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RESUMO 

 

O objetivo desta Tese é a proposição de uma metodologia alternativa para 

planejamento de transportes que contempla as ferramentas disponíveis na ciência 

do sensoriamento remoto. A perspectiva adotada analisa aspectos do planejamento 

de transportes urbanos, tendo como embasamento os dados e informações 

advindos das imagens de satélite com alto poder de resolução espacial. A 

metodologia usa a abordagem baseada em objetos para classificar imagens de 

satélite de sensoriamento remoto. Através do processo de classificação, identificam-

se feições urbanas úteis para o planejamento de transporte, em especial áreas de 

concentração de polos geradores de viagens do município de João Pessoa no 

estado da Paraíba, Brasil. A proposta é que com base nesses dados, e outros 

provenientes de uma pesquisa de campo (pesquisa domiciliar origem/destino), é 

possível caracterizar o uso do solo e a correspondente demanda por transportes. O 

estudo se justifica por propor uma alternativa mais ágil e menos onerosa, em 

comparação aos métodos tradicionais de construção e atualização da base de 

dados para análises de transportes. Ao identificar as regiões da cidade com as 

maiores quantidades de viagens geradas, os resultados obtidos auxiliam nas ações 

de planejamento do sistema de transportes, visando alcançar o equilíbrio entre 

oferta e demanda de transporte com o uso do solo urbano. 

 

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto; Classificação de Imagens Baseada em 

Objetos, Uso do Solo Urbano, Polos Geradores de Viagem, Planejamento de 

Transportes. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this Thesis is to propose an alternative method of transportation 

planning that considers the tools available in the science of remote sensing. The 

perspective adopted examines aspects of urban transportation planning, having as 

basis the data and information coming from satellite images with high spatial 

resolution. The methodology uses the object-based approach to classify remote 

sensing satellite imagery. Through the classification process, urban features useful 

for transportation planning are identified, mainly areas of concentration of trip 

generation in the city of João Pessoa, state of Paraíba, Brazil. The proposal is that, 

based on these data, and others from a field research (origin/destination home-

interview survey), it is possible to characterize the land use and the corresponding 

demand for transport. The study is justified because it proposes a more agile and 

less costly alternative, compared to traditional methods of building and updating the 

database for transport analysis. By identifying areas of the city with the largest 

amounts of trips generated, the results support planning actions on the transportation 

system, in order to achieve a balance between transport supply and demand with 

urban land use. 

 

Keywords: Remote Sensing, Object-based Image Classification, Urban Land Use, 

Trip Generation Hubs, Transportation Planning. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é a identificação de áreas de concentração de polos 

geradores de viagens por meio da proposição de uma metodologia alternativa de 

planejamento de transportes que contempla as ferramentas disponíveis na ciência 

do sensoriamento remoto. A perspectiva adotada analisa aspectos do planejamento 

de transportes urbanos, tendo como embasamento os dados e informações 

advindos das imagens de satélite com alto poder de resolução espacial. 

O meio urbano é altamente complexo e heterogêneo, e muda muito rapidamente 

suas configurações e características. Crescimento urbano não é sinônimo de 

desenvolvimento urbano. Enquanto o primeiro indica apenas um aumento de 

quantidade, o segundo denota um aumento de qualidade. Para que o crescimento 

seja acompanhado do desenvolvimento, ações de ordenação territorial devem estar 

presentes, o que evidencia a necessidade de planejamento. 

O planejamento é um processo de trabalho permanente cujo objetivo é a 

organização sistemática de meios a serem empregados visando atingir uma meta, 

que contribuirá para a melhoria de uma determinada situação (FERRARI JUNIOR, 

2004). No ambiente urbano, segundo Deák e Schiffer (1999), o planejamento é o 

conjunto das ações de ordenação espacial das atividades urbanas que, não 

podendo ser realizadas ou sequer orientadas pelo cidadão comum, devem ser 

assumidas pelo Estado, tanto na sua concepção quanto na sua implementação. Este 

entendimento é ratificado pelo Estatuto das Cidades (Lei nº 10257 / 2001) em seu 

artigo 3º, incisos I, III e IV que afirma que compete à União, entre outras atribuições 
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de interesse da política urbana, legislar sobre normas gerais de direito urbanístico e 

instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento 

básico e transportes urbanos (BRASIL, 2012). 

Na ausência do planejamento urbano, a expansão urbana acelerada e desordenada 

das cidades acarreta uma degradação sócio-espacial contínua, que traz consigo 

uma série de consequências negativas para a “vida urbana”, influindo diretamente 

na qualidade de vida de seus habitantes, principalmente no uso do espaço público 

(FERREIRA, 2002). 

Dentre várias finalidades, o espaço público é usado para a movimentação de 

pessoas e mercadorias. Nesse contexto entra em cena o planejamento de 

transportes, que segundo Vasconcellos (1996), define a infraestrutura de circulação 

que permite o deslocamento de pessoas (a pé ou em veículos) e bens, viabilizando 

a realização de atividades. A infraestrutura é constituída por ruas, calçadas, 

estradas, vias férreas e terminais e também pelos veículos usados no transporte 

público. 

Para que seja possível planejar o crescimento urbano que se verifica nas grandes e 

médias cidades brasileiras são necessários mapeamentos constantes e extensivos 

para a atualização da base de dados, principalmente quando se trata de dados 

espaciais (geográficos). O processo de urbanização demanda investimentos 

financeiros, de tempo e de recursos humanos para a construção de bases de dados 

georreferenciados, bem como para mantê-las atualizadas, para que dessa forma o 

poder público tenha subsídios para gerir e administrar as cidades.  
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Pesquisas de campo, como o censo populacional realizado pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) e a pesquisa Origem / Destino (O / D) realizada 

pelo Metrô de SP (Companhia do Metropolitano de São Paulo); a vetorização das 

redes viária, ferroviária, metroviária, de drenagem, hidrográfica, etc.; os cadastros de 

imóveis, como o TCPL – Cadastro Territorial e Predial de Conservação e Limpeza 

realizado pela prefeitura do município de São Paulo através do Departamento de 

Rendas Imobiliárias da Secretaria de Finanças – RISF, são alguns exemplos de 

dados utilizados no planejamento urbano, e em especial para o planejamento de 

transportes. 

Todavia, esses são também exemplos de base de dados onerosas e que demandam 

longos períodos de tempo para serem construídas. Além disso, o censo e a pesquisa 

O / D são realizados a cada 10 anos, o que configura um intervalo muito grande para 

obtenção de dados necessários para o planejamento urbano e de transportes, que 

devem ser atividades dinâmicas, na medida em que o objetivo é acompanhar e 

monitorar o crescimento e desenvolvimento das cidades. A tabulação, tratamento, 

análise e manipulação dos dados também leva bastante tempo até que os 

resultados possam ser publicados e disponibilizados para o uso. Agregue-se a isso o 

fato de que as redes urbanas estão sob a jurisdição de órgãos específicos, seja no 

âmbito Municipal, Estadual ou Federal, que desembolsaram quantias consideráveis 

para obtenção das bases de dados, e por esse motivo os mesmos nem sempre são 

facilmente acessados. 

A frequência elevada e a ampla abrangência das alterações geográficas no meio 

urbano requerem formas mais rápidas e baratas de produzir e atualizar a informação 
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espacial de média e grande escala para fins de planejamento (FREIRE, 2010). Em 

vista disso, a necessidade de informações geográficas precisas, confiáveis, rápidas 

e menos onerosas é, mais do que nunca, um fato. Constata-se que o advento das 

imagens de satélite de sensoriamento remoto com resolução espacial submétrica 

trouxe uma nova perspectiva para análises e estudos no meio urbano, sobretudo 

dos impactos das ações antrópicas, dentro de um cenário mundial que atualmente 

busca promover o modelo de sustentabilidade para o crescimento e 

desenvolvimento urbano, bem como para o sistema de transporte. 

Diante dessa nova realidade muito se tem pesquisado para avaliar os impactos 

gerados, bem como para entender e organizar o ambiente urbano contemporâneo e 

futuro. A demanda por informações espaciais precisas e atualizadas surge como 

uma premissa para o planejamento e gestão das cidades. Dentro desse contexto 

destaca-se o uso da ciência do sensoriamento remoto para oferecer ferramentas 

capazes de gerar informações para o mapeamento, análise e monitoramento dos 

sistemas urbanos (NÓBREGA, 2007). 

Conforme enfatiza Freire (2010), a natureza da informação oriunda do 

sensoriamento remoto, o volume de dados e o crescente âmbito de aplicação têm 

suscitado o desenvolvimento de um paradigma de análise, alternativo à 

interpretação visual e à classificação ao nível do pixel. Trata-se da análise 

geográfica de imagem baseada em objetos, que proporciona métodos automáticos 

para classificação de imagens sustentados pelo conhecimento do analista. 
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A metodologia, hoje já bastante consolidada, de processamento digital de imagens 

visando o procedimento de classificação baseada em objetos apresenta resultados, 

tido por muitos pesquisadores, como bastante satisfatórios e com maior acurácia 

quando comparado com os tradicionais classificadores baseados nos pixels. Nesse 

sentido, destaca-se os trabalhos de Aksoy e Ercanoglu (2012); Li et al. (2012); Pinho 

et al. (2012); Weng (2012); Halabisky et al. (2011); Myint et al. (2011); Bau et al. 

(2010); Ke et al. (2010); Min et al. (2010); Polychronaki e Gitas (2010); Camargo et 

al. (2009); Linli et al. (2008); Liu et al. (2008); Nóbrega et al. (2008); Marpu et al. 

(2006); e Kressler et al. (2005). Além desses estudos, outros fazem uso das duas 

abordagens concomitantemente, para a melhora dos resultados. Nesse sentido 

destaca-se Resende et al. (2012), que realizaram uma classificação híbrida com as 

abordagens baseada em objetos e baseada em pixels para o monitoramento da 

condições dos pavimentos rodoviários; e Taubenböck et al. (2012) que fazem uma 

combinação das duas abordagens (por pixels e por objetos), para o monitoramento 

sistemático da dinâmica temporal em grandes aglomerados urbanos. 

Na classificação baseada em objetos, além da informação espectral contida nos 

pixels da imagem, também estão presentes as informações referentes à forma e ao 

contexto (relações geométricas, topológicas, de textura, etc.). Conforme aludem 

Baatz e Schäpe (2000) e Nóbrega (2007), muito embora em constante evolução, os 

recursos e ferramentas do sensoriamento remoto nem sempre são empregados de 

forma eficiente. As imagens de satélite com alta resolução espacial são, muito 

frequentemente, utilizadas apenas como “pano de fundo” para fornecer suporte para 

análises visuais e para a extração manual de informações. 
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Uma das abordagens da classificação de imagens por objetos consiste na extração 

semiautomática1 de elementos, que permite a identificação e digitalização apenas 

dos elementos presentes na imagem que sejam de interesse para o analista 

(FREIRE, 2010). 

Nesse estudo os elementos de interesse a serem detectados nas imagens de 

sensoriamento remoto são os chamados Polos Geradores de Viagem – PGVs, que 

são grandes empreendimentos industriais (fábricas, galpões, etc.), comerciais 

(exemplos clássicos são os shopping centers e hipermercados), de serviços 

(condomínios de escritórios, etc.), de educação (universidades, estabelecimentos de 

ensino, etc.), de saúde (hospitais, clínicas, laboratórios, etc.), terminais de 

transporte, e também conjuntos residenciais, como é o caso de grandes 

condomínios verticais. 

Esses elementos são identificados na imagem de satélite a partir de informações 

espectrais de sua cobertura, por exemplo, cobertura metálica para galpões 

industriais, grandes pátios asfaltados que caracterizam áreas de estacionamento em 

shoppings centers ou hipermercados, cobertura de cimento amianto (em 

contrapartida com a cobertura cerâmica, encontrada nos telhados de casas térreas), 

presença e análise da sombra (que caracteriza as altas edificações), etc. Além da 

informação espectral são utilizadas informações quanto à forma, tamanho, textura, e 

topologia, para que seja possível caracterizar os objetos “candidatos” a serem PGVs. 

Dessa forma, são mapeadas na imagem as áreas com grande concentração de 

                                                 

1
 Trata-se de um procedimento semiautomático porque, conforme afirma Nóbrega (2007), o 

conhecimento do analista sobre as feições representadas na imagem é essencial para compor as 
regras de decisão, o que acarreta uma melhora significativa na discriminação de alvos urbanos. 
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empreendimentos tidos como PGVs, para a realização de um estudo da disposição 

do uso do solo nessas regiões. 

Uma vez encontradas e classificadas as feições e as regiões de interesse para a 

análise, é gerado um mapa temático da área de estudo, que contempla o uso e 

ocupação do solo. O mapa temático, juntamente com a sobreposição com outras 

informações, permite o desenvolvimento do processo de amostragem necessário 

para a realização de pesquisas de campo onde se deseja conhecer os padrões de 

viagens da população. 

Essas pesquisas, já realizadas nos locais críticos da cidade no que se refere à 

quantidade de viagens geradas, são significativamente menores, tanto em tamanho 

de amostra quanto em custo e tempo de execução, do que as tradicionais pesquisas 

Origem – Destino. Assim sendo, a frequência de sua execução pode ser inferior a 10 

anos, o que facilita a atualização dos dados de transportes. 

Os capítulos seguintes estão dispostos da seguinte maneira: no capítulo 2 realiza-se 

a revisão bibliográfica, que traz os conceitos de sensoriamento remoto para análises 

de uso do solo em ambiente urbano e sua interação com os transportes, 

processamento digital de imagens e classificação de imagens baseada em objetos. 

O capítulo 3 trata dos polos geradores de viagens. No capítulo 4 há a caracterização 

da área de estudo. Os materiais são elencados no capítulo 5, a metodologia 

proposta é pormenorizada no capítulo 6, o capítulo 7 apresenta os resultados 

obtidos, e o capítulo 8 traz as conclusões. Em seguida são apresentadas as 



28 

 

referências bibliográficas e na sequência os apêndices, com informações adicionais 

relevantes para a realização desta Tese de Doutorado. 
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2- SENSORIAMENTO REMOTO E ANÁLISES DO USO DO SOLO 

URBANO 

2.1 CONCEITOS BÁSICOS 

As imagens de sensoriamento remoto apresentam propriedades especiais que 

oferecem vantagens únicas para o estudo da superfície da Terra. Através delas é 

possível ver o que o olho humano, sozinho, não conseguiria. Também é possível, 

com essas imagens, perceber e reconhecer padrões de posição, forma, tamanho e 

os interrelacionamentos dos objetos terrestres, ao invés de pontos isolados. 

Permitem também monitorar as mudanças ao longo do tempo, captando e 

adquirindo dados e informações que seriam de difícil aquisição por outros meios 

(CAMPBELL e WYNNE, 2011). 

Mas, como em qualquer outra ciência, a habilidade de extrair as informações das 

imagens de sensoriamento remoto tem de ser trabalhada. O conhecimento para lidar 

com tal nível de informação tem de ser adquirido. São essas habilidades que 

permitem o uso das imagens para, por exemplo, ações de planejamento, 

contingência, proteção ambiental, entre outras (CAMPBELL e WYNNE, 2011). 

De acordo com Aronoff (2005), o termo sensoriamento remoto surgiu para descrever 

o processo de observação, mensuração e identificação de objetos sem estar em 

contato direto com eles. No entanto, conforme alerta Novo (2010), essa é uma 

definição muito ampla, pois, usando o mesmo exemplo dado pela autora, é possível 

obter informações sobre objetos sem estar em contato físico com eles ao ouvir, pelo 
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rádio, uma transmissão de uma partida de futebol. Portanto, é necessário estreitar a 

definição de sensoriamento remoto (NOVO, 2010). 

Campbell e Wynne (2011) apresentam uma compilação das principais definições 

atribuídas, ao longo do tempo, para o sensoriamento remoto. Os autores adotam 

como definição para sensoriamento remoto a prática de obter informações sobre a 

superfície da terra e da água do planeta, utilizando imagens obtidas a partir de uma 

perspectiva superior, usando a radiação eletromagnética em uma ou mais regiões do 

espectro eletromagnético, refletida ou emitida pela superfície da Terra. 

A definição aqui adotada é dada por Novo (2010), que afirma que a ciência do 

sensoriamento remoto se vale da utilização conjunta de sistemas sensores; de 

equipamentos de transmissão de dados coletados instalados dentro de aeronaves, 

espaçonaves ou outros tipos de plataforma; e de equipamentos para processamento 

de dados. O objetivo é estudar eventos, fenômenos e processos que ocorrem na 

superfície terrestre, através do registro e da análise das interações entre a radiação 

eletromagnética e as substâncias que a compõem em suas mais diversas 

manifestações. 

Uma das características dos sistemas sensores2 é sua habilidade de distinguir entre 

respostas que são semelhantes espectralmente ou objetos próximos espacialmente. 

Essa habilidade é chamada de resolução do sensor e pode ser: espacial, espectral, 

radiométrica e temporal. 

                                                 

2
 Detalhes sobre os tipos de sistemas sensores em Novo (2010). 
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 A resolução espacial mede a menor separação angular ou linear entre dois 

objetos. Corresponde à capacidade do sensor de detectar objetos de 

diferentes dimensões e formas. Quanto menor (numericamente) a resolução 

espacial do sistema, maior será o poder de resolução desse sistema (NOVO 

2010). 

 A resolução espectral é uma medida da largura das faixas espectrais e da 

sensibilidade do sistema sensor em distinguir entre dois níveis de intensidade 

do sinal de retorno. Corresponde ao número e ao intervalo das bandas 

espectrais medidas pelo sistema sensor (NOVO, 2010). 

 A resolução radiométrica se refere ao número de níveis de quantização digital 

usado para expressar o dado coletado por um sensor. No geral, quanto maior 

o número de níveis de quantização, maior a quantidade de detalhes nas 

informações coletadas pelo sensor (MATHER, 2004). É expressa em “bits” 

necessários para se representar o intervalo de intensidade da reflectância 

disponível na cena imageada. Corresponde, portanto, à quantidade de níveis 

de cinza3 ou níveis digitais com os quais a imagem é representada. 

 A resolução temporal se refere à capacidade do sistema sensor de voltar a 

imagear uma mesma região da superfície terrestre. Ela é quantificada pelo 

intervalo de tempo mínimo entre diferentes aquisições. 

 

 

                                                 

3
 O termo nível de cinza refere-se a uma medida escalar de intensidade que varia do preto até as 

diferentes tonalidades de cinzas, e finalmente ao branco (GONZALEZ e WOODS, 2000). 



