo Simmonds et al. (1999), existem diferentes tipos de modelos LUTI, com 

finalidades específicas. Alguns modelos se focalizam na previsão da demanda em transportes 

(modelos de previsão); outros na adequação da oferta existente (modelos de otimização); 

outros na utilização do solo, que analisam a distribuição espacial dos empregos, das áreas 

residenciais, dos centros comerciais e de outras atividades que podem influenciar a 

localização das pessoas no território. Os modelos de previsão podem ser divididos em: 

modelos estáticos, focalizados em algum ponto específico no espaço-tempo; e os modelos 

quase-dinâmicos, que podem ser aplicados ao longo de vários períodos de tempo, integrando 

em seus resultados os impactos de longo prazo das alterações realizadas durante as 

simulações. 

Os modelos da terceira geração surgiram em meados de 1990 e se distinguem pelo 

uso de técnicas de microsimulação, e pelo fato de serem muito mais complexos e dinâmicos 

(FONSECA e RAMOS, 2010). Os Autômatos Celulares e os Sistemas Multiagentes (SMA) são 

os dois tipos mais usadas nos modelos desta terceira geração. O ponto de partida destes 

modelos é o pressuposto de que a dinâmica observada no território é o resultado da ação 

individual de cada um dos agentes envolvidos.  
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De acordo com Fonseca e Ramos (2010), os SMA tem as mesmas vantagens que os 

autômatos celulares, no entanto, eles apresentam uma capacidade adicional no nível de 

detalhes, de flexibilidade, das dinâmicas territoriais, e das representações comportamentais. 

Eles são, portanto, mais adequados para representar entidades móveis em áreas urbanas, 

como pessoas e veículos.  

O modelo MobiSim 
Concebido inicialmente como uma plataforma de modelagem dedicada a 

compreender melhor as relações entre mobilidade urbana e o desenvolvimento das redes de 

transporte, MobiSim combina as interações entre uso do solo e o sistema de transporte dos 

modelos LUTI com a escala detalhada da microsimulação (ANTONI e VUIDEL, 2010). O 

modelo foi criado pela ATN (Application des Techniques Nouvelles2) na França entre 2002 e 

2007, e desenvolvido pelo laboratório de pesquisa em geografia ThéMA (Théoriser et 

Modéliser pour Aménager3) da Universidade de Bourgogne Franche-Comté. O objetivo inicial 

do projeto era o desenvolvimento de uma plataforma de simulação, que pudesse funcionar 

como ferramenta de reflexão teórica ou de apoio à decisão para o estudo prospectivo da 

mobilidade cotidiana e residencial nas cidades francesas, e suas relações com o 

desenvolvimento, a expansão e o planejamento urbano. 

O modelo combina a questão da mobilidade cotidiana (tráfego e locomoção diária) à 

urbanização (Fig.01), a partir da localização das áreas residenciais e de concentração das 

atividades (trabalho, lazer, estudo, compras), e pode ser considerado um modelo LUTI de 

previsão quase-dinâmica. O software foi inspirado na teoria da complexidade (Morin, 1990, 

citado por ANTONI e VUIDEL, 2010), onde os modelos de inteligência artificial - Sistemas 

Multiagentes (SMA) e os Autômatos Celulares – são ligados à um modelo de demanda em 

transporte (Modelo das 4 Etapas), permitindo a visualização das consequências (totais ou 

parciais) das múltiplas interações entre atores e agentes do sistema urbano, a partir de 

algumas políticas ou ações predeterminadas (ANTONI e VUIDEL, 2010) . 

O modelo é, portanto, uma fusão de três outros modelos existentes, o Sistema 

Multiagente, o Modelo das 4 Etapas, e os Autômatos Celulares, tornando-o mais completo e 

2 Sociedade de Aplicação de Novas Tecnologias 
3 Teorizar e Modelar para Planejar 
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confiável em comparação com outros modelos existentes. Para modelar a dinâmica dos 

diferentes agentes, incluindo suas estratégias de escolha modal e localização residencial, 

MobiSim é baseada no Sistema Multiagente. Em relação à mobilidade cotidiana, MobiSim foi 

inspirado no Modelo das Quatro Etapas para simular a mobilidade dos agentes em termos de 

tráfego, levando em conta os diferentes meios de transporte (carros particulares, transportes 

públicos, caminhada, e bicicleta). Para simular a mobilidade residencial (mudança de 

endereço), o modelo foi inspirado nos Autômatos Celulares, que considera como as 

mudanças de residência acontecerão na área de estudo e como as migrações irão contribuir 

para a expansão urbana (Fig.01). 

Figura 01: O modelo MobiSim. Fonte: Site oficial do laboratório ThéMA. 
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Uma das maiores vantagens deste modelo, que o diferente de outros softwares de 

modelagem em quatro etapas, é que ele leva em conta as escolhas e o comportamento 

individual dos agentes. Cada indivíduo tem a liberdade de escolher a sua própria estratégia 

diária de mobilidade, e tomar decisões à respeito da mobilidade residencial, o que torna os 

resultados mais próximos da realidade (ANTONI e VUIDEL, 2010). Além disso, MobiSim 

tem uma resolução espacial multi-escalar, levando em conta fatores que influenciam a 

mobilidade em diferentes escalas. Esta abordagem permite uma análise mais completa da 

mobilidade em diferentes escalas espaciais (região metropolitana, municípios, zonas, bairros) 

e temporais (diária, semanal, anual). O modelo também fornece uma dimensão prospectiva, 

que não produz efeitos futuros com base unicamente no que já é conhecido da experiência 

do passado. MobiSim permite a introdução de cenários muito mais complexos do que a 

situação inicial (mudança na estrutura urbana, no comportamento das pessoas, etc.), o que o 

torna mais credível em termos de desenvolvimento territorial. 

O projeto MobiSim Rio de Janeiro 

De acordo com Silva (1998), foi apenas nos anos 1990 (especificamente 1995) que os 

pesquisadores brasileiros utilizaram pela primeira vez o sistema de informação geográfica 

(SIG) no planejamento em transportes (SIG-T4). Desde então, houveram grandes avanços na 

área, permitindo a demostração da eficiência do SIG no planejamento em transportes; 

entretanto ainda existem grandes obstáculos para esse tipo de pesquisa no Brasil, entre eles 

a formação de recursos humanos e a coleta de dados, muitas vezes inexistentes, 

desatualizados, ou incompletos (SILVA, 1998). Talvez por essa razão, os estudos sobre esse 

assunto no Brasil ainda são escassos, especialmente se procurarmos por trabalhos sobre 

aplicações de modelos de previsão de tráfego, ou usando como dados as Pesquisas de 

Origem e Destino. De acordo com Souza e D'Agosto (2012), a fragilidade da literatura em 

planejamento dos transportes, e a ineficácia das políticas de controle de tráfego, levaram o 

sistema de transporte das grandes cidades brasileiras ao caos. 

O Rio de Janeiro começou a se preocupar com o planejamento de transportes apenas 

nos últimos anos, e mesmo que já tenha duas versões do Plano Diretor de Transporte 

4 Sistema de Informação Geográfica aplicados ao domínio dos Transportes 
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Urbano (PDTU), a cidade precisa ir muito mais longe em seus estudos sobre a mobilidade 

urbana, para conhecer as reais necessidades da população em termos de transporte. Neste 

contexto, o projeto MobiSim Rio visa utilizar o PDTU (CENTRAL, 2005), e outros dados 

adicionais, para simular as interações existentes entre os sistemas de transporte, a utilização 

e ocupação do solo, e a população (representada através de agentes individuais). 

Pioneiro e ambicioso, o projeto pretende simular cenários futuros da mobilidade 

(cotidiana e residencial) na Região Metropolitana do Rio de Janeiro até 2050. As simulações 

serão realizadas à partir de diferentes cenários de evoluções possíveis do sistema transporte, 

utilizando o software MobiSim. A área de estudo se estende por toda a Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro (Fig.02), incluindo 20 municípios, e uma população de mais de 12 milhões 

de habitantes. As simulações serão focalizadas na questão da acessibilidade às áreas de 

trabalho, especialmente em relação ao local de residência e à qualidade das viagens (opções 

modais, de rotas, e episódios de congestionamentos). 

 

Figura 02: Os municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 
Fonte: CENTRAL, 2005. 

 

Oferecendo uma melhor compreensão da mobilidade urbana aos atores responsáveis 

pela sua gestão,  acredita-se que os resultados desta pesquisa possam contribuir para as 

melhorias à serem feitas pela cidade de Rio de Janeiro, pelo Governo do Estado, e pelas 

empresas privadas de transporte que operam na região. Mais precisamente, espera-se que as 
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simulações até 2050 possam ilustrar e permitir uma melhor identificação das regiões 

fragilizadas, fornecendo suporte científico para ações de planejamento urbano e políticas 

públicas, afim de orientar as autoridades públicas e privadas da RMRJ à:  

• reduzir o impacto ambiental do sistema de transporte;  

• reduzir o congestionamento, e o impacto do transporte como freio ao 

desenvolvimento econômico;  

• melhorar a mobilidade urbana na RMRJ, principalmente o acesso às áreas de 

emprego;  

• e reduzir a violência e a falta de acesso ao transporte como uma forma de 

exclusão social. 