32 

 

2.2 PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS 

O processamento digital de imagens (PDI4) envolve a manipulação e interpretação 

de imagens digitais com o auxílio de um computador. O PDI trabalha com imagem 

digital, que segundo Gonzales e Woods (2000) é uma matriz bidimensional de 

números inteiros, onde cada célula, denominada pixel (abreviatura de picture 

element) representa uma medida discreta de radiância espectral. 

Nas imagens digitais os valores dos pixels podem ser somados, subtraídos, 

multiplicados, etc., e são, no geral, susceptíveis à manipulações estatísticas 

(CAMPBELL e WYNNE, 2011). 

O PDI é a manipulação da imagem digital por programas de computador. A imagem 

é carregada no computador por meio de uma série de equações matemáticas, os 

resultados dos cálculos para cada pixel são armazenados e formam uma nova 

imagem digital que pode ser novamente manipulada (LILLESAND et al., 2008). Em 

Jensen (2005) podem ser encontrados muitos dos conceitos envolvidos no PDI, 

notadamente para as imagens de sensoriamento remoto. 

Segundo Lillesand et al., (2008) são infinitas as possibilidades de manipulação dos 

dados de imagens digitais. No entanto, para fins didáticos essas formas de 

manipulação podem ser categorizadas em um ou mais dos 7 tipos de operações: 

 Retificação e restauração da imagem; 

 Realce na imagem; 

                                                 

4
 O PDI envolve conceitos matemáticos bastante complexos. Os detalhes e explicações desses 

conceitos estão descritos em Gonzales e Woods (2000). 
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 Classificação de imagens; 

 Fusão de dados e integração com SIG; 

 Análise de imagens hiperespectrais; 

 Modelagem biofísica;  

 Transmissão e compressão de imagens. 

Trabalhos como os desenvolvidos por Crósta (1993), Castleman (1996), Marques 

Filho e Vieira Neto (1999), Gonzales e Woods (2000), Pantaleão (2003), Lillesand et 

al. (2008), Lima et al. (2005), Petrie (2005), Sartori Neto et al. (2005), Richards e Jia 

(2006) e INPE (2011), pormenorizam esses procedimentos e operações e os 

detalhes podem ser lá encontrados. 

Nesta Tese o procedimento realizado é o de classificação de imagens, que é o 

processo de atribuição de classes aos pixels. Para gerar os objetos todos os pixels 

são analisados individualmente em cada uma das bandas espectrais. Ao comparar 

os valores de pixels desconhecidos com os de pixels conhecidos é possível formar 

grupos de pixels similares, e associá-los a uma classe (CAMPBELL e WYNNE, 

2011). 

As classes formam regiões homogêneas e são identificadas por uma cor ou símbolo. 

No final do procedimento o resultado são todos os pixels categorizados em classes, 

e é formado um mosaico de regiões uniformes (CAMPBELL e WYNNE, 2011). 

Atualmente, existem dois grandes conjuntos de métodos de classificação de 

imagens: 
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 Classificação baseada em pixels; 

 Classificação baseada em objetos. 

Na classificação baseada em pixels apenas a informação espectral é utilizada para a 

categorização dos pixels em classes; enquanto que na classificação baseada em 

objetos, além da informação espectral, são utilizadas informações de contexto, de 

geometria e sobre a hierarquia dos objetos para a rotulação dos pixels em classes. 

Muitos são os estudos comparativos entre as duas abordagens, e os resultados 

apresentados pela metodologia baseada em objetos, sobretudo no ambiente urbano, 

são superiores. Dentre esses estudos comparativos destaca-se Shackelford e Davis 

(2003); Yan et al. (2006); Blaschke (2010); Newman et al. (2011); Ouyang et al. 

(2011); e Robertson e King (2011). 

Neste trabalho adotou-se a metodologia baseada em objetos, exposta a seguir. 

2.3 CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS BASEADA EM OBJETOS 

Com o advento da terceira geração de satélites de observação da Terra, partir dos 

anos 1990, houve um grande avanço tecnológico no desenvolvimento de sistemas 

sensores. Estes passaram a apresentar um maior poder de resolução (espacial, 

espectral, radiométrica e temporal) (NÓBREGA, 2007). São os denominados 

satélites de resolução métrica, como por exemplo, o SPOT 5, o IKONOS II, e o 

QuickBird, e submétrica, como os satélites Wordview I e II, e Geoeye. 

A melhora na resolução permitiu a detecção de feições urbanas em um nível de 

detalhe muito superior do que se tinha até então. Todavia, a acurácia dos 
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tradicionais métodos de classificação de imagens baseados nos pixels deixou a 

desejar. A principal causa é a alta variação espectral que ocorre no cenário urbano 

quando observado em uma imagem com alta resolução, o que implica na alta 

variância dos elementos internos a cada classe (intraclasses). Também, ocorre a 

alta variação de dados interclasses, devido à semelhança espectral entre pixels de 

classes diferentes (confusão espectral). Para Schiewe e Tufte (2007), em função da 

melhoria da resolução, há um aumento da variabilidade interna das classes de 

cobertura do solo. Como resultado, a metodologia baseada somente nas 

informações espectrais dos pixels tem seu desempenho reduzido. 

Em contrapartida, a técnica de classificação de imagens baseada em objetos5 

considera não apenas as informações espectrais dos pixels, mas o contexto e a 

geometria dos objetos, ou seja, além da informação espectral pura, as imagens são 

caracterizadas pelo contexto em que estão inseridas, onde as informações 

descrevem como um objeto de interesse pode ser afetado pelos objetos vizinhos, e 

também por um número adicional de informações, tais como as relativas à forma, 

tamanho, cor e tonalidade, textura, sombra, posicionamento, associação e padrão. 

(Campbell (2005) descreve detalhadamente cada um desses atributos da imagem). 

Atualmente muitos pesquisadores desenvolvem seus experimentos e análises 

apoiando-se na abordagem de classificação de imagens por objetos. Destaca-se os 

                                                 

5
 A metodologia baseada em objetos pressupõe que o software que a execute apresente uma técnica 

de modelagem de objetos (TMO), conforme descrita em Booch (1991) e Rumbaugh et al. (1994). A 
TMO descreve os objetos e seus relacionamentos, e os objetos já existentes são utilizados para 
produzir novos objetos. 



36 

 

estudos de Martha et al. (2011); Polychronaki e Gitas (2012); Salehi et al. (2012); e 

Vo et al. (2013). 

É importante ressaltar que a introdução, no processo de interpretação e classificação 

da imagem, de informações provenientes do conhecimento do analista sobre as 

feições representadas na imagem para compor as regras de decisão que geram a 

classificação, tem mostrado uma melhoria significativa na discriminação de alvos 

urbanos (GERKE, 2002; BALTSAVIAS, 2004; HEIPKE et al., 2004). 

Na classificação por objetos o objetivo é agrupar os pixels com características 

semelhantes, para formar os objetos da imagem. A partir de então, trabalha-se com 

os objetos e não mais com os pixels isolados. O processo começa, portanto, com a 

criação dos objetos, através do procedimento de segmentação6. A partir daí, 

extraem-se dos objetos as informações espectrais e geométricas, a partir de 

análises intra-objetos (internamente a cada objeto) e interobjetos, ou seja, nas 

relações existentes dentre todos os objetos gerados (DEFINIENS, 2003). A figura 

2.1 ilustra o fluxo dos procedimentos básicos na classificação de imagens baseada 

em objetos. 

                                                 

6
 Segundo Gonzalez e Woods (2000) a segmentação é a divisão da imagem em partes menores ou 

objetos de interesse, até que os mesmos sejam isolados. A automatização desse processo é 
considerada como uma das tarefas mais difíceis no processamento de imagens. 
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Figura 2.1: Fluxograma dos procedimentos adotados na classificação baseada em objetos 
Fonte: Adaptado de Nóbrega, 2007. 

Após a criação dos objetos significativos pelo procedimento de segmentação, passa-

se ao estabelecimento das hierarquias, havendo para isso duas principais 

abordagens: a "top-down" (de cima para baixo), onde parte-se de objetos grandes 

que são subdivididos, gerando sub-classes; e a "bottom-up" (de baixo para cima), 

onde o primeiro nível de segmentação gera pequenos objetos de interesse que são 

agregados para formar super-classes. As sub-classes herdam suas propriedades de 

uma ou mais super-classes, ao passo que as super-classes transmitem suas 

características para suas sub-classes. Para maiores detalhes consultar Definiens 

(2003) e Marangoz et al., 2004. 

Depois de definidos os objetos (segmentação) e as hierarquias, o processo de 

classificação dos objetos é efetuado por meio de regras de decisão. Dois fatores 

devem ser levados em consideração neste processo: quais atributos serão utilizados 
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para diferenciar cada classe e qual tipo de regra de decisão será adotada para cada 

classe (PINHO, 2005). 

Dentre os atributos espectrais utilizados no processo de classificação aqui 

desenvolvido, os responsáveis pela separação entre as classes de vegetação e 

classe de interesse (área urbana), foram os mais relevantes. Destaca-se o uso do 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index – Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada). E quanto aos atributos de contexto destaca-se o uso da textura para 

diferenciação das classes de uso do solo. 

2.3.1 Índice de Vegetação por Diferença Normalizada – NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) 

O NDVI varia de -1 a 1 e quanto maior ele for maior a presença de vegetação. O 

NDVI é calculado fazendo-se a diferença entre as reflectâncias das bandas 

infravermelho próximo (IVP) e vermelho (V), dividida pela soma dessas duas 

reflectâncias. Maiores detalhes sobre a aplicação do NDVI podem ser encontrados 

em Townshend e Justice (1986); Carlson e Ripley (1997) e Tucker et al. (2005).  

 
 VIVP

VIVP
NDVI






 

2.3.2 Textura 

Na realização deste trabalho o atributo de contexto textura mostrou-se bastante 

eficiente na identificação e separação das classes de usos de solo dentro da área 

urbana. As texturas são usadas naturalmente pela percepção humana no 
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reconhecimento de padrões e objetos, e assim sendo constituem informação 

relevante no processamento digital de imagens de sensoriamento remoto (ITO et al., 

2009). As texturas de diferentes materiais (artificiais ou naturais) podem ser 

visualizadas em imagens de alta resolução espacial, e os métodos de classificação 

baseados em objetos incorporam esse atributo para os procedimentos de 

segmentação e construção de regras e classificação. 

Não há uma definição formal e unanimemente aceita para textura. Sklansky (1978) 

afirma que uma região da imagem é definida como sendo de textura constante se 

um conjunto de estatísticas e propriedades locais são constantes ou variam de forma 

suave (lenta) ou aproximadamente periódica. 

Segundo Haralick et al. (1973) as diferentes texturas podem apresentar 

características do tipo: lisa ou áspera, suave ou rugosa, ondulada ou plana, e regular 

ou irregular. Jucá e Mello (2011) afirmam que a capacidade humana de reconhecer 

tais características entre as diferentes texturas é um processo bastante complexo de 

se reproduzir por meio de algoritmos automáticos. 

O mais reconhecido trabalho em avaliação de textura, por sua simplicidade e 

eficiência, é o de Haralick et al. (1973), cujo método é considerado referência para 

extração de texturas de imagens. Os autores propuseram um método baseado na 

relação espacial existente entre os níveis de cinza da imagem, através do cálculo 
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das matrizes de co-ocorrência (GLCM - Grey Level Co-occurrence Matrix) 7, e a 

partir delas determinam 14 parâmetros estatísticos que caracterizam as texturas. 

A classificação de imagens usando o atributo textura consiste em categorizar uma 

região da imagem de classe desconhecida à uma das classes de texturas 

conhecidas, por meio do mapeamento das diferenças na estrutura espacial dos 

níveis de cinza e posterior agrupamento em áreas homogêneas (ITO et al., 2009). 

Blaschke (2010) afirma que a importância do uso de atributos de textura nas 

classificações baseadas em objetos aumenta na medida em que o poder de 

resolução das imagens também aumenta. 

Diversos são os trabalhos de classificação de imagens de sensoriamento remoto 

que utilizam o conceito de textura. Dentre eles destaca-se Walter (2004), que adota 

a abordagem baseada em objetos para classificação de imagens de sensoriamento 

remoto para uma região da Alemanha que apresenta uso misto do solo (áreas 

urbanas, de floresta, etc.) aplicando operadores de textura baseados na matriz de 

co-ocorrência para medir a variação dos níveis de cinza da imagens; Hájek (2005), 

que usa o conceito de textura Haralick para identificar diferentes espécies de árvores 

em uma área de reflorestamento na República Tcheca; Musci et al. (2011), que 

conduziram experimentos para classificação de uso e cobertura do solo em imagens 

de alta resolução nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, usando a textura 

com melhoras significativas na acurácia do processo de identificação de 

                                                 

7
 Matriz de co-ocorrência (GLCM - Grey Level Co-occurrence Matrix) é uma técnica de análise de 

textura em imagens proposta por Haralick et al. (1973), que descreve uma imagem, ou uma região de 
interesse na imagem, em termos da relação entre os valores dos pixels com os valores dos pixels 
vizinhos. Maiores detalhes em Sebastian V. et al. (2012). 
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assentamentos urbanos de alta e baixa renda e de favelas; Zhang e Xie (2012), que 

combinaram o uso de textura na classificação baseada em objetos e redes neurais 

artificiais para o mapeamento da cobertura vegetal nos Everglades (região 

pantanosa subtropical) do sul da Flórida, Estados Unidos, em imagens 

hiperespectrais de sensoriamento remoto; Giannini et al. (2012), que realizaram a 

análise da textura Haralick para classificação da imagem pancromática do satélite de 

alta resolução espacial Quickbird em uma área urbana da cidade de Nápoles, Itália; 

e finalmente, Li e Shao (2013), que apresentam um método baseado em objetos 

para classificação de imagem de alta resolução espacial (fotografia aérea) para uma 

detalhada identificação da vegetação urbana da cidade de West Lafayette, Indiana, 

Estados Unidos, que usa atributos de textura para a extração e mapeamento das 

feições de interesse. 

Uma vez concluído o processo de classificação é necessário avaliar o seu 

desempenho. Para isso são realizados os testes de acurácia que avaliam os objetos 

e os pixels quanto à classe de uso do solo que lhes foi atribuída. 

2.3.3 Avaliação da Classificação 

Segundo Tso e Mather (2001) nenhum processo de classificação pode ser 

considerado completo até que tenha sua acurácia avaliada. Congalton (1991) 

enfatiza a importância do processo de avaliação da acurácia da classificação, e 

alerta que aceitar como correto um procedimento que não passou pela avaliação de 

acurácia é um erro grosseiro. 

O termo acurácia s 
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ignifica o nível de concordância entre as classes atribídas pelo classificador e as 

amostras (verdade de campo) coletadas pelo analista, que são conhecidas como 

dados de teste (TSO e MATHER, 2001). 

Medidas apropriadas da acurácia do processo podem proporcionar uma boa medida 

da performance da classificação. Um dos métodos mais utilizados para essa 

mensuração, e que é neste trabalho adotado, é o da matriz de erros ou matriz de 

confusão ou ainda tabela de contingência. 

A matriz de erros é uma técnica de estatística descritiva. Trata-se de uma matriz 

quadrada, onde as classes de uso do solo detectadas pelo processo de classificação 

de imagem estão dispostas nas linhas e nas colunas. Cada célula da matriz traz a 

quantidade de pixels ou objetos atribuídos à cada classe. Logo, a diagonal principal 

da matriz traz a quantidade de pixels ou objetos classificados corretamente. A 

acurácia geral é calculada através da divisão entre a quantidade de pixels / objetos 

corretamente classificados (somatório da diagonal principal da matriz) pelo número 

total de pixels / objetos da matriz de erros (CONGALTON, 1991). 

É possível detectar dois tipos de erro através da matriz de erros: 

 Erros de comissão ou inclusão ou ainda erros do usuário; 

 Erros de omissão ou exclusão ou ainda erros do produtor (CONGALTON, 

1991; LILLESAND et al., 2008; CAMPBELL e WYNNE, 2011). 

Os erros de comissão dizem respeito aos pixels / objetos de outras classes incluídos 

na classe em análise; enquanto que os erros de omissão dizem respeito aos pixels / 
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objetos que deveriam pertencer à classe em análise mas não foram classificados 

como tal. 

Todas as células da matriz de erros fora da diagonal principal são pixels / objetos 

erroneamente classificados. Os erros de comissão são os elementos fora da 

diagonal principal dispostos nas linhas da matriz. Os erros de omissão são os 

elementos fora da diagonal principal dispostos nas colunas da matriz (CONGALTON, 

1991; LILLESAND et al., 2008). 

Jensen (2005) e Iwai e Quintanilha (2005) exemplificam a matriz de erros, os erros 

de comissão e os de omissão conforme apresentado no quadro 2.1.  

Outro teste de acurácia muito usado na avaliação da classificação é a estatística 

Kappa, que também é nesta Tese adotado. O índice Kappa é uma medida que se 

baseia: na concordância entre a classificação realizada (propriamente dita ou 

observada) e a classificação de referência (ou esperada) que é a diagonal principal 

da matriz de erros; e na probalidade de concordância (somatório das células que 

estão fora da diagonal principal) (CONGALTON, 1991; BRITO, 2010; CAMPBELL e 

WYNNE, 2011). Segundo Iwai e Quintanilha (2005), o índice Kappa avalia a 

concordância entre a verdade terrestre (aqui extraída do mosaico de imagens 

disponíveis no Google Earth adquiridas em 19/01/2008, 19/05/2009, 29/06/2009 e 

17/09/2011 pelos satélites DigitalGlobe) e o mapa temático gerado. 
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Quadro 2.1 Matriz de erros 
Fonte: Jensen (2005); Iwai e Quintanilha (2005) 

 

O cálculo do índice Kappa é feito da seguinte forma: 
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Onde: 

k = número de linhas 

xii = número de observações na linha i e coluna i 

xi+ = somatório da linha i 

x+i = somatório da coluna i 

N = número total de observações 

Índice Kappa varia de 0 a 1 
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2.4 SENSORIAMENTO REMOTO, USO DO SOLO E TRANSPORTES 

Nas últimas décadas a ciência do sensoriamento remoto evoluiu dramaticamente de 

modo a incluir um conjunto de sensores que operam em uma ampla variedade de 

escalas de imagens (melhora nas resoluções espaciais, espectrais e radiométricas) 

e que apresentam potencial interesse para planejadores e gestores da destinação 

do uso do solo. Juntamente com a pronta disponibilidade de dados históricos de 

sensoriamento remoto, a redução dos custos de aquisição de dados e a melhora nas 

resoluções das imagens, tornam o sensoriamento remoto apto a causar grande 

impacto sobre as agências de planejamento e iniciativas de gestão de uso do solo 

envolvidas no monitoramento da cobertura do solo e das mudanças do uso do solo, 

em uma grande variedade de escalas espaciais. Isto faz com que o sensoriamento 

remoto seja um recurso valioso para aquisição e tratamento de informações quanto 

ao uso e cobertura do solo (ROGAN e CHEN, 2004). 

Desde o início da primeira geração de satélites de sensoriamento que apresentavam 

resolução espacial da ordem de dezenas de metros, como por exemplo, a série de 

satélites norte-americanos LANDSAT com seu sensor TM (Thematic Mapper) de 30 

metros de resolução espacial e que até hoje suas imagens são utilizadas em 

estudos e pesquisas acadêmicas. O monitoramento e mapeamento do uso do solo 

têm sido temas recorrentes nos trabalhos da comunidade científica. 

Desde a década de 1970 estudos têm sido conduzidos nesse sentido. Alguns 

exemplos são: 
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 Anderson et al. (1976), que realizaram a revisão da definição da 

categorização dos padrões de uso e cobertura do solo apresentada pelo 

serviço geológico norte-americano (USGS - United States Geological Survey) 

com dados de sensoriamento remoto (satélite LANDSAT e fotografias aéras). 

Os autores ressaltam a importância do monitoramento contínuo de recursos 

naturais como água, solo, florestas, vida selvagem, etc.; áreas de cultivo; 

expansão da mancha urbana; etc. E justificam o uso do sensoriamento 

remoto ao destacar a grande capacidade de armazenamento de dados, 

grande quantidade de informações detalhadas, e facilidade e rapidez de 

obtenção dos dados. 

 Welch e Pannel (1983), que realizaram um estudo multi-temporal com as 

imagens do satélite LANDSAT para o mapeamento do desenvolvimento de 

regiões de culturas agrícolas na China. 

 Townshend et al. (1991), que usaram imagens de sensoriamento remoto do 

sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) do sistema 

de observação terrestre (EOS - Earth Observation System) da NASA 

(National Aeronautics and Space Admnistration), para aquisição de 

informação sobre o uso do solo em escala continental, para o monitoramento 

global de questões ambientais, como as mudanças na cobertura vegetal da 

Terra, nas áreas de produção agrícola, nos assentamentos humanos e 

previsão dos impactos no meio ambiente. 

 Michalak (1993), que estuda como é feita a integração de dados de 

sensoriamento remoto com os sistemas de informação geográfica (SIG), com 
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o propósito de planejamento urbano em escala regional, para detectar e 

analisar mudanças no uso do solo. 

 Running et al. (1995), que realizaram uma análise global do uso do solo para 

classificação da cobertura vegetal da Terra com dados do sensor AVHRR 

(Advanced Very High Resolution Radiometer). 

 Weng (2002), que analisou as rápidas alterações dos padrões de cobertura e 

uso do solo em Zhujiang Delta, China, entre 1989 e 1997, decorrentes do 

processo de industrialização e urbanização, com o uso conjunto de imagens 

LANDSAT e análises espaciais em ambiente SIG. Segundo o autor, o 

processo de mudança de uso do solo na China é contínuo e dinâmico e não 

demonstra sinais de estabilização, e que o sensoriamento remoto e o SIG 

mostram-se eficientes para acompanhar a velocidade das mudanças e indicar 

as direções preferenciais da expansão industrial e urbana e seus padrões 

espaciais. 

 Li e Yeh (2004), que analisaram a expansão urbana e a reestruturação 

espacial dos padrões de uso do solo no delta do rio Pearl, no sul da China, 

através do sensoriamento remoto (imagens LANDSAT) e SIG, em dois 

períodos (1988-1993 e 1993-1997). Os autores demonstraram que a 

aplicação de políticas de uso do solo pode influenciar a direção e a magnitude 

das mudanças na paisagem. 

 Xiao et al. (2006), que estudaram as tendências de urbanização na cidade de 

Shijiazhuang, na China, através da detecção das mudanças no uso do solo 

por meio da análise multi-temporal (1987 - 2001) de imagens LANDSAT e 
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SIG. Os autores confirmam que as alterações nos padrões de uso do solo se 

verificam em decorrência da acelerada expansão urbana chinesa. 

Com o surgimento das imagens de sensoriamento remoto orbital com alta resolução 

espacial, as análises e estudos envolvendo uso e cobertura do solo não mais se 

restringiam a estudos de recursos naturais e urbanos de escala global e regional. A 

partir desse momento, estudos no meio urbano podiam ser feito com um grande 

detalhamento. O mesmo ocorre com as classes de cobertura do solo, que passaram 

a ser determinadas de maneira mais específica. A mancha urbana podia, então, ser 

detalhada, com a detecção das vias, tipos de cobertura das edificações, vegetação 

urbana, tipo de solo exposto, etc., e o estudo do uso do solo urbano passou a ser 

sistematicamente realizado. 

As imagens de alta resolução permitem, com maior detalhamento e acurácia, o 

mapeamento do solo urbano, mas em contrapartida apresentam complexidades 

adicionais, devido ao elevado volume de informações presentes nas cenas, o que 

requer um esforço computacional muito maior. Nesse sentido, destaca-se os 

seguintes trabalhos: 

 Pacifici et al. (2009) utilizaram imagens pancromáticas dos satélites QuickBird 

e Worldview 1 (com resoluções espaciais de 0,63 e 0,50 metros, 

respectivamente) para mapear e classificar o uso do solo das cidades de Las 

Vegas, Washington e São Francisco, nos Estados Unidos, e Roma, na Itália. 

O atributo base utilizado para diferenciar as classes foi a textura. Os autores 

concluem que é possível identificar os diferentes tipos de pavimento asfáltico, 
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tais como vias locais, autoestradas e pátios de estacionamento. Da mesma 

forma, as edificações puderam ser individualizadas, separando classes e uso 

do solo com residências horizontais e prédios de apartamentos, com grande 

acurácia (índice Kappa superior a 90%). 

 Pinho et al. (2012) afirmam que estudos atualizados sobre o uso do solo 

urbano são importantes para fins de planejamento e gerenciamento. Os 

autores realizam a classificação do uso do solo através da abordagem por 

objetos, de imagens de alta resolução do satélite IKONOS 2 (banda 

pancromática com 1,0 metro de resolução espacial e bandas multiespectrais 

com 4,0 metros de resolução espacial), da cidade de São José dos Campos, 

SP, Brasil. 

 Alfasi et al. (2012) conduziram estudo para avaliar a performance do atual 

plano de uso do solo do Distrito Central de Israel, usando para isso os dados 

e informações de sensoriamento remoto (fotografias aéreas) e análises em 

ambiente SIG. Os autores concluem que o atual desenvolvimento do uso do 

solo na área de estudo não está de acordo com o planejamento feito pela 

autoridade pública, e discutem sobre a flexibilidade do planejamento do uso 

do solo em relação ao uso de fato evidenciado, para distritos densamente 

povoados e de complexidade espacial. 

Notadamente, aplicações em transportes usando dados de sensoriamento para 

estudos do uso do solo passam a ser mais frequentes. A interação transportes e uso 
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do solo se dá, principalmente, em termos de acessibilidade8, uma vez que esta está 

associada à realização de movimentos entre lugares, ou seja, de transportes. Por 

sua vez, quanto mais acessível é uma localidade, mais valor é conferido ao solo, e 

isto interfere na localização das atividades, que por consequência induz e orienta o 

uso do solo urbano. Quanto maior o nível de acessibilidade, menores são os custos 

de transportes envolvidos, e mais atrativa é essa localidade (KHISTY e LALL, 1998; 

MACHADO, 2008). 

Gualda (1994) apresenta o conceito do ciclo do uso do solo em transportes. O autor 

afirma que a implantação de facilidades de transportes leva ao aumento do nível da 

acessibilidade, que acarreta o aumento do valor da terra, que por sua vez gera 

mudanças no uso do solo, que influi no aumento do número de viagens geradas, e 

então o ciclo recomeça. 

Alguns estudos que aplicaram as ferramentas do sensoriamento remoto para 

análises do uso do solo visando os transportes são: 

 Zhang e Guindon (2006) usaram imagens de sensoriamento remoto para 

mapeamento temático do uso do solo dentro do contexto da relação 

transporte urbano e consumo de energia, resultante da expansão urbana. Os 

autores quantificaram indicadores de sustentabilidade envolvidos na extração 

de informações relativas à forma urbana (densidade, compacidade e uso 

                                                 

8
 Acessibilidade - Medida de esforço para se transpor uma separação espacial caracterizada pelas 

oportunidades disponíveis à população, para exercer suas atividades, tomando parte no sistema de 
transporte (ALLEN et al., 1993, LIMA, 1998, MACHADO, 2008; SILVA et al., 2000, RAIA JÚNIOR et 
al., 2001). Quanto mais acessível for uma área para os vários tipos de atividades nela exercidas, 
maior será o crescimento potencial desta área. A intensidade do desenvolvimento dos padrões de 
uso e ocupação do solo de uma localidade está relacionada com seu nível de acessibilidade 
(HANSEN, 1959, MACHADO, 2008).
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misto do solo), e os analisaram quanto aos seus impactos na eficiência do 

uso do solo, sistemas de transporte e meio ambiente. 

 Nóbrega et al. (2008) utilizaram a classificação baseada em objetos em 

imagens do satélite de sensoriamento remoto IKONOS 2 para mapear o uso 

do solo com a finalidade de detectar e extrair a malha viária em região da 

periferia da cidade de São Paulo. 

 Machado et al. (2010) usaram imagens do satélite IKONOS 2 da alta 

resolução espacial para o mapeamento temático de uso e ocupação do solo 

na cidade de Osasco, SP, Brasil, para a identificação de classes de uso do 

solo relacionadas a atividades de indústria e comércio e para calcular o índice 

de acessibilidade dos setores comercial e industrial, utilizando a malha viária 

municipal. 

 Hu e Wang (2013) analisaram e mapearam o uso do solo urbano em Austin, 

EUA, através de fotografias aéreas, para ações de planejamento e 

gerenciamento ambiental. O objetivo foi desenvolver metodologia automática 

para classificação detalhada do uso do solo urbano, incluindo o uso para 

transportes, identificando classes de ferrovias, terminais de transportes, 

aeródromos, pátios de estacionamento, e instalações de transportes.  

A aplicação do sensoriamento remoto para análises de uso e cobertura do solo 

ocorre, principalmente, por meio da operação de classificação de imagem. O objetivo 

desta operação é gerar mapas temáticos de uso e cobertura do solo. 
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Uma vez que a obtenção de informações detalhadas e precisas sobre o espaço 

geográfico é uma condição necessária para atividades de planejamento que servem 

de subsídio para tomadas de decisão, os mapas de uso e ocupação do solo 

constituem-se em instrumentos adequados para cumprir essa função, ou seja, são 

importantes fonte de dados, que auxiliam o desenvolvimento sustentável e são 

imprescindíveis para o planejamento regional e local de uma área (ARAÚJO FILHO 

et al., 2007). 

No entanto, conforme afirmam Araújo Filho et al. (2007) não há no Brasil normas 

específicas que disciplinem a elaboração desses mapas construídos a partir de 

imagens de sensoriamento remoto. Em vista disso, há a tendência de que cada 

instituição, a seu critério e procurando atender às suas necessidades, desenvolva 

seu próprio sistema de classificação do uso do solo. Essas iniciativas individuais 

dificultam a integração dos produtos gerados. Fica evidente a necessidade de que 

exista um sistema de classificação do solo que forneça referências e padronize a 

organização e hierarquização presentes nos mapas temáticos de uso e cobertura do 

solo. 

Existem algumas iniciativas com o propósito de padronização das classes de uso do 

solo, como por exemplo, os sistemas de classificação propostos pelo USGS (United 

States Geological Survey) nos Estados Unidos, e pela EEA (European Environment 

Agency) na Comunidade Europeia. Esses sistemas têm âmbito e escala 

macrorregional e continental e podem ser usados em qualquer região, e objetivam 

dar uniformidade de categorização aos níveis mais generalizados do processo de 

classificação (ARAÚJO FILHO et al. 2007). 
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O sistema norte-americano do USGS, conforme apresentado em Anderson et al. 

(1976), apresenta apenas o primeiro e o segundo níveis, que são generalizados. 

Trata-se de um sistema propositadamente aberto e que permite flexibilidade para o 

desenvolvimento posterior de classificação mais detalhada nos terceiros e quartos 

níveis (ARAÚJO FILHO et al. 2007). 

O sistema europeu CORINE (Coordination of Information of Environment) foi 

elaborado no período de 1985 a 1990, buscando uma base de informações 

homogênea, padronizada e susceptível a atualizações periódicas (EEA, 1995). 

Segundo Bossard et al. (2000) o sistema CORINE foi criado com o propósito de 

fornecer informações sobre o meio ambiente (urbano, rural e natural) à União 

Europeia, com base em sua composição e arranjo espacial. 

No Brasil há o Projeto Uso da Terra do IBGE, desenvolvido no final da década de 

1990, que é um sistema de classificação que inclui atividades de mapeamento 

sistemático do solo e tem como referência o sistema CORINE (SOKOLONSKI et al. 

2005). 

Nesta Tese adotou-se o sistema CORINE, que possui 5 grandes classes em seu 

primeiro nível, a saber: áreas artificiais; áreas agrícolas; florestas e áreas 

seminaturais; pantanal (áreas alagadas); corpos d’água. Após o primeiro nível, 

composto dessas 5 classes, apresenta o segundo nível com 15 e o terceiro com 44 

classes. Os níveis subsequentes se encontram em aberto para que cada analista 

possa defini-los de acordo com seus interesses de pesquisa e área analisada 

(BOSSARD et al. 2000). Maiores detalhes sobre o sistema de classificação de uso 
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do solo CORINE podem ser encontrados em Stathopoulou et al. (2004); Thomson et 

al. (2007); Sönmez et al. (2009) e Malinverni et al. (2011).  
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3- POLOS GERADORES DE VIAGENS E SUA RELAÇÃO COM O USO 

DO SOLO URBANO 

3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE POLOS GERADORES DE 

VIAGENS 

A cidade é uma criação histórica que nem sempre existiu, mas iniciou-se em 

decorrência da evolução social do homem. Benevolo (2007) explica assim a origem 

da cidade: 

"Há cerca de 5.000 anos, nas planícies aluviais do Oriente Próximo, algumas 

aldeias se transformaram em cidades; os produtores de alimento são persuadidos ou 

obrigados a produzir um excedente a fim de manter uma população de especialistas: 

artesãos, mercadores, guerreiros e sacerdotes, que residem num estabelecimento 

mais complexo, a cidade, e daí controlam o campo. Esta organização social requer o 

invento da escrita; daí começa, de fato, a civilização e a história escrita, em 

contraposição à pré-história. Doravante, todos os acontecimentos históricos 

sucessivos dependem da quantidade e da distribuição deste excedente. ... 

... A cidade - local de estabelecimento aparelhado, diferenciado e ao mesmo 

tempo privilegiado, sede da autoridade - nasce da aldeia, mas não é apenas uma 

aldeia que cresceu. Ela se forma quando as indústrias e os serviços já não são 

executados pelas pessoas que cultivam a terra, mas por outras que não têm esta 

obrigação, e que são mantidas pelas primeiras com o excedente do produto total. 

Nasce, assim, o contraste entre dois grupos sociais, dominantes e 

subalternos: mas, entrementes, as indústrias e os serviços já podem se desenvolver 

através da especialização, e a produção agrícola pode crescer utilizando estes 

serviços e estes instrumentos. A sociedade se torna capaz de evoluir e de projetar a 

sua evolução." 
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As cidades evoluíram, tornaram-se sistemas complexos e continuam, segundo 

ressaltam Gonçalves et al. (2012), sendo um organismo em constante processo de 

transformação, e no meio de tais alterações do ambiente urbano fica evidente a 

percepção dos impactos recíprocos entre o sistema de atividades e outros sistemas 

urbanos, em especial os sistemas de transportes. Algumas dessas atividades 

urbanas possuem um grande poder de atratividade e são capazes de impactar todos 

os componentes do espaço urbano, destacando-se nesse trabalho, o impacto 

causado à circulação e ao deslocamento de pessoas e mercadorias. 

Em vista dessas observações, torna-se evidente a necessidade de entender tais 

impactos e os agentes desse processo, ou seja, as atividades urbanas de grande 

atratividade, que geram a necessidade de se realizar viagens, que por consequência 

necessitam de infraestrutura física e de serviços de transporte. 

Passou-se, portanto a estudar essas atividades, que são exercidas em um local 

determinado, em uma edificação (ou conjunto de edificações) presente no espaço 

geográfico da cidade. São empreendimentos que geram viagens (atraem e/ou 

produzem). 

No Brasil a estruturação espacial urbana, notadamente a partir da década de 1980, 

sofreu grandes transformações, passando de um modelo compacto monocêntrico 

para um modelo espraiado com múltiplas centralidades (KNEIB, 2008; GONÇALVES 

et al., 2012). Foi também nesta época que os grandes empreendimentos, com 

capacidade de gerar número significativo de deslocamentos, começam a entrar em 

operação, conferindo ao espaço urbano diversos impactos negativos advindos do 
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grande volume de viagens, o que principiou a necessidade de estudar e avaliar os 

impactos de tais empreendimentos, denominados naquela época Polos Geradores 

de Tráfego (KNEIB et al., 2010; GONÇALVES et al., 2012). 

Este interesse foi reflexo do que acontecia em outros países, como nos Estados 

Unidos, onde desde os anos 1950 os grandes empreendimentos vêm sendo 

estudados, e a partir da década de 1970 de forma mais sistemática, quando o 

Institute of Transportation Engineers (ITE) iniciou um programa para coletar as 

características da geração de viagens para variados usos do solo (PORTUGAL, 

2012). Esse programa, desde então, tem sido frequentemente atualizado, sendo que 

a mais recente publicação9 ocorreu em setembro de 2012, e inclui novos usos do 

solo para os estudos da geração de viagens, totalizando 172 diferentes tipos de uso 

do solo para estudos nos Estados Unidos. 

Portugal e Goldner (2003) a princípio adotaram a denominação Polo Gerador de 

Tráfego (PGT), e, segundo os autores, o PGT está associado a locais ou instalações 

de distintas naturezas, que têm em comum o desenvolvimento de atividades, em um 

porte e escala capazes de produzir e / ou atrair um contingente significativo de 

viagens. 