 

Como dito anteriormente, o Brasil sofre de uma escassez de estudos na área de 

modelagem e planejamento em transporte. Além de ser um modelo baseado no 

comportamento individual dos agentes (um projeto inédito na literatura brasileira); as 

simulações MobiSim apresentam uma escala de estudo sem precedentes no Brasil, recriando 

de maneira realista a complexidade do sistema urbano: cidade (forma urbana, infra-estrutura 

e sistemas de transporte), população (indivíduos, arranjos familiares, moradias), e atividades 

urbanas (trabalho, estudo, serviços, comércio e lazer). O projeto MobiSim Rio será uma 

contribuição importante para a modelagem e para o planejamento em transportes no Brasil, 

abrindo portas para outros projetos. Além disso, o estudo fornecerá resultados adaptados à 

realidade de um país em desenvolvimento, o que pode contribuir para as ações (públicas e 

privadas) de planejamento e desenvolvimento em transportes não só no Rio de Janeiro, mas 

também em outras cidades no Brasil e no mundo. 

 

Desafios na aplicação de um modelo de simulação europeu à realidade de um país 

em desenvolvimento 

Além dos limites já presentes em outras simulações MobiSim na Europa - como a falta 

de homogeneidade das datas, e dos critérios utilizados para as generalizações ou 

diferenciações de nomenclaturas – os dados brasileiros apresentam grandes diferenças entre 

os tipos existentes e a sua compatibilidade com MobiSim, tal como o programa foi 

configurado para as cidades francesas. 
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Três tipos principais de dados são necessários para a realização de simulações 

MobiSim: dados espaciais, dados demográficas, e dados que permitam a análise do 

comportamento e das preferências de mobilidade da população. 

Os dados demográficos são necessários para recriar, no software, uma população 

sintética com as mesmas características que a população real analisada. A maior fonte de 

dados sobre as características da população e seus indicadores sociais no Brasil é o Censo 

Demográfico do IBGE de 2010. 

O banco de dados espaciais permite recriar as áreas urbanas no software e é, 

portanto, essencial para a sua função como um modelo LUTI. Esta base de dados exige o 

mapeamento geral de toda a rede rodoviária; da oferta de transporte público (rodoviário, 

ferroviário e hidroviário); da forma urbana na escala dos edifícios (especificando o seu 

propósito: residencial, comercial, ou administrativo); da localização dos pontos de 

estacionamento; e das comodidades urbanas (zonas de emprego, comércio, serviços, 

educação e recreação). No caso do Rio de Janeiro, a construção dessa base de dados 

espaciais não é fácil de ser implementada. A maioria dos dados já foram coletados, mas o 

vasto território e a complexidade do sistema de transporte público são, sem dúvida, os 

principais obstáculos para o desenvolvimento deste trabalho. 

A terceira base de dados - composta por registros que permitam o conhecimento dos 

hábitos de mobilidade dos brasileiros – tem como principal documento o PDTU da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, iniciado em 2003 e atualizado em 2013. A análise deste 

documento permitirá a calibração do modelo, para melhor tratar a população de um país em 

desenvolvimento, que apresenta lógicas de mobilidade muito diferentes se comparadas à 

população européia. Obviamente, alterações significativas são previstas para a adaptação de 

um modelo de simulação centrada no indivíduo - originalmente projetado para aplicações em 

cidades francesas de tamanho entre 100.000 e 1 milhão de habitantes -, à uma cidade de 12 

milhões de habitantes, e em que as lógicas de mobilidade cotidiana são diferentes. 

Durante as simulações MobiSim, cada agente tem a autonomia de escolher sua 

própria estratégia de mobilidade. No caso francês, essa escolha é feita a partir de uma análise 

conjunta dos custos monetários (incluindo quaisquer custos de estacionamento), do 

tempo/velocidade dos deslocamentos (de acordo com o valor do tempo de cada agente), do 

nível de conforto, da disponibilidade ou não de um carro, e da sensibilidade ecológica dos 
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agentes (preocupação com o meio ambiente). No Brasil, a má imagem dos transportes 

públicos (ineficiente e sem segurança), as grandes distâncias, e outros fatores secundários 

como o clima (quente demais para incentivar o uso de modos não motorizados) ou a 

violência (limitando os horários e locais frequentados), são fatores que exigem da população 

do Rio de Janeiro uma análise muito diferente, na hora de decidir sua estratégia de 

mobilidade, daquelas realizadas na Europa. O segundo maior desafios desse projeto é, 

portanto, a adaptação da plataforma de simulação à realidade de um país em 

desenvolvimento, para permitir aos agentes escolhas mais realistas, tornando os resultados 

mais confiáveis. Nos parágrafos seguintes, serão expostas algumas das especificidades da 

sociedade brasileira à serem integradas no modelo MobiSim. 

 

A desigualdade social e a segregação socioespacial 

No caso de uma aplicação MobiSim em um país em desenvolvimento, uma das 

diferenças mais importantes, se comparadas às aplicações francesas, é a desigualdade social. 