                                                 

9
 Segundo Huang et al. (2012) a publicação do ITE Trip Generation Manual (9ª edição, 2012) fornece 

dados das zonas de tráfego (menores unidades espaciais para fins de planejamento de transporte) 
para estudos da demanda por viagens, por exemplo: dados socioeconômicos, como população, 
número de famílias e quantidade de empregos para estimar número de viagens entre as zonas; 
dados referentes aos domicílios que dão indicação do número de pessoas que residem em cada zona 
de tráfego para que seja possível estimar as produções de viagens de base residencial; dados sobre 
os empregos em cada zona para que possa ser estimado o número de viagens atraídas pelo motivo 
trabalho; dados relativos ao comércio varejista para o cálculo das viagens por motivo compras, etc. 
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Devido aos impactos advindos desses polos, os órgãos responsáveis pela gestão 

dos sistemas de transportes e do tráfego passam a intervir, com o objetivo de 

regulamentar tais obras e gerenciar a demanda por elas gerada. Assim sendo, a 

Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET), em 1983, define os 

polos geradores de tráfego como sendo edificações ou instalações de grande porte 

que geram grande número de viagens, com repercussões negativas na circulação 

viária de seu entorno imediato. Em certos casos, o grande número de viagens 

geradas prejudica a acessibilidade de toda uma região, podendo também agravar as 

condições de segurança de veículos e pedestres (CET, 1983). 

Seguindo os conceitos apresentados pela CET - SP, o Departamento Nacional de 

Trânsito – DENATRAN (2001) define os PGTs de forma bastante similar, conforme 

pode ser observado a seguir: 

“Os polos geradores de tráfego são empreendimentos de grande porte que 

atraem ou produzem grande número de viagens, causando reflexos negativos 

na circulação viária em seu entorno imediato e, em certos casos, prejudicando 

a acessibilidade de toda a região, além de agravar as condições de 

segurança de veículos e pedestres”. 

Todavia, atualmente, utiliza-se o conceito de Polo Gerador de Viagem (PGV), que 

segundo Kneib et al. (2006) e Gasparini (2008), é uma evolução do conceito de 

PGT. Nesta nova concepção não mais se considera apenas os deslocamentos por 

veículos motorizados individuais (automóveis, motocicletas, etc.), mas todas as 
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viagens, em especial as de maior produtividade social, como as não motorizadas, 

por transporte público e também as de carga (PORTUGAL, 2012). 

Além disso, analisam-se outros impactos relacionados aos polos que não só a 

produção ou atração de viagens, e suas consequências no sistema de transporte, 

como por exemplo, o uso, ocupação e valorização do solo urbano. Kneib et al. 

(2010) afirmam ainda que essa evolução de conceito se deve ao fato que os 

impactos dos polos passaram a ser mais amplos, ultrapassando o âmbito do tráfego 

e transcendendo o setor viário, e abrangendo o sistema de transportes como um 

todo e ocasionando impactos no desenvolvimento econômico e na qualidade de vida 

da população (PORTUGAL, 2012). Pela atual concepção, segundo PORTUGAL 

(2012), os PGVs compreendem grandes empreendimentos, megaempreendimentos 

ou ainda megaprojetos. 

Ressalta ainda Portugal (2012) que o conceito de PGV não se encontra estático, 

mas em constante evolução, indo ao encontro das atuais preocupações da 

sociedade relacionadas com os aspectos ambientais, da sustentabilidade e 

qualidade de vida, e buscando incorporar tais aspectos, e dessa forma passando a 

receber denominações outras, tais como polos verdes, polos inteligentes, polos 

amigáveis, etc. Gonçalves et al. (2012) apresentam um resumo sobre a evolução 

dos conceitos de polos geradores, destacando-se o conceito que envolve aspectos 

do transporte sustentável, onde a denominação passa a ser polos geradores de 

viagens sustentáveis, e são empreendimentos localizados em áreas com condições 
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propícias para permitir a mobilidade sustentável10, baseada nos deslocamentos não 

motorizados e por transporte público, de acordo com as premissas e conceitos das 

áreas de Transit-Oriented Development - TOD11, que se baseiam no uso misto do 

solo, presença de terminais de transporte público nas proximidades dos 

empreendimentos, ênfase para o transporte público coletivo buscando a 

intermodalidade, espaço para pedestres e ciclistas se deslocarem de forma segura 

(calçadas e ciclovias), quarteirões curtos, presença de amenidades do sistema de 

transporte (por exemplo. abrigo nos pontos de parada de ônibus, bancos, painéis de 

informação, etc.). Nesse contexto de estudo, a preocupação com a qualidade de 

vida se torna importante, e não somente dentro dos espaços privados dos PGVs, 

mas também no espaços urbanos que os integram (GONÇALVES et al., 2012) 

3.2 DEFINIÇÃO 

Na literatura técnica internacional alguns pesquisadores chamam o conceito de PGV 

de Traffic Impact Studies – TIS. Segundo Muldoon e Bloomberg (2008), o TIS versa 

sobre os estudos de impactos de tráfego, que são usados por agências reguladoras 

de transporte para a proposição de projetos de desenvolvimento de sistemas de 

transporte, e para prever a vida útil de um projeto de transporte frente a uma 

                                                 

10
 Mobilidade urbana sustentável é a facilidade, conveniência e acessibilidade para realizar viagens 

com o menor impacto possível sobre o meio ambiente, a um custo moderado para o usuário do 
sistema de transporte e para a sociedade (LAM e HEAD, 2012) 
 
11

 Segundo Pamphile (2005) “Transit-Oriented Development” -TOD consiste em um modelo de 
ordenamento territorial baseado na promoção de viagens sustentáveis, sejam elas realizadas por 
automóvel (por meio de programas de gerenciamento de demanda), transporte público coletivo, 
bicicleta ou caminhada. Objetiva-se estimular o sistema de atividades através de uma mesclagem de 
usos e oportunidades, juntamente com uma extensiva acessibilidade e mobilidade, notadamente 
entre os locais de trabalho e de moradia. É, portanto, uma estratégia de melhoria da acessibilidade, 
mobilidade e urbanidade de áreas em crescimento em meio ao ambiente de intensificação de usos. 
Maiores detalhes sobre estudos de áreas de TOD podem ser obtidos em: Belzer et al. (2007) e 
Arrington e Cervero (2008). 
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expectativa futura em um cenário de uso do solo. Os TISs auxiliam as agências de 

transportes nas tomadas de decisões referente ao uso do solo, para avaliar se os 

projetos de desenvolvimento propostos são adequados para as localidades a que se 

destinam, e para determinar o tipo e a extensão das melhorias do sistema de 

transporte que são necessários. 

Bornstein (2010) denomina os PGVs como megaprojetos, e realizou um estudo sobre 

seus efeitos nas cidades de Montreal e Vancouver, no Canadá e Los Angeles, nos 

EUA. A autora afirma ainda que os megaprojetos são caros e complexos de serem 

construídos, e no nível regional podem acumular benefícios, enquanto que os 

residentes de suas vizinhanças ficam sujeitos a ausência das amenidades urbanas, 

pois tais projetos geram congestionamentos, poluição e eventualmente acidentes, ou 

seja, no nível local contribuem para as externalidades negativas dos transportes e 

desta forma favorecem o aumento da polarização socioeconômica12 nas cidades 

contemporâneas. 

Os PGVs compreendem diferentes tipos de atividades e de uso do solo. Como 

citado anteriormente, nos EUA o ITE contempla 172 tipos diferentes de atividades e 

                                                 

12
 Polarização socioeconômica é a segregação devido a grandes desigualdades de poder 

aquisitivo, fazendo com que as camadas de alta e baixa renda habitem o mesmo território (espaço 
físico), porém não convivam uma com a outra. As camadas sociais não estão isoladas umas das 
outras e a polarização contempla a convivência de camadas empobrecidas e de alta renda. A 
distância é social e não geográfica, e assim sendo, a proximidade física não contribui para amenizar a 
distância socioeconômica dos grupos, mas pelo contrário, colabora para que se acentue tal 
distanciamento (FERREIRA, 2005). 
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uso do solo. No Brasil, o DENATRAN, usou a legislação do município de Curitiba13, 

Estado do Paraná, para estabelecer os tipos de atividades e uso do solo, a saber: 

 Uso habitacional: edificação destinada à habitação permanente ou transitória; 

 Uso comunitário: espaço, estabelecimento ou instalação destinada à 

educação, lazer, cultura, saúde, assistência social e cultos religiosos; 

 Uso comercial e de serviço: atividade caracterizada pela relação de troca 

visando o lucro e estabelecendo-se a circulação de mercadorias, ou atividade 

caracterizada pelo préstimo de mão de obra e assistência de ordem 

intelectual ou espiritual; 

 Uso industrial: atividade pela qual resulta a produção de bens pela 

transformação de insumos; 

 Uso agropecuário: atividade de produção de plantas, criação de animais e 

agroindústrias; 

 Uso extrativista: atividade de extração mineral e vegetal (DENATRAN, 2001). 

Para os estudos dos PGVs no ambiente urbano os quatro primeiros usos do solo são 

os mais relevantes. Fica a cargo das legislações municipais fixarem os critérios para 

estabelecer qual o porte dos empreendimentos para que estes sejam considerados 

PGVs. 

Gonçalves et al. (2012) realizaram uma compilação das legislações municipais e as 

apresentam de forma resumida, apresentando os critérios para classificar um 

empreendimento como gerador de viagens com capacidade de impactar local e 

                                                 

13
 Artigo 34, incisos I a VI do Decreto nº 188 que regulamenta o artigo 15, §1º, inciso V da Lei 

9.800/00, que dispõe sobre os setores especiais do sistema viário básico. 
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regionalmente o município. Os autores afirmam que as diferentes regras para 

caracterizar o PGV justificam-se pelas diferentes especificidades dos municípios 

brasileiros, e que esse mesmo tipo de divergência ocorre em outros países, como 

por exemplo Venezuela, Peru, Uruguai, Chile, Argentina, Portugal e Estados Unidos. 

No geral, a caracterização dos PGVs é feita, primordialmente, com base na natureza 

da atividade (uso do solo) e no porte do empreendimento. 

Contudo, mesmo que a caracterização dos PGVs seja feita a partir de critérios 

objetivos (por exemplo: área construída, número de vagas de estacionamento, 

capacidade de receber pessoas, etc.) de acordo com a legislação vigente em cada 

localidade, ressalta-se que o número de potenciais viagens a serem geradas é o 

parâmetro que, na realidade, é o preponderante. 

Além disso, como se trata de um importante tema a ser considerado quando do 

planejamento de transportes, a decisão sobre quais empreendimentos têm o 

potencial de gerar muitas viagens deve ser técnica (engenharia de transportes, 

planejamento urbano, etc.) e não legal (legislação vigente). A legislação deve apoiar 

a decisão técnica, no sentido de prever a existência de contrapartidas 

(compensações e intervenções no sistema de transporte) a serem realizadas devido 

à implantação de um PGV, e a sanção cabível, caso a contrapartida não seja 

executada. 

3.3 IMPACTOS DECORRENTES DA IMPLANTAÇÃO DE PGVS 

Os impactos provocados pelos PGVs podem ser positivos, na medida em que têm o 

potencial de agregar valor e desenvolvimento na área influenciada pelo PGV, como 
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por exemplo, a geração de empregos, distribuição de renda, e promoção de ganhos 

econômicos; e também negativos14, uma vez que podem comprometer a mobilidade 

urbana e prejudicar os deslocamentos pelos diversos modos (a pé, bicicleta, 

transporte público coletivo, automóvel, etc.), ocasionando conflitos de deslocamento, 

congestionamento de veículos, mais emissões de poluentes, poluição sonora e 

acidentes de trânsito (KNEIB et al., 2006) 

Segundo o DENATRAN (2001)15, a implantação e a operação dos PGVs, na maioria 

dos casos, acarretas impactos e interferência na circulação viária, afetando os 

deslocamentos necessários para o funcionamento do sistema de atividades da 

cidade, o que causa reflexos na economicidade, além de deteriorar a qualidade e os 

níveis de serviço do sistema de transporte (por exemplo, conforto do usuário), e por 

conseguinte, a segurança e a qualidade de vida dos usuários, sejam eles pedestres 

ou não. Assim sendo, o tratamento dos PGVs requer uma abordagem sistêmica de 

análise e tratamento que atuem contra os efeitos indesejáveis que ocorrem na 

mobilidade de pessoas (e/ou veículos), e na acessibilidade do local de sua 

implantação; bem como o aumento da demanda por locais de estacionamento em 

sua área de influência. 

Dentre os efeitos indesejáveis produzidos pelos PGVs urbanos, podem ser 

destacados: 

                                                 

14
 Os impactos negativos congestionamento, poluição e acidentes são os efeitos externos dos 

transportes, ou seja, as externalidades, que afetam o desempenho e a segurança do tráfego urbano 
(FORSYTH (1998); TORRES (2007); OLIVEIRA e TUROLLA (2013)). 
 
15

 No documento original utiliza-se o termo PGT. 
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 Os congestionamentos, que aumentam o tempo e o custo das viagens 

(deslocamentos) dos usuários do sistema de transporte e também dos 

operadores dos serviços de transporte, quer estes deslocamentos tenham o 

PGV como ponto de destino ou origem, ou se configurem como tráfego de 

passagem pelas vias de acesso ao PGV ou suas adjacências. 

 A deterioração das condições ambientais, com o aumento dos níveis de 

poluição (emissão de gases poluentes, geração de ruído, etc.). 

 Aumento do número de acidentes, comprometendo a qualidade de vida dos 

cidadãos e gerando demanda por atendimento médico-hospitalar, o que 

sobrecarrega ainda mais o sistema de saúde. 

 Os PGVs geram uma grande necessidade por vagas de estacionamento e por 

áreas para carga/descarga de bens ou embarque/desembarque de pessoas. 

Caso o PGV não tenha como prover ele próprio essas vagas (por exemplo, 

estacionamento interno), e por essa área de operação e manobra, ocorre a 

ocupação irregular das vias públicas, o que restringe a capacidade da via 

(tanto para circulação de pedestres como de veículos), e diminui a fluidez do 

tráfego. 

Viana e Goldner (2005) afirmam que, ao se analisar os impactos decorrentes da 

implantação e operação dos PGVs nas cidades brasileiras, há de se fazê-lo tendo 

em vista a realidade do Brasil, e não com embasamento em experiências realizadas 

em outros países. Da mesma maneira, Portugal e Goldner (2003) afirmam que as 

metodologias estrangeiras, notadamente as norte-americanas, são mais 

abrangentes e incorporam etapas importantes, mas não são condizentes com a 
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realidade brasileira, necessitando de adaptações para serem aqui adotadas. Além 

disso, nas metodologias norte-americanas a principal preocupação é com as viagens 

por automóvel (transporte particular), devido a grande porcentagem deste modo de 

transporte nos Estados Unidos, e esse mesmo enfoque aparece em algumas 

metodologias brasileiras, por serem elas adaptações das norte-americanas. 

Os impactos dos PGVs podem variar segundo a dimensão temporal, ou seja, as 

consequências podem ser diferentes no curto, médio e longo prazos, logo, as ações 

também devem diferir de acordo com as dimensões de tempo. 

Antes da implantação do PGV deve-se prever quais serão os impactos no curto 

prazo e, dentro de uma abordagem sistêmica para a gestão da demanda e oferta de 

transporte, prever quais são as ações que devem ser concomitantes à 

implementação do empreendimento. São ações pontuais, como por exemplo, a 

configuração do uso das faixas de rolamento; instalação de dispositivos de controle 

de tráfego de pessoas e veículos; programação de semáforos, instalação de 

dispositivos de moderação de tráfego (ou traffic calming, discutido mais 

detalhadamente em Raia Jr e De Angelis (2005)); previsão de faixas para travessia 

de pedestres; espaçamento e localização de pontos de parada / estações de 

transporte público, bem como a frequência desse serviço; fornecimento de 

informações aos usuários do sistema de transporte; etc. 

As ações de médio prazo devem ser previstas para um horizonte mais amplo e 

atuam no nível tático, demandam projetos mais onerosos, demorados e detalhados 

para serem executadas. São exemplos dessas ações: projeto geométrico de vias, 
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ciclovias, viadutos, pontes, etc.; largura das calçadas; obras de drenagem urbana; 

etc. 

As ações de longo prazo, por sua vez, atuam no nível estratégico, ou seja, de 

planejamento de transportes, que prevê ações amplas e profundas na infraestrutura 

física e de serviços de transportes; considerações sobre uso do solo; etc. 

Portugal e Goldner (2003) agregam os impactos dos PGVs em duas categorias: os 

impactos relacionados às dimensões socioeconômicas e ambientais; e os 

relacionados à dimensão espacial. Moura (2010), a partir da classificação 

apresentada por Portugal e Goldner (2003), elaborou o quadro 5.1 a seguir. 
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Quadro 3.1: Classificação dos impactos dos PGVs 
Fonte: Portugal e Goldner (2003); Moura (2010) 

 

Impactos Classificação 

Relacionados às Dimensões 

Socioeconômicas e Sociais 

Sociais 

Econômicos 

Ambientais 

Urbanos 

Histórico-culturais 

Relacionados à Dimensão Espacial 

Nas vias de entorno 

Nas vias de acesso 

Na área 

 

Existem algumas metodologias de avaliação dos impactos dos PGVs nos sistemas 

urbano e de transporte desenvolvidas no Brasil. Desta forma, destacam-se as 

metodologias desenvolvidas por CET (1983), Grando (1986), Cybis et al. (1999), 

Menezes (2000), CET (2000), DENATRAN (2001), e Portugal e Goldner (2003). 
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Atualmente, além da abordagem tradicional para avaliação e mitigação dos impactos 

dos PGVs relacionados ao tráfego e circulação (congestionamentos. poluição, 

acidentes, nível de acessibilidade urbana, etc.) e à divisão modal das viagens, é 

fundamental que se trate os impactos socioeconômicos (valor do solo e mercado 

imobiliário, oferta e demanda de serviços públicos, nível de serviço, qualidade de 

vida, mobilidade urbana, etc.), ambientais (que também se relacionam com o uso do 

solo, qualidade do ar e da água, paisagem urbana, etc.), e na estrutura espacial da 

cidade (ordenamento territorial, múltiplas centralidades, etc.) (GONÇALVES et al., 

2012).  

3.4 LICENCIAMENTO DOS PGVS 

No município de São Paulo os projetos de PGVs são avaliados pela Companhia de 

Engenharia de Tráfego – CET, no tocante a dois aspectos distintos: o projeto 

arquitetônico e o impacto na circulação viária. Todavia, deveria ser analisado o 

sistema de transporte como um todo, e não apenas a circulação viária. De qualquer 

forma, as análises envolvem: 

 Análise do Projeto Arquitetônico: considera as características 

geométricas, localização dos acessos, disposição e dimensionamento 

de vagas para estacionamento, vias internas de circulação, 

dimensionamento de pátios para movimentações de carga e descarga 

de bens e mercadorias ou para embarque e desembarque de 

passageiros, etc., de acordo com parâmetros estabelecidos e 

disciplinados pelo Código de Edificações do Município de São Paulo 
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(Lei Municipal nº 11228 de 1992). Nesta fase também é verificado o 

cumprimento das leis de parcelamento, uso e ocupação do solo (Lei 

Municipal nº 13885 de 2004), quanto à conformidade de uso, 

coeficiente de aproveitamento e recuos mínimos. 