No Brasil, há uma diferença muito grande no padrão de vida da população de pobres e ricos, 

dando dimensões muito diferentes à questão da mobilidade de acordo com a classe social, o 

que não pode ser ignorado pelo modelo. Os indicadores sociais da população sintética; os 

hábitos de vida; a escolha modal e a quantidade dos deslocamentos; a localização residencial; 

as distâncias percorridas; todos esses fatores são experimentados de forma diferente de 

acordo com a classe social do indivíduo. Se nas aplicações franceses, todos os agentes são 

considerados da mesma forma, nas simulações brasileiras é muito importante que o modelo 

leve em conta pelo menos 3 grandes classes sociais, de acordo com a renda familiar.  

De acordo com Vasconcellos (2005), as pessoas de baixa renda enfrentam severas 

restrições de mobilidade, enquanto os ricos (geralmente motorizados) desfrutam de níveis 

de mobilidade semelhantes aos dos países europeus. Segundo Pontes (2013), a baixa 

mobilidade dos pobres na metrópole não é consequência somente da baixa renda (falta de 

dinheiro para pagar pela viagem), mas também pelo acesso desigual ao transporte, que se 

reproduz na forma de barreiras ao acesso à oportunidades de emprego e educação, e pode 

até mesmo ser responsável pelo isolamento social (LUCAS, 2012). De acordo com Marques, 

Scalon e Oliveira (2008), a cidade do Rio de Janeiro possui uma estrutura espacial marcada 
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por uma forte segregação socioespacial, e ao analisarmos a história da cidade, pode-se 

observar que as regiões mais favorecidas por melhorias em transporte foram as áreas 

administrativas da parte sul da cidade, habitada por uma população de maior poder aquisitivo 

(LOPES, 2005). As partes norte e nordeste, que abrigam a população de menor renda, são 

aquelas que mais sofrem com problemas de acesso à mobilidade (pouca oferta de transporte 

coletivo, vias congestionadas, etc). 

Como parte importante da realidade de um país em desenvolvimento, a segregação 

socioespacial deve der reproduzida nas simulações, a partir da atribuição das famílias às 

moradias de acordo com o nível de renda (divididos em três classes sociais), e a localização 

espacial do imóvel (distinguindo espaços ocupados por populações de renda baixa, média e 

alta). 

 

A violência e o sentimento de insegurança 

Dados de uma pesquisa realizada pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de 

Janeiro (ISP, 2008) revelam que apenas 47,2% dos entrevistados se sentiam seguros durante 

o dia em seu próprio bairro. No período da noite, esse número caia para 26,6%. Se 

considerarmos esse sentimento de segurança em bairros desconhecidos, apenas 6,1% se 

sentiam seguros durante o dia, e 3% durante a noite. Esta enquete exemplifica a realidade de 

se conviver dia-a-dia com o medo e a violência, algo desconhecido na Europa atual. 

Ainda de acordo com essa pesquisa, algumas estratégias são tomadas diariamente 

pela população da RMRJ para evitar a violência, como: não chegar tarde em casa (79% dos 

entrevistados); não sair à noite (76%); evitar certas atividades de lazer (48%); evitar o 

transporte público (30%); e optar pela mobilidade residencial (30%). Estas estratégias 

afetam diretamente os hábitos de mobilidade da população e devem ser levados em conta 

nas simulações.  

Em relação à mobilidade residencial, por exemplo, as variáveis que determinam a 

atratividade do imóvel na França são: o tamanho (número de cômodos), o tipo de imóvel 

(casa ou apartamento), a situação de ocupação (proprietário ou locatário) e o custo ( baixo, 

médio, alto). No caso do Rio de Janeiro, os principais critérios serão mantidos, mas é 

necessário adicionar outros dois: a localização espacial e do nível de segurança. Como visto 
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anteriormente, a RMRJ é fortemente segregada espacialmente, a tal ponto que a localização 

do imóvel e, portanto, o seu nível de segurança, tornam-se mais importantes do que o seu 

tamanho ou tipo, por exemplo.  

A oferta em transporte 
“Os sistemas de transportes nas cidades brasileiras operam, de maneira geral, com 

baixa produtividade, pouca confiabilidade e com tecnologia obsoleta, causando um terreno 

fértil para o crescimento da frota particular.” (LOPES, 2005, p.01). Esta frase resume a 

situação dos sistemas de transportes no Brasil, e a cidade do Rio de Janeiro não é uma 

exceção.  

Entre 2001 e 2012, houve um crescimento total da frota de automóveis no país de 

cerca de 3,5 milhões (RODRIGUES, 2013). Durante este período, 10,8% do crescimento 

ocorreu apenas na Região Metropolitana de São Paulo e 5,4% na Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro. Segundo Pereira e Schwanen (2013), em 2009, a RMRJ já apresentava um 

tempo de deslocamento 31% maior do que a média de outras regiões metropolitanas do 

Brasil. É provável que o aumento da frota de veículos em circulação nos últimos anos tenha 

aumentado ainda mais esses valores. 