 Análise do impacto na circulação viária: tais impactos requerem um 

enfoque sistêmico de análise e tratamento, que leve em conta 

simultaneamente seus efeitos indesejáveis na mobilidade e 

acessibilidade de pessoas e veículos e o aumento da demanda de 

estacionamento em sua área de influência. Os impactos sobre a 

circulação ocorrem quando o volume de tráfego nas vias adjacentes e 

de acesso ao polo gerador de viagem se eleva de modo significativo, 

devido ao acréscimo de viagens gerado pelo empreendimento, 

equipamento público, social etc., reduzindo os níveis de serviço e de 

segurança viária na área de influência (MEURER et al., 2005). 

Conforme anteriormente salientado, mesmo se tratando de assunto técnico-

científico, o poder legislativo define qual tipo de empreendimento (ou equipamento 

público, social, etc.) será tratado como um PGV. Cada município brasileiro estipula, 

de acordo com suas peculiaridades e em consonância com a legislação federal e a 

estadual cujo âmbito encontra-se sob competência, os parâmetros de definição da 

implantação e operação dos PGVs. A seguir apresentam-se as definições legais e 

administrativas sobre o licenciamento dos PGVs. 

A Lei Federal nº 9503 de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 93 

estabelece que:  
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“Nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em polo atrativo de 

trânsito poderá ser aprovado sem prévia anuência do órgão ou entidade com 

circunscrição sobre a via e sem que do projeto conste área para 

estacionamento e indicação das vias de acesso adequadas”. 

No município de São Paulo, o Decreto Municipal n 32329 de 23 de setembro de 

1992, Anexo 4, Seção 4D, dispõe sobre os procedimentos especiais para polos 

geradores de tráfego: 

 “Considera-se Polo Gerador de Tráfego a edificação permanente ou 

transitória que, pela concentração da oferta de bens ou serviços, gere grande 

afluxo de população, com substancial interferência no tráfego do entorno, 

necessitando de grandes espaços para estacionamentos, carga e descarga, 

ou movimentação de embarque e desembarque.” 

Além dessa lei municipal, a Lei Municipal nº 10.334 de 1987 cria as chamadas Áreas 

Especiais de Tráfego (AET), fixa as regras para sua implantação e estabelece 

normas para estacionamento de veículos nas AET. O artigo 1º desta lei estabelece o 

seu objetivo: 

“ ... assegurar a adequação do uso do solo ao bom desempenho do sistema 

viário”. 

O artigo 2º da mesma lei define as AET como: 

“... áreas que apresentam saturação da capacidade viária, constatada pelos 

órgãos competentes”. 
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Ainda de acordo com a Lei nº 10.334/1987, um PGV16 é definido pelo número de 

vagas de estacionamento exigidas. O artigo 6º estabelece que dentro das AETs é 

considerado um PGV todo projeto de edificação para o qual são exigidas mais de 80 

vagas de estacionamento. Por sua vez, o art 10º da referida lei estabelece que fora 

das AET a exigência é de mais de 200 vagas. Nesses casos previstos em lei há a 

necessidade da apreciação e análise da Secretaria Municipal de Transportes (SMT) 

para a aprovação desses projetos.  

Na cidade de São Paulo, o órgão vinculado à SMT responsável por analisar o 

impacto do PGV sobre a circulação viária é a Companhia de Engenharia de Tráfego 

(CET). A Secretaria de Obras Públicas responde pela aprovação dos projetos de 

pavimentação e geometria e a Administração Regional libera a licença para executar 

a obra em via pública. Uma vez concluído o projeto, a CET efetua a verificação do 

atendimento às condições estabelecidas, e libera (ou não), o termo de aceitação 

para a SMT, que em seguida libera o parecer para a Secretaria da Habitação e 

Desenvolvimento Urbano – SEHAB, para a liberação final do alvará de construção 

(DENATRAN, 2001). 

Um empreendimento definido como um polo gerador de viagem, eventualmente para 

sua implantação e operação, deve passar por um processo de licenciamento 

ambiental, e o responsável pelo PGV (empreendedor) deve apresentar um relatório 

ambiental que contenha a análise dos impactos, bem como a indicação de medidas 

mitigatórias dos efeitos negativos da implantação e operação de empreendimento. A 

Resolução nº 237 de 1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 

                                                 

16
 O texto original usa a expressão PGT. 
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define, em seu Anexo 1, quais são os empreendimentos e as atividades sujeitos ao 

licenciamento ambiental. Segundo PORTUGAL e GOLDNER (2003) e DENATRAN 

(2001), as resoluções do CONAMA não tratam especificamente de PGVs, pois 

consideram os empreendimentos de impacto ambiental no geral, no entanto alguns 

dispositivos desta norma dizem respeito a esses polos. 

Dentre esses empreendimentos que podem ser encarados como PGV, a resolução 

relaciona algumas obras, tais como: portos, aeroportos, alguns tipos de fábricas e 

indústrias (polos industriais e zonas estritamente industriais – ZEI), e também 

complexos turísticos e de lazer como parques temáticos e autódromos, e atividades 

diversas (parcelamento do solo, distrito e polo industrial). Assim sendo, mesmo não 

estando expressamente descrito na resolução é possível fazer uma analogia para 

parques, estádios de futebol, ginásios de esportes, salas de espetáculos, centros de 

feiras e exposições, shopping centers, etc. Essa mesma Resolução nº 237 de 1997 

do CONAMA prevê, em seus artigos 11 caput, e 13 caput, que os custos do relatório 

e das obras necessárias para adequação do empreendimento às normas vigentes 

recaem sobre o empreendedor, não cabendo nenhum ônus ao poder público. 

A Lei Orgânica do Município de São Paulo (LOMSP), ao abordar o desenvolvimento 

do município no tocante à política urbana trata da implantação de empreendimentos 

com potencial impacto na estrutura urbana. O artigo 149, inciso I afirma que o 

município deve promover o controle da implantação e operação das atividades 

industriais, comerciais, institucionais, de serviços e o uso do solo para finalidade 

residencial dentro da infraestrutura urbana. A Emenda 24 de 2001 acrescentou o 

artigo 149A à LOMSP que dispõe claramente que a paisagem urbana é ordenada 
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nos termos da lei, e considera como eixo básico estruturador desta paisagem os 

sistemas viário e de transporte. O artigo 159 trata dos impactos dos 

empreendimentos tidos como PGVs na infraestrutura urbana e suas repercussões 

ambientais. Desta forma, tais empreendimentos deverão ser acompanhados de um 

Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV). 

Atualmente, com o advento dos grandes condomínios residenciais (principalmente 

os verticais), estes podem ser considerados como PGVs, mesmo a legislação que 

trata do tema PGV não os classificando como tal. 

De acordo com Craveiro (2004), as administrações municipais de diversas cidades 

do país exigem que empreendimentos tidos como PGV ofereçam contrapartidas que 

minimizem os efeitos negativos que um projeto de grandes proporções é capaz de 

provocar, tanto na área de entorno do PGV, quanto no funcionamento geral da 

cidade. 
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4- DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo deste trabalho é o município de João Pessoa, capital do Estado da 

Paraíba, localizado na Região Nordeste do Brasil, como pode ser observado na 

figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Localização da área de estudo 
Fonte: http://www3.di.ufpb.br/svr2008/site/pt/?p=1 

 

O município de João Pessoa possui uma área de aproximadamente 211 km2, e está 

localizado no extremo leste do Estado da Paraíba, entre as coordenadas 7º14’29” de 

latitude sul e 34º58’36” de longitude oeste; e 7º03’18” de latitude Sul e 34º47’36” de 

longitude oeste. Seus limites territoriais são: ao sul o município de Conde, ao oeste 

os municípios de Bayeux e Santa Rita, ao norte o município de Cabedelo e ao leste 

o Oceano Atlântico.  

A seleção da área de estudo ocorreu devido à existência do projeto intitulado 

"Espalhamento urbano e aquecimento climático na cidade de João Pessoa (PB): 

Adaptação das políticas urbanas e novas ferramentas de gestão integrada baseadas 
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em imagens orbitais de alta resolução", realizado pelos pesquisadores do 

Laboratório de Geoprocessamento do Departamento de Engenharia de Transportes 

da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em cooperação com o IRD - 

Institut de Recherche pour le Développement - Espace Unit – França, e coordenado 

pelo Professor Doutor José Alberto Quintanilha, com financiamento do CNPq - 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Projeto Universal - 

processo nº 479631/2008-5). Assim sendo, as imagens de satélite foram 

disponibilizadas pelo IRD e os recursos necessários para os trabalhos de campo e 

softwares para processamentos foram oriundos deste projeto. 

No ano de 2000 a população total da cidade de João Pessoa era de 597.934 

habitantes, e de acordo com os dados referentes ao censo realizado em 2010 pelo 

IBGE, a população total atual da cidade é de 723.514 habitantes, sendo a população 

urbana composta de 720.789 habitantes e a rural de 2.725 habitantes (BRASIL, 

2011). 

De acordo com Oliveira e Andrade (2008) desde o início de seu desenvolvimento, os 

vetores de crescimento da cidade se moveram a partir do núcleo central da 

fundação, nas direções leste, sudeste e sudoeste. Em seguida, os vetores de 

crescimento se deslocaram para o norte com menor intensidade, encontrando aí 

barreiras naturais para a expansão. Nas últimas décadas observa-se um 

espraiamento da urbanização para as zonas sul e sudeste do município. A figura 4.2 

mostra como se verificou a expansão urbana de João Pessoa, desde sua fundação 

até a primeira metade da década de 2000. 
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Figura 4.2: Mapa de reconstituição da área urbana de João Pessoa 
Fonte: Oliveira e Andrade, 2008 

A partir de 1978 ocorre um crescimento vertiginoso da expansão urbana 

acrescentando porções significativas ao território municipal. No período 1978 e 1994 

a cidade cresceu comprometendo 46,39% de seu tamanho atual. Entre 1994 e 2004 
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a cidade inchou o equivalente a 27,39% do tamanho da área atual. Para aferir o que 

ocorreu nesse lapso de tempo foram feitas comparações com períodos anteriores e 

constatou-se que a cidade aumentou mais de tamanho do que em todo o tempo que 

vai desde a sua fundação até o ano de 1954 (OLIVEIRA e ANDRADE, 2008). 

Quanto ao sistema de transporte da cidade, segundo a Superintendência de 

Transportes e Trânsito - STTRANS, autarquia municipal responsável pelo 

planejamento, o único modo de transporte legalizado e mantido pela forma de 

concessão pública pelo poder municipal é o ônibus, e a idade média da frota é de 

4,00 anos (dados de abril/2011). Não existem corredores para ônibus do tipo BRT – 

Bus Rapid Transit; todavia, em algumas vias da área central da cidade, 

consideradas como mais críticas sob o ponto de vista de volume tráfego, são 

adotadas faixas exclusivas para os ônibus. Dentro da frota de ônibus existem 138 

veículos com elevador adaptado para cadeirantes. Há nestes, também, cadeiras 

preferenciais para obesos. 

A tarifa é única para todas as linhas e tipos de ônibus. Estudantes pagam a metade 

do valor da tarifa, e idosos e portadores do vírus HIV têm direito a gratuidade. Com a 

bilhetagem eletrônica é possível obter a gratuidade do valor da segunda passagem 

no sistema de integração temporal, respeitando-se as condições definidas para isso. 

Existe, ainda, um terminal de integração de passageiros localizado no centro da 

cidade, no qual o passageiro que desembarca nesta área pode embarcar 

gratuitamente em qualquer outra linha que por este terminal passe. 
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A STTRANS estima a capacidade do serviço público de transporte coletivo por 

ônibus mediante o cálculo da média da capacidade de passageiros de ônibus versus 

o número total de viagens dos ônibus. O valor aproximado da capacidade do serviço 

é 424.600 passageiros em dias úteis. O sistema de transporte sustenta-se apenas 

com o valor cobrado nas tarifas, não havendo destinação direta do orçamento 

público municipal para subsidiar este setor. Nas melhorias introduzidas no sistema 

de transporte há investimento municipal, mas na modalidade de contrapartida, 

dividindo-se os custos com as empresas operadoras do serviço. 

No município não há o modo trem para o serviço de transporte público coletivo de 

passageiros. Além do serviço de ônibus há o serviço de táxi, cuja frota é toda de 

automóveis e atinge o número de 1440 veículos (dados de abril/2011). 

A STTRANS monitora 1.316 vagas destinadas ao estacionamento de veículos 

particulares no centro da cidade - a chamada “Zona Azul”, visando, dessa forma, 

garantir a rotatividade do estacionamento naquela área17. 

Portanto, a seleção da área de estudo se deu em virtude da disponibilidade dos 

dados. Aliado a isso, a cidade de João Pessoa caracteriza uma típica cidade 

brasileira, tanto em termos de área como população, apresentando problemas 

urbanos e muito espaço para estudos de planejamento de transportes e uso do solo. 

  

                                                 

17
 As informações referentes ao sistema de transporte do Município de João Pessoa apresentadas 

nesse capítulo foram obtidas mediante contato com o geotecnólogo Joel Cavalcanti, da Coordenação 
de Estatísticas da STTRANS de João Pessoa. 
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5- MATERIAIS 

Para aplicação da metodologia adotada foram utilizadas imagens do satélite SPOT 5 

(Satellite Pour l’Observation de La Terre) adquiridas em 30 de junho de 2009, às 12h 

23min 5s, da área onde se encontra localizado o município de João Pessoa, PB, 

Brasil. Os detalhes do satélites SPOT 5 e as características de seus sistemas 

sensores e produtos podem ser encontradas no endereço eletrônico 

<http://www.astrium-geo.com/>. 

Nesse trabalho foram usadas as bandas do sensor HRG - High Resolution 

Geometric B1 (verde), B2 (vermelho), B3 (infravermelho próximo) com 10 metros de 

resolução espacial; SWIR (infravermelho médio) com 10 metros de resolução 

espacial (essa banda foi previamente reamostrada a partir de uma imagem original 

de 20 metros de resolução espacial), e também a banda pancromática com 2,5 

metros de resolução espacial, de acordo com as especificações e características 

apresentadas no endereço eletrônico supramencionado. 

As imagens do satélite SPOT 5 foram disponibilizadas pelo IRD - Institut de 

Recherche pour le Développement, Espace Unit, França, conforme já explicado no 

capítulo 4. 

A figura 5.1 mostra as diferentes bandas do satélite SPOT 5 e uma composição 

colorida RGB (R – Red – representado pelo canal vermelho; G – Green - 

representado pelo canal verde; B – Blue - representado pelo canal azul). 
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Figura 5.1: Imagens satélite SPOT 5 - 30/06/2009 - João Pessoa – PB - Brasil

 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP - software ERDAS. 
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Além das imagens, os recursos materiais básicos empregados no estudo incluem: 

 Software de processamento de imagens com modelagem baseada em 

objetos eCognition 8.0.2 Build 1548 (Definiens Developer - Trimble), para 

classificação de imagens baseada em objetos; 

 Software de Sistema de Informações Geográficas ArcGIS Desktop 10 Service 

Pack 4 (ESRI Inc.), para as análises espaciais; 

 Software ERDAS – Earth Resource Data Analysis System (Imagine) e 

software SPRING 5.1.6 – Sistema de Processamento de Informações 

Georreferenciadas (Divisão de Processamento de Imagens – DPI do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE) para a preparação das imagens e 

pré-processamentos; 

 Google Fusion Tables e Google Earth versão 4.3 (Google Inc.) para 

geocodificação dos endereços da pesquisa de campo (descrita adiante); 

 Access 2007 e Excel 2007 (Microsoft), para construção e análises do banco 

de dados referente à pesquisa de campo18; 

 Base de dados espaciais vetoriais (georreferenciados) do município de João 

Pessoa19. 

 Equipamentos públicos, comerciais e sociais considerados como PGVs 

pela Prefeitura de João Pessoa (174 empreendimentos - pontos em 

                                                 

18
Todas as licenças dos softwares utilizadas neste trabalho pertencem ao Laboratório de 

Geoprocessamento da EPUSP. 
 
19

 Os dados referentes aos PGVs e ao sistema de transporte do município de João Pessoa foram 
adquiridos mediante intermediação do geotecnólogo Joel Cavalcanti, da Coordenação de Estatísticas 
da STTRANS de João Pessoa e da engenheira civil Tânia Maria Queiroga Nóbrega, gerente 
operacional de planejamento de obras na Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Ciência e 
Tecnologia do Estado da Paraíba. 
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amarelo na figura 5.2), de acordo com a legislação municipal vigente20, 

classificados pelo tipo de atividade. Cada PGV é um ponto 

georreferenciado na área de estudo, ou seja, suas coordenadas são 

conhecidas em um dado sistema de referência21. 

 
Figura 5.2: Empreendimentos classificados como PGVs - João Pessoa – PB - Brasil 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP - software ArcGIS. 

                                                 

20
 O Plano Diretor de João Pessoa, em conformidade com as disposições do Denatran (2001), define 

polo gerador de viagem como sendo o empreendimento público ou privado que ao ser implantado 
sobrecarrega a infraestrutura básica, a rede viária e de transportes ou prejudica o meio-ambiente 
natural ou construído. Os empreendimentos assim classificados são aqueles sujeitos à apresentação 
do Relatório de Impacto do Meio-Ambiente (RIMA) nos termos da legislação federal e estadual em 
vigor; e também aqueles com capacidade de reunir mais de 300 pessoas sentadas. 
 
21

 Neste estudo os dados espaciais têm como sistema de projeção cartográfica UTM (Universal 
Transversa de Mercator) Zona 25S (referente à cidade de João Pessoa) e Datum WGS84. Maiores 
detalhes sobre sistemas de projeções em Casaca et al. (2007). 
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 Rede viária da cidade (a figura 5.3 ilustra um pequeno recorte da 

imagem do município de João Pessoa contendo a rede viária). 

 
Figura 5.3: Rede viária - João Pessoa – PB – Brasil 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP - software ArcGIS. 

 

Além desses dados apresentados realizou-se um trabalho de campo no Município de 

João Pessoa que consistiu em uma pesquisa do tipo Origem – Destino, com 

entrevistas domiciliares feitas na área de estudo durante os dias 28, 29 e 30 de 

junho de 2011.  
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O primeiro passo foi definir os locais onde seriam aplicados os questionários para 

proceder a uma amostragem estatística para o planejamento da pesquisa e para a 

elaboração do questionário.  