A densidade populacional e a expansão urbana das áreas metropolitanas, tem gerado 

um aumento na demanda em transportes na RMRJ. No entanto, essa demanda tem sido 

superior às melhorias realizadas em termos de infra-estruturas rodoviárias, ou na oferta de 

transporte público. Atualmente, o sistema de transporte na RMRJ já apresenta graves sinais 

de saturação, através dos frequentes e longos episódios de congestionamento (BEYER, 

2012), e de uma oferta de transporte coletivo fragmentada e ineficaz (LOPES, 2005). 
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Figura 03: Mobilidade na RMRJ por modo de transporte. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do PDTU RMRJ 2003 (CENTRAL, 2005). 

 

Por ser composto por várias linhas de ônibus de diferentes empresas, e outros 

veículos oficiais de pequena capacidade (vans e kombis), o sistema de transporte público da 

RMRJ não apresenta nenhuma integração modal ou tarifária (BEYER, 2012). Os trajetos 

realizados (Fig.03) em modos motorizados coletivos (46,4% do total de deslocamentos) 

podem ser divididos em: ônibus (71%), vans e kombis (18%), metrô (4%), trens (3%) e 

balsas (1%) (CENTRAL, 2005). Essa fragmentação do sistema de transporte coletivo não 

atende às necessidades de conforto, pontualidade, rapidez e segurança da população 

(LOPES, 2005). Além disso, ela pode contribuir para os congestionamentos, aumentando 

ainda mais os tempos de viagem. 

Dada a complexidade da rede de transportes públicos da RMRJ, é possível prever 

grandes desafios em sua modelagem, incluindo adaptações importantes no modelo MobiSim 

para que as simulações estejam em acordo com a realidade brasileira. A fragmentação da 

oferta de transportes coletivos, as diferenças no funcionamento destes transportes (não 

integração modal, horários de passagem imprecisas, variação de tarifas), e os novos meios de 

transporte (vans, kombis, transporte escolar, e fretamento de ônibus ), são questões 
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importantes que exigirão uma reformulação na forma como o transporte coletivo é 

modelado em MobiSim. 

 

O trabalho informal 

O mercado de trabalho informal - com proporções significativas na RMRJ - não 

apresenta as mesmas características que o mercado formal em termos de localização, 

número de empregados, e tipo de funcionário, influenciando de forma diferente a mobilidade 

urbana. 

Segundo Silva (2012), a segregação espacial afeta também o local de trabalho. As 

áreas centrais das cidades normalmente concentram a maior parte das atividades econômicas 

e dos empregos formais, deixando a população de menor renda (habitantes das periferias) “à 

margem dos benefícios oferecidos pelo urbano, para os quais restam o setor informal, o 

subemprego e o desemprego” (SILVA, 2012, p.58). 

Motte-Baumvol e Nassi (2012) acrescentam que a qualidade do emprego (formal ou 

informal), influencia diretamente os hábitos de mobilidade, já que os trabalhadores formais 

tendem a se deslocar mais que os trabalhadores informais. De maneira geral, o mercado 

formal é um grande gerador de mobilidade pois apresenta normalmente um maior número 

de funcionários por estabelecimento, e estão concentrados na parte central das cidades, 

melhor servidas pelo sistema de transporte. O mercado informal, no entanto, é mais 

presente nas periferias; é bem mais fragmentado em termos de localização, e menos servido 

pelo sistema de transporte; e possui um número bem menor de empregados por 

estabelecimento, que normalmente habitam nas vizinhanças do mesmo. 

Nas simulações européias, todos os indivíduos ativos são levados em conta da mesma 

forma no momento de distribuição de empregos. Nas simulações brasileiras é importante, 

entretanto, distinguir os trabalhadores formais dos trabalhadores informais, para que seus 

hábitos de mobilidade sejam interpretados pelo sistema de formas diferentes.  

 

Considerações finais 

Como parte importante da realidade de um país em desenvolvimento, a desigualdade 

social deve ser integrada na plataforma de simulação, e representa a principal adaptação à ser 
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realizadas no modelo durante o projeto MobiSim Rio. Essa adaptação permitirá que os 

agentes tenham diferentes percepções da mobilidade, de acordo com seu nível de renda; e 

se comportem de forma diferente na simulação em relação: à evolução demográfica, ao tipo 

e à localização do emprego, à escolha modal, à localização residencial (recriando nas 

simulações a segregação socioespacial), aos motivos da viagem, às áreas frequentadas, às 

distâncias percorridas, etc. 

Outro ponto importante, não presente nas simulações européias, é a questão da 

violência. O nível de segurança influencia fortemente a escolha dos locais frequentados 

(especialmente para as atividades de comércio, serviços, e lazer), dos horários, dos modos 

de transporte, dos locais de residência; e, portanto, deve ser adicionado ao modelo  durante 

as simulações no Rio de Janeiro. 

O maior desafio deste projeto é, entretanto, a coleta de dados sobre a oferta de 

transporte na RMRJ, e a sua integração no modelo MobiSim. Composto por diferentes 

modos (alguns não existentes na Europa), a oferta de transporte público no Rio de Janeiro é 

complexa e fragmentada. A reformulação da forma como essa oferta é levada em conta pelo 

modelo é essencial para que os resultados das simulações sejam coerentes com a realidade 

brasileira. 

MobiSim Rio é um projeto ambicioso e inovador no Brasil, que pode contribuir 

significativamente para os estudos de planejamento em transportes no país. Espera-se que 

seus resultados possam permitir um diagnóstico detalhado da mobilidade na RMRJ, e que os 

cenários de evolução propostos possam melhor ilustrar as reais necessidades da população 

em termos de transporte. A situação caótica atual do Rio de Janeiro - com um sistema de 

transporte coletivo ineficiente e insuficiente, uma taxa de motorização em rápida ascensão, e 

episódios frequentes de congestionamento – não estão em acordo com as necessidades da 

cidade em termos de desenvolvimento, nem com as necessidades da população. Espera-se 

que o suporte científico oferecido por este projeto possa orientar os atores públicos e 

privados da região à realizar melhorias em áreas como o acesso ao emprego, tempos de 

viagem, qualidade dos serviços, e redução do impacto sobre o meio ambiente. Tendo em 

vista o fato de que, em um país em pleno desenvolvimento econômico no século 21, é muito 

importante planejar e acompanhar a evolução do sistema de transporte de modo que, no 
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futuro, este seja mais eficaz e mais coerente com os objetivos do desenvolvimento 

sustentável. 
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impactos negativos e potenciais conflitos 
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Mestre em Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais) 

alessandro.campos@meioambiente.mg.gov.br 
 

Resumo 

O Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas – PNDF pretende conduzir o potencial 

florestal brasileiro e consolidar o setor como uma atividade estratégica para o desenvolvimento do 

país, ampliando a área atual de 7,2 milhões para 10,6 milhões de hectares nos próximos 10 

anos.Porém o Plano não apresenta claramente ações territoriais voltadas à ocupação de áreas já 

convertidas, negligenciando a possibilidade de impactos negativos marginais e potenciais conflitos com 

outros usos do solo. A fim de simular espaço-temporalmente um cenário de direcionamento 

territorial da meta de expansão dos plantios florestais comerciais no Brasil, foi desenvolvido um 

modelo de mudança de uso da terra espacialmente explícito.O modelo integra componentes de 

macro e micro-escala, de rentabilidade e favorabilidade climática, para simular a dinâmica espacial dos 

plantios. A alocação apresentou um nível de acerto de 70% (janela de análise de 61 células), 

adequado para a escala. Os resultados indicaram a possibilidade de expandir, conforme meta 

doPNDF, os plantios florestais comerciais no Brasil com o mínimo conflito (5% de sobreposição) 

com o cenário de expansão agrícola e sem necessidade de conversão adicional de ecossistemas 

florestais naturais. Para tanto são necessárias políticas públicas que efetivem o direcionamento da 

expansão do setor. 

 

Palavras-chave: Silvicultura; Uso e mudança de uso do solo; Gestão territorial  
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Resumo 

Os inventários de emissões de gases de efeito estufa – GEE têm se mostrado uma 

importante ferramenta para apoiar a compreensão de padrões de emissão e o 

desenvolvimento de estratégias de gestão e mitigação.  No Brasil, o Programa Brasileiro do 

GHG Protocol foi lançado em 2008 a fim de possibilitar a gestão voluntária das emissões de 

GEE pelas entidades, promovendo uma plataforma para a divulgação dos inventários. Desta 

forma, o presente trabalho tem por objetivo avaliar quantitativamente e qualitativamente os 

inventários publicados em 2014 por meio de um Índice de Divulgação Voluntária (VDi), de 

forma a verificar a adesão a tal ferramenta de gestão das emissões de GEE. O estudo baseou-

se em dados secundários publicados no registro público brasileiro de emissões de GEE e na 

metodologia estipulada pelo Programa Brasileiro GHG Protocol. O índice foi representado 

geograficamente em todo o território nacional. O desenvolvimento do VDiindicou que os 

Estados da região sudeste, com maiores recursos, destacaram-se com valores superiores de 

VDi, com média igual a 2,36 para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Estabelecer a metodologia, pode exercer maior pressão para a adesão por parte das 

organizações locais às divulgações de GEE. Assim, o VDi apresenta-se como uma ferramenta 

com potencial para contribuir no aprimoramento da gestão e no planejamento de ações 

necessárias de mitigação.  