Para as análises foram usados os setores censitários22 do município de João 

Pessoa (referentes ao censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010), em 

formato vetorial. A cidade apresenta 595 setores censitários, conforme ilustrado pela 

figura 5.4. 

 

Figura 5.4: Setores Censitários - João Pessoa – PB – Brasil 

Fonte: IBGE <http://www.ibge.gov.br/home/download/geociencias.shtm> 

                                                 

22
 Os setores são as menores unidades territoriais estabelecidas pelo IBGE para fins de coleta do 

Censo. O setor censitário é a unidade territorial estabelecida para fins de controle cadastral, formado 
por área contínua, situada em um único quadro urbano ou rural, com dimensão e número de 
domicílios que permitam o levantamento por um agente recenseador. Para o Censo 2010, foi 
construída a Base Territorial, acima mencionada, a partir da qual o País foi dividido em 316.574 
setores censitários. 
Fontes: <

 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/guia_do_censo_2010.php>  
<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1916&id_pagina=1>. 
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Os setores censitários foram reagrupados, respeitando-se também as divisões 

territoriais administrativas referentes aos bairros de João Pessoa (figura 5.5), de 

modo a formar macrorregiões, tal que cada uma tivesse em torno de 1000 

domicílios. 

 

Figura 5.5: Divisão Territorial Administrativa dos 64 bairros de João Pessoa – PB – Brasil 
Fonte: <http://geo.joaopessoa.pb.gov.br/digeoc/htmls/donwloads.html> 

Para a execução do levantamento do campo foram selecionadas oito macrorregiões 

por critérios de conveniência (exequibilidade, acessibilidade, segurança, etc.), ou 

seja, uma amostragem não probabilística (não aleatória) 23. A figura 5.6 mostra as 

macrorregiões selecionadas.  

                                                 

23
 O processo de seleção da amostra não leva em conta as probabilidades de cada elemento ser 

incluído na amostra. 
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Dentro de cada macrorregião foi realizada uma amostra probabilística sistemática24 

(com passo fixo de 10 domicílios). Os resultados obtidos podem ser extrapolados 

dentro de uma mesma macrorregião, mas não para o todo município de João 

Pessoa (pois a seleção das macrorregiões não usou a teoria de probabilidades, daí 

a impossibilidade de realizar inferências). Maiores detalhes sobre os procedimentos 

de amostragem utilizados nesse trabalho podem ser encontrados em Bolfarine e 

Bussab (2005) e Magalhães e Lima (2010). 

                                                 

24
 Segundo Silva (1998) a amostragem probabilística sistemática é adotada para o sorteio de 

amostras estratificadas sob o critério de proporcionalidade. Consiste em considerar os N elementos 
da população reunidos em grupos definidos por um intervalo de amplitude (passo) N/n e sortear um 
elemento de cada grupo para compor a amostra. Pode ser usada quando a população está 
naturalmente ordenada. 
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Figura 5.6: Setores censitários e amostragem para a pesquisa de campo. 
João Pessoa – PB – Brasil 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP - software ArcGIS 

Os questionários utilizados nas entrevistas domiciliares com os moradores de João 

Pessoa tinham como objetivo aferir as características socioeconômicas da 

população, seus padrões de viagens (origens, destinos e tempos de viagens) e 

características da frota de veículos particulares. Para a elaboração do questionário 

usou-se modelos de questionários Origem - Destino aplicados em outras pesquisas, 



89 

 

como por exemplo, da Pesquisa Origem - Destino organizada pela Companhia do 

Metropolitano de São Paulo (METRÔ/SP). Avaliou-se a relevância de cada questão 

para os propósitos do trabalho e testou-se o questionário, para calibrar as perguntas 

e estimar o tempo de aplicação. 

O questionário aplicado contou com três seções: (a) perguntas relativas ao domicílio; 

(b) perguntas relativas às características do entrevistado e; (c) perguntas relativas 

aos padrões das viagens executadas pelos entrevistados. O questionário aplicado 

na pesquisa encontra-se no apêndice A. 

A pesquisa de campo foi realizada durante três dias consecutivos, por doze 

entrevistadores25 que aplicaram questionários em 516 (quinhentos e dezesseis) 

domicílios de João Pessoa, seguindo o método amostral descrito acima. Foram 

entrevistadas 624 (seiscentas e vinte e quatro) pessoas, que realizaram 1122 (um 

mil cento e vinte e duas) viagens no dia anterior à entrevista (ou seja, 1122 locais de 

origem e 1122 locais de destinos). Antes da realização da pesquisa de campo os 

entrevistadores foram treinados e orientados sobre como executar as abordagens 

aos moradores, conduzir as entrevistas e preencher os questionários. 

  

                                                 

25
 Os entrevistadores são alunos do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB). 
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6- METODOLOGIA 

A metodologia proposta divide-se em dois macroprocessos. Análises Espaciais, 

onde são usados os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e Sensoriamento 

Remoto, através da classificação de imagens. A figura 6.1 apresenta 

esquematicamente esses macroprocessos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.1: Esquema metodológico – Macroprocessos 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP 
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6.1  ANÁLISES ESPACIAIS 

As análises espaciais foram desenvolvidas em um ambiente SIG e o objetivo foi 

utilizar análise de densidades para encontrar as áreas com as maiores quantidades 

de viagens geradas. 

A análise de densidade parte de quantidades conhecidas de um fenômeno (feições) 

e o distribui pela área de estudo, com base no número de vezes de sua ocorrência 

em cada ponto do espaço (localidade). O que se mede é a relação espacial entre as 

localidades e as quantidades de feições, criando-se, através de uma função 

densidade, uma superfície contínua de densidade que mostra quais são as áreas 

com maior incidência (concentração) das feições estudadas (XU e COORS, 2012). 

Neste trabalho utilizou-se o software ArcGIS 10 - ESRI Inc. para a geração das 

superfícies de densidade. Foram realizados alguns testes com os estimadores de 

densidade presentes no software utilizado26 e aquele que produziu os melhores 

resultados foi o Estimador Kernel (detalhes no Apêndice B). 

6.1.1  Dados Vetoriais da Prefeitura de João Pessoa 

Conforme descrito no capítulo 5, a Prefeitura de João Pessoa, por meio da 

STTRANS, disponibilizou dados vetoriais relativos à localização espacial de 

                                                 

26
 O software SIG ArcGIS-10, além do estimador Kernel, oferece dois outros estimadores de 

densidade, a saber: Densidade de Pontos e Densidade de Linhas. Maiores detalhes sobre as funções 
densidades e as diferenças entre os estimadores podem ser obtidas em ArcGIS Resource Center, 
disponível em: 
<http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/An_overview_of_the_Density_tools/00
9z0000000r000000/>. 
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empreendimentos classificados, de acordo com a legislação municipal vigente, como 

PGVs. 

Os dados geocodificados com os PGVs foram padronizados cartograficamente, ou 

seja, o sistema de projeção foi redefinido para compatibilizar com os demais dados 

espaciais e resultados gerados27. 

Calculou-se a densidade desses PGVs, ou seja, as áreas de maior concentração 

dessas feições em João Pessoa, por meio do estimador kernel. 

Após a realização de alguns testes, os parâmetros adotados para as análises de 

kernel foram: 

 Raio de influência de 500 metros. 

 Tamanho do pixel na imagem de saída de 100 metros. 

 Unidade de área em metros quadrados. 

Utilizou-se 5 classes de saída, descartando-se a primeira classe (a de menor 

densidade), com categorização com padrão de ruptura por "Natural Breaks - Jenks" 

(vide Apêndice B). 

Como os PGVs são, teoricamente, os empreendimentos que mais geram viagens no 

município (tanto viagens atraídas como produzidas), parte-se da hipótese que as 

áreas delimitadas pelo estimador kernel através desses dados, são aquelas com as 

maiores concentrações de viagens. 

                                                 

27
 Os dados da Prefeitura de João Pessoa foram disponibilizados em SAD69 e o estudo utilizou UTM 

WGS 84 como sistema de referência, tanto para as imagens do satélite SPOT 5 quanto para os 
demais dados vetoriais. 
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A análise por estimador kernel resulta em um arquivo de saída no formato raster, 

que foi convertido para o formato vetorial dentro do ambiente SIG, para que fosse 

possível dar prosseguimento às análises espaciais. 

O resultado desta etapa da metodologia configurou-se como sendo as áreas de 

concentração de PGVs "observadas". Em etapa posterior essas áreas "observadas" 

são comparadas com as áreas concentração de PGVs "calculadas", conforme 

fluxograma metodológico da figura 6.1. 

6.1.2  Pesquisa de Campo 

Os dados provenientes dos questionários aplicados durante o trabalho de campo 

foram tabulados e construiu-se um banco de dados Access, contendo todas as 

informações socioeconômicas, relativas aos padrões de viagens e também as 

características da frota domiciliar de João Pessoa. O resultado da pesquisa 

configura-se na espacialização das informações da área urbana, delimitando a 

distribuição territorial da população e de seus locais de interesse de viagens.  

A pesquisa de campo contabilizou 1122 locais de origens e 1122 locais de destinos 

de viagens. Os entrevistadores anotaram os endereços de origem e de destino. A 

partir dessas informações construiu-se uma tabela com os seguintes campos: 

 idd - identificador do domicílio; 

 idp - identificador da pessoa entrevistada (em cada domicílio); 

 idv - identificador das viagens realizadas (por cada pessoa em cada 

domicílio); 
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 idd idp idv - identificador geral de domicílio / pessoa / viagem (por 

exemplo: 1 2 3 - 3ª viagem da 2ª pessoa entrevistada no 1º domicílio); 

 Tipo de logradouro de origem e de destino; 

 Nome do logradouro de origem e de destino; 

 Bairro de origem e de destino; 

 Código de Endereçamento Postal - CEP de origem e de destino; 

 Município de origem e de destino; 

 Unidade da Federação - UF de origem e de destino. 

Por vezes a informação recebida era incompleta, caso em que a pessoa entrevistada 

só dizia o nome da cidade para a qual se deslocou (caso de viagens intermunicipais 

ou interestaduais), ou o nome do bairro de João Pessoa. Para essas situações 

elegeu-se um logradouro considerado central (no que se refere à capacidade de 

tráfego e localização) na cidade ou bairro (analisando-se imagens do Google Earth, 

Google Maps e Google Street View) e a viagem era aí alocada. 

Em outros casos o entrevistado fornecia apenas o nome do estabelecimento 

visitado, por exemplo, Hospital "A", Escola "B", Shopping Center "C", etc. Nessas 

situações foi necessário pesquisar o endereço desses estabelecimentos por meio da 

Internet. 

Os entrevistadores foram orientados a perguntarem os CEPs das origens e dos 

destinos das viagens. Todavia, na maioria das vezes o entrevistado não sabia 

informá-lo. Tendo o nome dos logradouros, o próximo passo foi encontrar todos os 

CEPs. Utilizou-se a base de Código de Endereçamento Postal da Empresa Brasileira 
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de Correios e Telégrafos - EBCT, disponível para consultas online em 

<http://www.buscacep.correios.com.br/>. 

A etapa seguinte foi a geocodificação desses endereços. Para essa etapa utilizou-se 

o aplicativo Google Fusion Tables. As tabelas com endereços das origens e destinos 

foram preparadas para a entrada no aplicativo, contendo o campo "Fusion", que é a 

junção na mesma célula de todas as informações para se proceder na 

geocodificação. 

A tabela é carregada no aplicativo que procede a geocodificação. Os pontos de 

origem e os pontos de destino das viagens foram geocodificados separadamente. É 

gerado um arquivo do tipo KML (Keyhole Markup Language)28, contendo os pontos 

geocodificados na área de estudo e a tabela de atributos acoplada. A figura 6.2 

ilustra os pontos de origem geocodificados no aplicativo Google Fusion Tables, bem 

como o “tag” (ou etiqueta) de informação contendo os atributos de ponto 

selecionado. O mesmo procedimento foi realizado para os destinos das viagens. 

                                                 

28
 KML - Keyhole Markup Language é um padrão aberto oficialmente e conhecido como 

OpenGIS®KML Encoding Standard (OGCKML). É mantido pelo Open Geospatial Consortium Inc. 
Esse formato de arquivo é usado para exibir dados geográficos em navegadores como Google Earth 
e Google Maps. O KML utiliza uma estrutura de “tags” com elementos e atributos acoplados e se 
baseia no padrão XML (eXtensible Markup Language - O esquema XML completo para KML está 
localizado em <http://schemas.opengis.net/kml/>). Todas as tags devem aparecer exatamente como 
listadas na referência do KML, disponível em: 
<https://developers.google.com/kml/documentation/kmlreference>. 
Fonte: <https://developers.google.com/kml/documentation/kml_tut> 
Exemplos de trabalhos científicos que exploram os recursos e aplicações possíveis realizadas com 
arquivos KML são: Chen et al. (2009), Saito e Yoshida (2009), e Wang et al. (2012). 
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Figura 6.2: Locais de origem das viagens e seus atributos - Pesquisa de campo O/D – João Pessoa – 
PB – Brasil – Geocodificados - Google Fusion Tables 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP 

Os arquivos KML contendo as origens e os destinos geocodificados e as respectivas 

tabelas de atributos foram exportados para serem analisados em ambiente SIG. 

Porém, o software SIG usado neste trabalho (ArcGIS 10.0) não aceita o formato 

KML, e foi preciso convertê-lo para o formato KMZ (Keyhole Markup Zip)29. 

A conversão do formato KML para o formato KMZ foi realizada no Google Earth, ou 

seja, o KML exportado pelo Google Fusion Tables é importado para o Google Earth, 

e novamente exportado, mas desta vez no formato KMZ. 

                                                 

29
 KMZ - Keyhole Markup Zip são arquivos similares ao arquivo ZIP (compactados). Eles permitem 

que sejam empacotados vários arquivos juntos, comprimindo o conteúdo, para que possam ser 
armazenados e transportados em uma única entidade. 
Fonte: <

 
https://developers.google.com/kml/documentation/kmzarchives>. 

Obs.: O nome ZIP se vale de uma figura de linguagem, onomatopeia, para dar ideia de velocidade. 

https://developers.google.com/kml/documentation/kmzarchives
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A figura 6.3 mostra os pontos de origem no Google Earth. O Google Earth usa a 

tabela de atributos gerada no Google Fusion Tables contendo a geocodificação e as 

informações textuais e apresenta os pontos distribuídos na área de estudo. Note-se 

que o mesmo ponto pode representar mais de uma viagem, ou seja, o mesmo ponto 

é a origem de várias viagens, como pode ser visualizado na figura 6.4. O mesmo 

ocorre com os pontos de destino das viagens. 

 

Figura 6.3: Pontos de origem das viagens geocodificados - Pesquisa de campo O/D – João Pessoa – 
PB – Brasil – Google Earth 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP 
 

 
Figura 6.4: Várias viagens com o mesmo ponto de origem - Pesquisa de campo O/D – João Pessoa 

– PB – Brasil – Google Earth 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP 
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Os arquivos KMZ exportados pelo Google Earth foram importados para dentro do 

ambiente SIG (ArcGIS 10.0), e os pontos georreferenciados podem ser observados 

na figura 6.5. A tabela de atributos gerada durante a geocodificação também é 

importada para o ambiente SIG. 

Todas as viagens foram incorporadas nas análises espaciais em ambiente SIG para 

os cálculos de densidade, mesmo aquelas que excediam o limite municipal de João 

Pessoa. 

Na primeira tentativa de geocodificação foram georreferenciados 732 endereços. Isto 

ocorreu em virtude da base utilizada pelo Google ser diferente da base oficial dos 

Correios no que se refere à toponímia dos logradouros. Ou seja, nos mapas do 

Google os logradouros são grafados de forma diferente da base oficial dos Correios. 

Por exemplo: o logradouro de João Pessoa “Avenida Presidente Juscelino 

Kubitschek” presente na base dos Correios, na base do Google está grafado como 

“Avenida Presidente Juscelino Kubistchek”. As letras s e t estão invertidas. A 

inversão dessas duas letras no nome do logradouro impossibilitou a geocodificação 

do endereço. O mesmo tipo de problema ocorreu com vários outros logradouros. 

Para solucionar esse problema foi preciso identificar quais os pontos que não foram 

geocodificados na primeira tentativa e verificar a toponímia dos mesmos nas duas 

bases de endereços. Foi gerada uma nova tabela contendo as diferenças de 

toponímias. Isto significa dizer que a base com a grafia correta adotada pelos 

Correios foi adaptada para a grafia adotada pelo Google para que o aplicativo 

Google Fusion Tables realizasse a geocodificação do endereço. 
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Em outros casos o endereço não era geocodificado porque não constava na base de 

mapas do Google. Nesse caso verificou-se qual o endereço presente nos mapas 

que fosse o mais próximo do endereço real e o ponto era ali alocado. 

Esse processo de verificação foi realizado várias vezes, até que todos os endereços 

fossem georreferenciados. Ressalta-se que essa etapa do trabalho, que se iniciou 

com a tabulação dos questionários e construção do banco de dados, contendo as 

informações socioeconômicas, características da frota de veículos, e os endereços 

das viagens realizadas (inclusive com os CEPs), foi a fase mais demorada do 

trabalho. Mesmo sendo uma tarefa simples, sem grandes desafios metodológicos, 

consumiu muito tempo, pois foram verificados todos os endereços, o que perfaz um 

total de 2244 pontos a serem georreferenciados após a confirmação de um por um. 

Após a geocodifição dos endereços de origem e destino das viagens registradas 

pela pesquisa de campo foi gerado um arquivo vetorial em formato shape, onde 

cada origem e cada destino é representado por um ponto com uma série de atributos 

vinculados (figura 6.5). Similarmente à etapa anterior, onde se calculou a densidade 

dos PGVs fornecidos pela prefeitura de João Pessoa, a densidade das origens e dos 

destinos foi calculada utilizando-se o estimador de densidade de kernel, adotando-se 

os mesmos parâmetros e padrões de ruptura (descritos no item 6.1.1). 

O resultado dessa análise gerou um mapa de densidades das origens e destinos 

das viagens registradas pela pesquisa de campo. Assume-se a premissa de que os 

PGVs localizam-se nas áreas com maiores concentrações de viagens, portanto, nas 

áreas delimitadas pelo estimador de kernel.  
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O estimador de densidade de kernel foi aplicado separadamente para as origens e 

destinos. Os resultados foram transformados em arquivos vetoriais, conforme 

explicado no item 6.1.1. Por fim, realizou-se a operação matemática de união dos 

arquivos vetoriais referentes aos pontos de origens e aos pontos de destinos. Isto 

resultou num arquivo vetorial único, contendo as densidades referentes às origens e 

aos destinos, chamado PGV OD.  