Palavras-chave: Gases de Efeito Estufa, GEE,GHG Protocol, Índice de Divulgação 
Voluntária. 
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Resumo 

A necessidade de simular o efeito das ações antrópicas em bacias hidrográficas tem estimulado o uso 

de modelos hidrológicos. Dentre os modelos aplicáveis destaca-se o SWAT (SoilandWaterAssessment 

Tool) com ampla utilização mundial. A obtenção de estimativas representativas pelos modelos 

hidrológicos requer a calibração dos processos específicos de cada bacia. Para simular a resposta da 

vazão de uma sub-bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha (Rio Itamarandiba do Campo) a variáveis 

climáticas, edáficas e de manejo do solo, o modelo hidrológico SWAT foi calibrado e validado no 

programa SWAT-CUP, considerando dados de vazões mensais obtidos de 1997 a 2007. A calibração 

e validação atingiram, respectivamente, valores de 0,53 e 0,60 considerando o coeficiente de 

eficiência de Nash-Sutcliffe, e 0,62 e 0,75 para o coeficiente de determinação. Os valores estimados 

acompanharam satisfatoriamente o padrão geral dos dados observados, demonstrando a 

aplicabilidade do modelo na gestão dos recursos hídricos da região. 

Palavras-chave: SWAT, modelagem hidrológica, simulação, recursos hídricos. 
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Resumo 

As Áreas de Preservação Permanente (APP) são porções territoriais protegidas por Lei federal que 

apresentam funções ambientais fundamentais para a conservação dos recursos hídricos e para a 

proteção do solo. O objetivo do estudo foi caracterizar e diagnosticar os conflitos de uso e de 

ocupação do solo nas APP de curso d’água na bacia do córrego Marinheiro, comparando resultados 

obtidos pelo cálculo de NDVI em imagens dos satélites Landsat 8 e Ikonos-II. O método foi 

desenvolvido em seis etapas, quais sejam: i) Pré-processamento das imagens; ii) Cálculo de NDVI; iii) 

Obtenção da rede de drenagem; iv) Cálculo das Classes de NDVI das APP; e v) Caracterização e 

análise das APP; e vi) Validação em campo. Os resultados obtidos permitiram identificar a presença 

de cinco classes de NDVI. Foi possível concluir que nas APP de curso d’água a vegetação senescente 

foi a classe de maior predomínio, de acordo com os cálculos realizados com as cenas do Landsat 8 

(51,6%), nas cenas do satélite Ikonos-II o predomínio foi da classe Pastagens (51,2%);  pela 

classificação do NDVI das imagens Ikonos-II, observou-se uma boa precisão e melhores resultados, 

comparando-se com o satélite Landsat 8, principalmente devido à resolução espacial das imagens 

multiespectrais. 
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Resumo 

Este trabalho trata sobre o comportamento geométrico de perfis longitudinais e sua recorrente 

associação enquanto indicador sobre as condições hidrodinâmicas em geomorfologia fluvial. Na 

literatura é recorrente a investigação sobre perfis em equilíbrio (graded profile) resultarem em assumir 

uma curvatura logarítmica linear negativa de concavidade que se atenua em direção jusante. Todavia, 

a simples observação morfológica do perfil não é suficiente para indicar as condições entre erosão, 

deposição e distribuição de energia no sistema. Neste contexto este artigo apresenta o método 

estatístico de regressão não-linear logarítmico como instrumento para avaliar quantitativamente o 

quanto o perfil longitudinal de dado curso fluvial se aproxima do perfil ideal de equilíbrio, bem como 

indicar possíveis condicionantes que possam estar influenciando sua geometria. Como cenário são 

utilizados os principais afluentes que drenam parte do divisor hidrográfico das bacias dos rios das 

Velhas e Paraopeba, em Minas Gerais. Nesses afluentes o método se revela adequado como 

instrumento para avaliar a geometria dos perfis longitudinais, bem como o arcabouço geológico é o 

principal condicionante que sugere influenciar a morfologia dos perfis, ao passo que a variabilidade da 

cobertura pedológica se revela como indicador da maneira como o curso d’água possa dissecar a 

superfície. 

Palavras chave: Geomorfologia fluvial;Modelagem estatística; Regressão não-linear 

  

II Simpósio de Modelagem de Sistemas 
Ambientais e Gestão da Paisagem

12 a 16 de dezembro de 2016
Museu de História Natural e 
Jardim Botânico da UFMG  
Belo Horizonte - MG

Anais do II Simpósio Modelagem de Sistemas Ambientais e Gestão da Paisagem 124



Avaliação das áreas de produção e de possíveis rotas de fluxos 
de detritos como geoindicadores de (des)conectividades de 

bacias urbanas 

Regina Paula Benedetto de Carvalho 
Doutoranda em Geografia, PPGEO – UERJ 

reginapaulabenedettodec@gmail.com) 

Antônio Soares da Silva 
Prof. Doutor do Instituto de Geografia – UERJ 

asoares.uerj@gmail.com) 

Resumo  

A identificação de áreas de produção de detritos e de suas rotas pode contribuir com a avaliação da 

sensibilidade da conectividade entre as encostas e a rede de drenagem.Tendo em vista tais premissas, 

o trabalho teve como objetivo identificar possíveis zonas de (des)conectividade nas encostas de duas

bacias urbanas localizadas no município do Rio de Janeiro: bacia do rio Grande e bacia do rio Anil. Os

resultados mostraram que a bacia do rio Grande possui mais áreas de sensibilidade da conectividade

do que a bacia do rio Anil, sendo que esta última possui maior potencial para garantia das atuais

condições de conectividade. Além disso foi constatado que, especialmente por se tratar de bacias

urbanas, o fator uso da terra é determinante no condicionamento e recondicionamento do sistema

ambiental, podendo alterar, de forma intensa e num curto espaço de tempo, a suscetibilidade a

produção de detritos e, portanto, o padrão de (des)conectividade das áreas.

Palavras-chave: áreas de produção, conectividade, bacias urbanas 
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Abstract 

The aim of this paper is using TerraME framework to develop a model that contributes in 

understanding the spatiotemporal behaviour of dengue transmission and the strength of control 

strategies. During the implementation of our model, it was necessary to adopt rules and input 

parameters, which represent potential determinants factors for dynamic transmission of dengue 

fever. The use of these rules allows simulating scenarios of epidemics in the absence and in the 

presence of dengue transmission control measures.  

 

Keywords: Epidemic; Human mobility; Human renewal rate; PNCD; Spatially explicit dynamic 

modelling; Vectors density by humans. 
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Resumo 

O presente artigo objetiva apresentar a simulação de cenários de expansão urbana para o município 

de Mateus Leme, pertencente à Região Metropolitana de Belo Horizonte. A simulação apresenta-se 

como um complemento importante à metodologia utilizada pela equipe técnica do município, que 

realizou em 2014 um abrangente estudo para o mapeamento e análise de áreas potenciais para 

expansão urbana, com vistas a aprovação do Projeto Específico de Expansão Urbana de Mateus 

Leme. Tal estudo baseou-se na álgebra de mapas sem explorar a elaboração de cenários, que 

promoveria uma maior discussão e daria aos resultados mais robusteça. Estes cenários, baseados em 

padrões identificados historicamente, não representariam um fato futuro, mas possibilitaria definir 

estratégias e indicar políticas públicas para potencializar ou inibir as tendências da urbanização. 

Portanto, o objetivou-se simular a expansão da mancha urbana do município de Mateus Leme para o 

ano de 2024, ano em que o último perímetro urbano aprovado por lei municipal, deverá ser revisto, 

além de destacar a importância das simulações como ferramenta de apoio ao planejamento urbano. 

Palavras-chave: crescimento urbano, planejamento territorial, simulação. 
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Resumo  

A variável temperatura sempre esteve presente nas limitações e adaptações impostas 

naturalmente, sejam elas para o homem ou para os animas. Mapear a variação da energia 

solar presente na baixa atmosfera pode subsidiar inúmeros estudos relacionados ao 

comportamento animal e humano, e suas conexões com o espaço ao qual estão inseridos. 

Neste sentido, o presente artigo objetiva comparar o uso de imagens termais do Sensor 

TM/Landsat-5, com dados coletados em pesquisa de campo para a temperatura do ar. Foi 

utilizada a ferramenta de análise Thermal do Idrisi para a extração da temperatura aparente 

da superfície e, interpolação pelo método da Krigagem Ordinária com dados de campo 

coletados em Belo Horizonte, Minas Gerais no ano de 2008. Os resultados indicam 

capacidade potencial do Sensor TM em fornecer dados para representar a variação contínua 

da temperatura com resíduos médios de 1,37C° com controle de outliers para o mesmo dia 

e horário dos dados de campo, o que indica o modelo proposto como adequado e acessível, 

uma vez que não exige custos logísticos e as imagens da série Landsat são gratuitas. 

Palavras-chave: Krigagem Ordinária, Temperatura e TM/Landsat-5. 
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Resumo 

O presente artigo busca demonstrar a importância do uso de imagens orbitais de média resolução 

aliadas a análise multicritério (AMC) no auxílio à tomada de decisão e análises de impactos 

decorrentes de projetos de infraestrutura viária. A utilização de imagens RapidEye na construção de 

mapas de cobertura do solo com um maior nível de detalhamento se justifica pela sua resolução 

espacial de 6,5 metros (nadir) e pixel de 5 metros (ortorretificado), o que se mostrou fundamental na 

construção de um modelo voltado à avaliação de possíveis traçados para o Rodoanel Sul de Belo 

Horizonte. Foi testado no modelo o método de classificação de imagem supervisionada MaxVer, 

aliado à classificação por árvore de decisão, além de um mapa de declividade gerado a partir de um 

modelo digital de elevação (SRTM 30 metros). Foi construído, ao final, um modelo baseado em 

análise multicritério que recebe a atribuição de diferentes pesos para as classes de uso do solo e 

declividade, gerando assim diferentes traçados para o Rodoanel Sul de Belo Horizonte.  

Palavras-chave: Análise Multicritério, RapidEye, Planejamento Rodoviário 
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