Esse PGVOD, em etapa posterior, entra como uma camada (layer) temática de 

informação na classificação baseada em objetos das imagens do satélite SPOT 5. 
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Figura 6.5: Pontos georreferenciados de origem e de destino - Ambiente SIG – João Pessoa – PB – Brasil – Google Earth 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP 
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6.2  Sensoriamento Remoto 

O segundo macroprocesso desenvolvido nesse trabalho usa a ciência do 

sensoriamento remoto e os procedimentos de classificação automática de imagens 

baseadas em objetos. 

Nesta etapa o objetivo é construir uma árvore de decisões para regras de 

classificação baseadas em objetos para geração de um mapa temático de uso do 

solo do município de João Pessoa, para identificação de áreas com concentração de 

PGVs. Uma vez estabelecidas essas áreas, os resultados são exportados para 

ambiente SIG, onde são calculadas as densidades do mesmo modo que no primeiro 

macroprocesso, utilizando o estimador de densidades de kernel para a geração de 

um mapa de densidades de PGVs calculado, para ser comparado com o mapa de 

densidades dos PGVs observados (figura 6.1). 

O procedimento de classificação de imagens de sensoriamento remoto inicia-se com 

os pré-processamentos necessários para a preparação da imagem, em seguida 

procede-se à classificação propriamente dita e por fim a avaliação da classificação, 

conforme o esquema metodológico apresentado na figura 6.6. 
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Figura 6.6: Esquema metodológico – Classificação de Imagens Baseada em Objetos 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP 
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6.2.1 Pré-processamentos 

Os pré-processamentos foram executados nos programas SPRING e ERDAS 

Imagine. Todos os produtos usados nessa etapa do trabalho (imagens de satélite e 

arquivos vetoriais do IBGE) foram padronizados cartograficamente, para que todos 

estivessem com os mesmos sistemas de projeção e Datum. A seguir passou-se ao 

registro ou georreferenciamento das imagens. 

O registro da imagem foi feito usando 27 pontos de controle, cujas coordenadas 

foram obtidas das imagens do Google Earth. Dessa forma, a imagem pancromática 

foi georreferenciada no software SPRING, e depois as imagens multiespectrais 

foram a ela ajustadas para proceder ao registro de todas as imagens. 

O IBGE disponibiliza em seu portal arquivos vetoriais (polígonos) com informações 

georreferenciadas dos municípios brasileiros. O arquivo com o limite municipal de 

João Pessoa usado neste trabalho é proveniente desta fonte de dados, e após a 

devida padronização cartográfica ele foi utilizado como uma máscara para o recorte 

das imagens SPOT 5 com o auxílio do software de sensoriamento remoto ERDAS 

Imagine. 

6.2.2 Processamentos 

A parte do processamento propriamente dita foi realizada no software eCognition 

8.0.2. Esse programa executa a classificação de imagens de sensoriamento remoto 

a partir da abordagem por objetos, uma vez que usa, além da informação espectral 
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presente nos pixels da imagem, informações de contexto, conforme apresentado no 

capítulo 2. 

O primeiro passo é fazer o carregamento das imagens. Cada imagem é carregada 

separadamente, ou seja, a banda pancromática e as bandas multiespectrais verde, 

vermelho, infravermelho próximo e infravermelho médio são, cada uma, uma 

camada de informação dentro da categoria “imagem”. Cada camada de informação 

carrega suas propriedades também individualmente. 

Similarmente, as informações temáticas entram no processo de classificação 

separadamente. Foram utilizados como camadas temáticas o limite do município de 

João Pessoa, a rede viária e o resultado da primeira fase da metodologia que 

calculou as áreas com maiores concentrações de viagens registradas pela pesquisa 

de campo Origem - Destino, e, portanto com a maior quantidade de polos geradores 

de viagens (PGVs OD) por meio de análises espaciais com estimadores de densidade 

de kernel. 

A rede viária30, após os procedimentos de conversão do arquivo disponibilizado em 

formato proprietário do AutoCAD para o formato shape, aceito no eCognition, 

precisou passar por um processo de ajustamento espacial (no software ArcGIS), 

pois o georreferenciamento original não estava satisfatório e haviam grandes 

                                                 

30
 A rede viária da cidade de João Pessoa foi disponibilizada pela STTRANS na forma de arquivo do 

software AutoCAD, com extensão “dwg (drawing)”, que não é aceito como dado de entrada no 
eCognition. Portanto, esse arquivo foi convertido para o formato shape 3D (polyline ZM), pois era 
composto de polilinhas com atributo de cota Z e propriedades M. Esse arquivo shape 3D precisou ser 
novamente convertido, desta vez para um arquivo shape 2D (polyline), que é o formato aceito como 
layer temático para as análises no eCognition. 
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deslocamentos entre o arquivo vetorial e os arquivos matriciais, como pode ser 

observado na figura 6.7. 

 

Figura 6.7: Ajustamento espacial da rede viária de João Pessoa – PB - Brasil 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software ArcGIS 

 

A figura 6.8 mostra, respectivamente, a rede viária antes do ajustamento espacial 

(representada pela cor vermelha) e após o ajustamento espacial (representada pela 

cor azul).  
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Figura 6.8: Rede Viária - João Pessoa – PB – Brasil, antes e após o ajustamento espacial 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software ArcGIS 
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Com todos os dados de entrada compatibilizados, a etapa seguinte é a criação dos 

objetos através do procedimento de segmentação multirresolução da imagem. A 

hierarquia adotada nesse processo é a chamada estratégia “bottom-up”, ou seja, de 

baixo para cima, que se traduz na união de objetos pequenos para gerar objetos 

maiores. O primeiro nível de objetos são os próprios pixels da imagem, e então os 

objetos são criados em um nível acima, fazendo a união dos objetos do nível 

anterior.  

O objetivo é identificar as áreas com grande concentração de viagens, que por 

consequência possuem a maior quantidade de PGVs, que são as feições de 

interesse. Para se atingir esse objetivo o método adotado buscou retirar das análises 

os objetos que não fossem associados aos PGVs.  

Na segmentação multirresolução “bottom-up” os níveis podem ser criados acima ou 

abaixo do nível anterior, portanto, para que nesse estudo a estratégia “bottom-up” 

fosse respeitada os níveis foram sendo criados abaixo, de tal modo que os super-

objetos (do nível acima) são a união de vários sub-objetos do nível hierarquicamente 

anterior.  

Foram criados 5 níveis de segmentação multirresolução, conforme descrito no 

quadro 6.1. O primeiro nível contém os objetos maiores e tem como domínio o nível 

dos pixels. Os demais níveis possuem como domínio os objetos da imagem gerados 

no nível anterior. 
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Quadro 6.1: Parâmetros e Pesos da Segmentação Multiresolução 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP 

 

As segmentações de todos os níveis hierárquicos foram realizadas na banda 

pancromática (peso 1 para a banda pancromática e zero para as demais), usando os 

layers temáticos do limite municipal, da rede viária e dos PGVs OD para a criação dos 

objetos. 
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A partir dos níveis de segmentação gerados constrói-se a árvore de decisões, que 

segundo afirma Brito (2010) é onde é construída a sequência de regras de 

pertinência dos objetos à suas classes; as regras de classificação e define-se a 

hierarquia de classes. De acordo com o tamanho dos objetos gerados é possível a 

extração das classes de uso do solo, retirando-se do procedimento as classes que 

não interessam para o objetivo proposto. 

Tendo em vista esse objetivo, o desafio nesta fase do estudo foi encontrar classes 

de uso e cobertura do solo que pudessem ser identificadas como PGVs. Essas 

classes correspondem a edificações com cobertura não cerâmica, principalmente 

cobertura metálica e cimento amianto, que são comumente usados em 

estabelecimentos de médio e grande porte de atividades industriais, comerciais, de 

saúde, de ensino, de recreação, templos religiosos e etc., (em contrapartida 

unidades residenciais horizontais apresentam, eminentemente, cobertura cerâmica) 

Da mesma forma, áreas com grande concentração de condomínios verticais 

(edifícios comerciais e residenciais), que geram um contingente significativo de 

viagens também foram identificadas e associadas aos PGVs. 

A finalidade é mapear classes de uso e cobertura do solo com a maior probabilidade 

de gerarem viagens (atraídas e/ou produzidas). Inicialmente foi realizada uma 

interpretação visual da cobertura do município procurando materiais na superfície 

que correspondessem às classes de uso do solo associadas aos PGVs. 

Foi adotado o sistema CORINE - Coordination of Information of Environment 

(BOSSARD et al., 2000) conforme apresentado no capítulo 2. 
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De acordo com essa hierarquia de classes, apenas a classe “áreas artificiais” 

contém as feições que são o alvo deste estudo. Embora seja possível identificar a 

presença de corpos d’água, áreas agrícolas, naturais e de extração mineral dentro 

dos limites de João Pessoa, estas classes, após serem identificadas e mapeadas, 

foram excluídas do processo, uma vez que não atendem ao objetivo proposto, ou 

seja, não se enquadram na categorização de áreas com concentração de polos 

geradores de viagens. O quadro 6.2 mostra a definição das classes de uso e 

cobertura do solo segundo o sistema CORINE, e a última coluna traz as classes 

adotadas. 

Todavia, o sistema CORINE não faz menção às classes “sombra” e “nuvem”, que 

foram utilizadas durante o processo de classificação. A classe “sombra” está 

associada à presença de edificações verticais, servindo como um padrão a ser 

utilizado na árvore de decisões das regras de classificação para a identificação 

destas feições, e também com a presença de nuvens quando da captura das 

imagens pelo satélite. 

No primeiro nível de segmentação foram identificadas duas classes de uso e 

cobertura do solo: “Urbano” e “Não urbano”. A classe “Não urbano” gera a classe 

final “Recursos Naturais”, e é eliminada da análise. A partir de então as análises se 

concentram na classe “Urbano”, que é usada como máscara para recortar a imagem 

inicial. 

A figura 6.9 mostra as duas classes geradas e a figura 6.10 o procedimento de 

recorte da imagem, realizando a operação de intersecção entre a imagem original e 
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a classe “Urbano” (ressalta-se que as figuras ilustram apenas a banda pancromática, 

no entanto, o mesmo procedimento de recorte também foi realizado nas 4 bandas 

multiespectrais).  
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Quadro 6.2: Definição das classes de uso e cobertura do solo – Sistema CORINE 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP 
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Figura 6.9: Classes de uso do solo – Nível 1 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Softwares eCognition e ArcGIS 
 
 

 
 

Figura 6.10: Recorte da imagem após nível 1 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Softwares eCognition e ArcGIS 
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A partir do segundo nível de segmentação as análises são feitas na imagem 

recortada. Nos níveis 2 e 3 são extraídas as seguintes classes de uso do solo: água; 

água rio, nuvem, solo exposto argiloso; cultivo e solo exposto; sombra e vegetação 

urbana A. As lacunas onde a imagem foi recortada formam uma classe especial na 

árvore de processos e hierarquia de classes que foi denominada “Nada”. Essas 

classes são unidas (nova classe “Não Urbano”) e retiradas da análise similarmente 

ao procedimento do nível anterior. A figura 6.11 mostra as classes após os níveis 2 e 

3 e a figura 6.12 ilustra o recorte da imagem após o nível 1, usando como máscara a 

nova classe “Urbano” gerada nos níveis 2 e 3. O resultado é uma nova imagem que 

será usada no nível seguinte da análise. 

 
Figura 6.11: Classes de uso do solo – Níveis 2 e 3 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Softwares eCognition e ArcGIS 
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Figura 6.12: Recorte da imagem após níveis 2 e 3 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Softwares eCognition e ArcGIS 

No nível 4 foram identificadas as classes: vegetação urbana B, rede viária e 

cobertura não cerâmica. Essa última classe corresponde aos objetos de interesse, 

ou seja, são as regiões da imagem onde se localizam empreendimentos com a 

capacidade de gerar grandes quantidades de viagens. Muitos objetos não foram 

classificados nesse nível, pois a principal finalidade deste nível hierárquico foi extrair 

a rede viária. A figura 6.13 ilustra a classificação após o nível 4. 
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Figura 6.13: Classes de uso do solo – Nível 4

 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Softwares eCognition e ArcGIS 

A figura 6.14 mostra o recorte usando a classe de objetos não classificados, o 

resultado é a imagem a ser analisada no nível 5. 

B 
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Figura 6.14: Recorte da imagem após nível 4 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Softwares eCognition e ArcGIS 

Para a extração da rede viária das imagens o arquivo vetorial contendo as vias foi 

usado, como salientado anteriormente, como informação temática no procedimento 

de segmentação. Além disso, foi realizada uma operação matemática de intersecção 

entre a imagem original SPOT 5 e o arquivo vetorial contendo a rede viária. O 

resultado dessa operação foi um arquivo raster contendo as vias (figura 6.15), que 

foi utilizado dentro da árvore de processos para compor as regras de decisão da 

classificação e gerar a classe de uso do solo “Rede Viária”, que conforme será 

adiante apresentado no capítulo 7, apresentou um resultado bastante satisfatório. 

O desenvolvimento das regras de classificação explora conhecimentos do próprio 

analista que realiza o procedimento de classificação, e também de outros 

pesquisadores cujos trabalhos formam a literatura científica sobre o assunto, com o 

intuito de se obter a mais fiel interpretação possível das informações extraídas das 

imagens. 
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Figura 6.15: Rede Viária – Arquivo Raster 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Softwares eCognition e ArcGIS 

 

Porém, como foi detectada a presença de confusão na classe de interesse com 

outros usos do solo e também uma quantidade muito grande de objetos não 

classificados, foi necessário realizar o nível 5, mas desta vez priorizando mais a 

forma dos objetos, que segundo pode ser observado no quadro 6.1, passa a 

representar 40% do peso na geração dos objetos. A segmentação referente ao nível 

foi realizada na porção da imagem referente aos objetos não classificados no nível 4 

(conforme pode ser observado na figura 6.14). O nível 5 gerou as classes: edificação 

horizontal cobertura cerâmica, solo exposto arenoso e vegetação urbana C. 

Desta feita, foi possível detectar praticamente toda a vegetação urbana, e as 

coberturas cerâmicas das edificações horizontais, que predominam na área de 

estudo. 

O número de objetos que não puderam ser classificados foi drasticamente reduzido, 

uma vez que a área total estudada é de 212 km2 e os objetos não classificados 
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perfazem uma área de 0,28 km2, ou seja, 0,13% da área total, e menos da metade 

da menor classe detectada (classe água com 0,72 km2, que representa pequenos 

arroios, piscinas e etc., excetuando-se água do mar eliminada da análise no primeiro 

nível hierárquico, e água dos rios, que possui uma classe própria neste nível 5), o 

que é considerado satisfatório para análises em ambiente urbano. 

A figura 6.16 traz a classificação obtida no nível 5. 

 

Figura 6.16: Classes de uso do solo – Nível 5
 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Softwares eCognition e ArcGIS 

C 
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A partir dessa fase, os resultados dos diferentes níveis foram exportados do software 

eCognition em formato vetorial, para as últimas análises no ArcGIS, onde foi 

construído um mapa de uso e ocupação do solo do município de João Pessoa – PB 

– Brasil (a ser apresentado no capítulo 7). O quadro 6.3 mostra a relação entre as 

diversas classes obtidas com a classificação hierárquica e as classes finais de uso e 

ocupação do solo. 

Quadro 6.3: Hierarquia de classes de uso do solo e classes finais associadas 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP 

 

B 

A 

C 



122 

 

6.2.3 Avaliação da Classificação 

A próxima etapa da metodologia diz respeito à avaliação da classificação. A 

abordagem adotada utilizou a lógica fuzzy para as regras de pertinência. Isto ocorre 

porque a lógica fuzzy, como ressaltam Fauvel et al. (2006) e Brito (2010), foi 

concebida como um meio de lidar com ambiguidades e incertezas de sistemas 

complexos, como é o caso dos estudos no ambiente urbano. Assim, um mesmo 

objeto pode pertencer a mais de uma classe, e é o conjunto das regras de decisão e 

a hierarquia de classes estabelecida que determinam a que classe esse objeto 

pertence “mais” ou “menos”, conforme exemplificado na figura 6.17, em que o objeto 

selecionado possui 96,9% de chance de pertencer á classe “Não urbano” ao mesmo 

tempo que a chance dele pertencer à classe “Urbano” é de 58,8%. Como a chance 

do objeto ser “Não urbano” é maior, ele é assim classificado. Essa lógica de 

pertinência é então estudada com o propósito de avaliar o desempenho da 

classificação efetuada. 

A avaliação é feita por meio da validação das regras de classificação e de testes de 

acurácia da classificação final. Para a validação e verificação da qualidade da 

classificação foram usados dados advindos da pesquisa de campo (verdade de 

campo ou terrestre), de imagens de satélite com maior poder de resolução espacial 

disponíveis no Google Earth e também de dados cadastrais para os locais que mais 

suscitaram dúvidas. Essas informações são necessárias para a coleta de amostras 

de cada classe de uso do solo para a comparação entre o uso e cobertura do solo 

resultante do processo de classificação e o real. O fluxograma metodológico da 

avaliação é apresentado na figura 6.6, e os resultados são mostrados no capítulo 7. 
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Figura 6.17: Lógica Fuzzy de pertinência de classes

 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software eCognition 
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6.2.4 Identificação da Classe de Interesse 

Com o mapa temático pronto, e as avaliações realizadas separou-se a classe de 

interesse na identificação das áreas com concentração de PGVs para as análises de 

densidade. Essa classe é caracterizada pela presença de edificações e 

empreendimentos com potencial para geração de viagens. Em uma análise a partir 

de imagens de satélite pode-se identificar os materiais componentes da cobertura 

desses edifícios e de seu entorno, e formas e padrões associados, mas não se pode 

garantir de forma precisa qual é o uso de fato. 

Tendo isso em mente, procura-se identificar regiões na área de estudo onde haja 

concentrações de edifícios industriais, comerciais e de serviço de médio e grande 

portes, que produzam e atraiam muitas viagens (o mesmo é válido para condomínios 

residenciais verticais, que caracterizam grandes aglomerados populacionais). 

Baseado nessa hipótese, a classe identificada pelo processo de classificação de 

imagens e que possui tais características é a classe “Telhado claro”, que abrange 

materiais como cimento amianto e metal, característicos desse tipo de 

empreendimento e que descarta o uso eminentemente residencial horizontal. 

Os arquivos de saída exportados do software eCognition tem o formato vetorial com 

feições do tipo polígono (figura 6.18), todavia, a análise de densidade pelo estimador 

de kernel usa feições do tipo ponto para os cálculos. Portanto, calculou-se o 

centroide (centro de gravidade) desses polígonos (figura 6.19), e então se realizou o 

cálculo de densidade com os mesmos parâmetros e padrões de ruptura descritos no 

item 6.1.1 para as densidades dos PGVs Observados (dados de cadastro da Prefeitura 
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de João Pessoa) e dos PGVs OD (dados provenientes da pesquisa Origem – Destino). 

O resultado dessa fase foi chamado de área de concentração de PGV SR (dados 

oriundos da classificação de imagens de sensoriamento remoto). Em contraposição 

aos PGVs Observados, os PGVs OD e PGV SR foram chamados de calculados. 

 

Figura 6.18: Polígonos da classe “Telhado Claro” 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Softwares eCognition e ArcGIS 

 
 
 

 

Figura 6.19: Centroides dos polígonos da classe “Telhado Claro” 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Softwares eCognition e ArcGIS 
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O próximo passo foi a análise do uso e ocupação do solo dentro dessas regiões de 

concentração de PGVs. Calculou-se a área ocupada por cada classe do uso do solo 

(determinada pelo procedimento de classificação de imagens), o que viabilizou o 

cálculo da: densidade e extensão da rede viária, porcentagem de áreas ocupada por 

unidades residenciais, etc. 
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7-  RESULTADOS 

O presente capítulo apresenta os resultados obtidos com a aplicação da 

metodologia proposta, seguindo os esquemas das figuras 7.1 e 7.2 respectivamente 

para as etapas de análises espaciais e sensoriamento remoto e 7.3, com as 

comparações entre o resultado observado e os resultados calculados. 

 

Figura 7.1: Apresentação dos resultados – Análises Espaciais 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP 
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Figura 7.2: Apresentação dos resultados – Sensoriamento Remoto 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP 

 

 
 

Figura 7.3: Comparações dos resultados obtidos 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP 
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7.1  ANÁLISES ESPACIAIS - RESULTADOS 

A aplicação do estimador de densidade de kernel forneceu os seguintes resultados 

(de acordo com a figura 7.1): 

 Áreas de concentração de viagens baseadas nas localizações dos PGVs 

fornecidos pela Prefeitura de João Pessoa- PB – Brasil. A figura 7.4 ilustra a 

área de concentração de viagens, chamada de PGV Prefeitura. 

 Áreas de concentração de viagens baseadas na geocodificação dos 

endereços (locais de origens e destinos) obtidos pela pesquisa de campo 

realizada em João Pessoa. A figura 7.5 mostra as áreas de concentração das 

origens das viagens, enquanto que a figura 7.6 ilustra as áreas de 

concentração dos destinos das viagens, ambos somente dentro do limite 

territorial de João Pessoa. Foi feita a união dessas áreas, resultando em um 

único arquivo vetorial de densidades de origens e destinos das viagens 

registradas pela pesquisa de campo. Esse arquivo vetorial foi chamado de 

PGV OD (figura 7.7). 
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Figura 7.4: Área de concentração de viagens dentro limite de João Pessoa – PGV Prefeitura 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software ArcGIS 
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Figura 7.5: Área de concentração de viagens dentro limite de João Pessoa – Pontos de Origem – 
Pesquisa OD 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software ArcGIS 
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Figura 7.6: Área de concentração de viagens dentro limite de João Pessoa – Pontos de Destino – 
Pesquisa OD 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software ArcGIS 
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Figura 7.7: Área de concentração de viagens dentro limite de João Pessoa - Pesquisa OD – PGVOD 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software ArcGIS 

 

7.2  SENSORIAMENTO REMOTO - RESULTADOS 

O uso das ferramentas presentes na ciência do sensoriamento remoto, de acordo 

com a figura 7.2, forneceu como resultados a classificação da imagem com a 
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identificação das áreas com potencial para concentração de viagens (PGV SR), o 

mapa temático de uso do solo de João Pessoa e a análise do uso do solo nas áreas 

onde ocorre a maioria das viagens do município. 

A classificação das imagens do satélite SPOT-5 segundo a abordagem baseada em 

objetos forneceu 15 classes de uso do solo (vide quadro 6.3) de acordo com o 

sistema CORINE e a classificação hierárquica realizada a partir da segmentação 

multirresolução. 

No nível 1 dividiu-se a área de estudo em duas partes: urbano e não urbano, e de 

acordo com essa primeira macroclassificação praticamente todos os objetos foram 

classificados. Foram usados os seguintes atributos dos objetos para proceder à 

classificação: média da reflectância da banda referente ao comprimento de onda 

vermelho, brilho, máxima diferença e o NDVI (conforme capítulo 2). A figura 7.8 

mostra o resultado do nível 1 de classificação. 
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Figura 7.8: Resultado da classificação Hierárquica – Nível 1 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software eCognition 
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No segundo nível hierárquico, que trabalhou na classe “urbano” definida no nível 

anterior, foram identificadas mais 4 classes, e os objetos que nelas não se 

encaixavam foram reunidos em uma classe de “objetos não classificados”. O 

resultado desta fase pode ser observado na figura 7.9. Os atributos espectrais 

utilizados foram: reflectância do infravermelho médio (IVM) e do verde, e os atributos 

de contexto: comprimento e ajuste retangular. 

 
Figura 7.9: Resultado da classificação Hierárquica – Nível 2 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software eCognition 
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O nível hierárquico 3 utiliza os objetos que não foram classificados no nível 

precedente (classe “objetos não classificados”). Foram identificadas outras 3 classes 

através dos seguintes atributos espectrais das imagens: brilho, NDVI, reflectância 

das bandas verde, vermelho, infravermelho próximo e pancromática. E como 

atributos de contexto foram usados comprimento, área e ajuste retangular dos 

objetos. A figura 7.10 mostra o resultado desse nível. 

 
Figura 7.10: Resultado da classificação Hierárquica – Nível 3 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software eCognition 
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Partindo-se dos objetos não classificados no nível 3, o nível 4 identificou 3 classes, 

como pode ser observado na figura 7.11. Utilizou-se como atributos espectrais 

máxima diferença, brilho; NDVI; reflectâncias das bandas verde, vermelho, 

infravermelho próximo, infravermelho médio; e a razão entre as bandas verde e 

vermelho (verde dividido pelo vermelho). Além das imagens originais do satélite 

SPOT-5, neste nível também foi utilizada a imagem gerada a partir da intersecção 

entre a rede viária e a banda pancromática (Rede Viária Pan) (figura 6.15). Utilizou-

se uma regra de pertinência, ou seja, objetos que estivem contidos nessa imagem 

foram classificados como vias. E como atributo de contexto foi utilizado textura 

(Haralick). 

 
Figura 7.11: Resultado da classificação Hierárquica – Nível 4 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software eCognition 
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O último nível hierárquico trabalhou com os objetos remanescentes do nível 4, 

dando maior peso na etapa de segmentação (geração dos objetos) aos atributos de 

contexto (vide quadro 6.1). Identificou-se 3 classes e após esse nível a quantidade 

de objetos que não puderam ser classificados foi bastante pequena, conforme 

discutido no capítulo 6, e dessa forma o processo de classificação foi aqui finalizado. 

Como atributos espectrais foram utilizados brilho, máxima diferença, NDVI, e 

reflectância das bandas verde, vermelho, infravermelho próximo e infravermelho 

médio. A textura (Haralick) foi usada como atributo de contexto. A figura 7.12 mostra 

o resultado do nível 5. 

 
Figura 7.12: Resultado da classificação Hierárquica – Nível 5 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software eCognition 
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A próxima etapa foi a avaliação do procedimento de classificação. Os resultados são 

apresentados de acordo com os esquemas metodológicos das figuras 6.6 e 7.2. 

Primeiramente realizou-se (para cada nível hierárquico da classificação) a 

otimização do espaço de atributos31 através do cálculo da matriz de separação entre 

as classes e a análise das dimensões dos atributos. A figura 7.13 traz esses 

resultados, e a figura 7.14 mostra as matrizes de separação para as classes de 

acordo com os atributos selecionados. 

É possível perceber que no nível 1 a separação entre as classes é grande, 

resultando classes bem definidas e não restando objetos sem classificação, o que 

corrobora a decisão inicial e retirar a classe "não urbano" da análise, pois ela não 

contém a classe de interesse necessária para a identificação das regiões com 

concentração de viagens, ou seja, concentração dos PGVS. 

No nível 2 a separabilidade entre as classes aumenta em virtude do uso do conceito 

de hierarquia. O nível 2 separa classes muito semelhantes como "água" e "água rio", 

e também "solo exposto argiloso" e "cultivo e solo exposto". Os atributos são muito 

parecidos e a hierarquia de classes ajuda nesse processo, pois a classe “filha” (ex.: 

água rio) herda as características da classe “mãe” (ex.: água) e incorpora outras 

características próprias, o que ajuda na separação entre elas. 

O nível 3 apresenta uma confusão entre as classes (figura 7.14), o que diminui 

drasticamente a separabilidade, pois não há a herança das características de 

                                                 

31
 A ferramenta de Otimização do Espaço de Atributos permite que a partir de atributos 

selecionados pelo analista seja possível verificar qual é a combinação com maior separabilidade entre 
as classes. O resultado desta análise traduz-se em forma de um gráfico do grau de separação entre 
diferentes combinações de atributos, e também através de matrizes de distâncias entre classes para 
cada combinação (PINHO et al., 2005). 
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classes “mães”. Esse nível trabalha com as classes vegetação urbana, nuvem e 

sombra, que no ambiente urbano são de difícil detecção, em virtude do tamanho 

reduzido (árvores, arbustos isolados no meio de edificações), da confusão entre o 

que é a sombra da edificação e ela própria, e a presença de materiais muito claros 

(areia, cobertura metálica) que se confunde com a resposta espectral das nuvens. 

Nesta etapa os atributos de forma e o NDVI tiveram os melhores resultados. 

No nível 4 a quantidade de objetos não classificados ainda é significativa e a 

separabilidade entre as classes diminui um pouco em relação ao nível anterior. 

Ressalta-se, porém, o desempenho do atributo "Rede viária Pan" que está bem 

definido comparando-se aos demais. 

No último nível a separação entre as classes foi a menor, pois se trata dos objetos 

com maior confusão entre os atributos e que não puderam ser até então 

classificados. O uso do atributo textura minimizou a confusão, porque dentro do 

espaço de atributos ele ocupa uma região bem definida. Neste nível praticamente 

todos os objetos foram classificados. Isto ocorreu porque foi dada maior importância 

aos atributos de contexto, neste caso a textura. 
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Figura 7.13: Otimização do Espaço de Atributos 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software eCognition 
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Figura 7.14: Matrizes de Separação 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software eCognition 
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Uma vez feita a análise do espaço de atributos passou-se a selecionar amostras 

para os testes de acurácia. As amostras dos objetos foram coletadas baseando-se 

em informações advindas das imagens do Google Earth e da pesquisa de campo.  

As amostras se configuram na "verdade de campo ou terrestre" e passa-se a avaliar 

a classificação por meio das matrizes de erros. A matriz de erros pode ser feita por 

objetos ou por pixels usando uma máscara (TTA Mask32). A seguir apresentam-se 

os resultados para cada nível hierárquico. 

 Nível 1: como já mencionado, foi o nível com o melhor resultado. Tanto para a 

avaliação por pixels aplicando a TTA Mask, quanto para a avaliação por 

objetos, obteve-se valor 1,0 para acurácia geral e para o índice Kappa (KIA - 

Kappa Index of Agreement), conforme apresentado nas figuras 7.15 e 7.16. 

Figura 7.15: Matriz de erros por pixels - Nível 1 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software eCognition 

                                                 

32
 A TTA (Test and Training Areas) Mask contém as amostras selecionadas manualmente e faz a 

análise dos pixels isolados, e não dos objetos. Maiores detalhes em Navulur (2007) e Definiens 
(2010). 
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Figura 7.16: Matriz de erros por objetos - Nível 1 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software eCognition 

 

 Nível 2: os resultados referentes a matriz de erros por pixels, matriz de erros 

por objetos, podem ser observados, respectivamente, nas figuras 7.17, 7.18. 

Como já mencionado, esse nível apresenta alto grau de confusão entre as 

classes e baixa separabilidade. Por esse motivo os índices de acurácia 

também são baixos. Os resultados foram acurácia geral igual a.0,98 e KIA 

0,59 para avaliação por pixels, e acurácia geral de 0,51 e KIA de 0,42 para 

avaliação por objetos. 
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Figura 7.17: Matriz de erros por pixels - Nível 2 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software eCognition 

 

Figura 7.18: Matriz de erros por objetos - Nível 2 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software eCognition 

 

 

 Nível 3: as figuras a seguir mostram os resultados desse nível. A figura 7.19 

refere-se à matriz de erros por pixels e apresenta acurácia geral de 0,99 e KIA 

de 0,73. A figura 7.20 refere-se à matriz de erros por objetos, com acurácia 

geral de 0,78 e KIA de 0,73. 
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Figura 7.19: Matriz de erros por pixels - Nível 3 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software eCognition 

 
 
 
 

Figura 7.20: Matriz de erros por objetos - Nível 3 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software eCognition 

 

 

 Nível 4: os resultados são apresentados nas figuras 7.21, 7.22. O 

desempenho desse nível traduz-se em acurácia geral de 0,98 e KIA de 0,90 

para avaliação por pixels; e acurácia geral de 0,87 e KIA de 0,83 para 

avaliação por objetos. 



148 

 

Figura 7.21: Matriz de erros por pixels - Nível 4 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software eCognition 

 
 
 

 
Figura 7.22: Matriz de erros por objetos - Nível 4 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software eCognition 
 

 Nível 5: no último nível hierárquico os resultados são apresentados nas 

figuras 7.23, 7.24, com acurácia geral de 0,92 e KIA de 0,75 para avaliação 

por pixels. Para avaliação por objetos acurácia geral de 0,77 e KIA igual a 

0,69. 
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Figura 7.23: Matriz de erros por pixels - Nível 5 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software eCognition 

 
 
 
 

Figura 7.24: Matriz de erros por objetos - Nível 5 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software eCognition 

 

O quadro 7.1 traz o resumo do procedimento de avaliação. O resultado geral foi 

satisfatório, excetuando-se o nível 2, que apresentou a maior confusão entre os 

objetos pelas dificuldades já apresentadas, todos os outros níveis tiveram 

praticamente 70% ou mais de acurácia. O último nível (nível 5), que contém a árvore 
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de processos completa, apresentou bons resultados, o que faz com que seja 

possível afirmar que o processo de classificação levou a resultados satisfatórios. 

Quadro 7.1: Resumo da Avaliação da Classificação 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP 

Níveis 

Avaliação por pixels Avaliação por objetos 

Acurácia Geral KIA Acurácia Geral KIA 

1 1 1 1 1 

2 0,98 0,59 0,51 0,42 

3 0,99 0,73 0,78 0,73 

4 0,98 0,90 0,87 0,83 

5 0,92 0,75 0,77 0,69 

 

Com a finalização da fase de classificação da imagem foi elaborado o mapa de uso 

do solo de João Pessoa, como apresentado a seguir na figura 7.25. As classes finais 

foram definidas baseando-se no que foi apresentado anteriormente no quadro 6.3. 
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Figura 7.25: Mapa temático de uso do solo do município de João Pessoa – PB - Brasil 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software ArcGIS 
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Uma vez mapeado o uso do solo da cidade passou-se a estudar mais atentamente a 

chamada classe de interesse, onde estão presentes empreendimentos com 

capacidade de geração de grande quantidade de viagens. Essa classe foi rotulada 

de “telhado claro” (cobertura metálica e de cimento amianto), em contraposição à 

classe “telhado escuro”, com cobertura cerâmica, característica de unidades 

residenciais horizontais. A figura 7.26 mostra a classe “telhado claro” (feições do tipo 

polígono), que, conforme explicado no capítulo 6, foi convertida para feições do tipo 

ponto e passou pela análise por estimador de densidade de kernel. 

 

Figura 7.26: Classe “telhado claro” 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software ArcGIS 

O estimador de densidade de kernel foi calculado a partir dos pontos. Os parâmetros 

e padrões de ruptura para o estimador de kernel permaneceram iguais para todas as 

análises efetuadas. A figura 7.27 mostra as regiões com as maiores concentrações 

de PGV calculadas a partir dos dados de sensoriamento remoto. Essa área foi 

chamada de PGV SR. 
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Figura 7.27: Área de concentração de viagens dentro do limite de João Pessoa – Classificação de 
Imagem – PGV SR 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software ArcGIS 

Com as áreas de concentração referentes aos PGV Prefeitura, PGV OD e PGV SR 

calculadas realizou-se uma análise do uso do solo dentro dessas regiões, tendo 

como base o mapa temático obtido na etapa de classificação (figura 7.25), conforme 

pode ser observado nas figuras 7.28, 7.29 e 7.30.  
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Figura 7.28: Mapa temático de uso do solo - João Pessoa - Área de concentração PGV Prefeitura 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software ArcGIS 
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Figura 7.29: Mapa temático de uso do solo - João Pessoa – Área de concentração PGV OD 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software ArcGIS 
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Figura 7.30: Mapa temático de uso do solo - João Pessoa – Área de concentração PGV SR 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software ArcGIS 
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O quadro 7.2 mostra a área ocupada por cada classe de uso do solo e sua 

porcentagem dentro das regiões de concentração de polos geradores de viagens 

PGV Prefeitura, PGV OD, e PGV SR. Por sua vez, o quadro 7.3 mostra a extensão e 

densidade da rede viária em cada uma dessas áreas de concentração. 

Quadro 7.2: Área ocupada pelas classes de uso do solo nas regiões de concentração de viagens – 
João Pessoa – PB - Brasil 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP 
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Quadro 7.3: Extensão e densidade da rede viária nas regiões de concentração de viagens – João 
Pessoa – PB - Brasil 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP 

 

7.3  DISCUSSÕES 

A área de concentração de PGVs obtida a partir dos dados da Prefeitura de João 

Pessoa (PGV Prefeitura) foi chamada de PGV Observado. E as demais áreas de 

concentração (calculadas através da pesquisa OD - PGV OD; e a calculada por meio 

da classificação de imagens de sensoriamento remoto - PGV SR) foram chamadas de 

PGV Calculados. 

É interessante observar que os três métodos de obtenção das áreas com maior 

quantidade de viagens, indicam as mesmas regiões da cidade, com diferença 

quanto à abrangência, mas não são localidades diferentes. Indicam a porção ao 

norte da Mata do Buraquinho e a região norte da orla (vide figura 7.31). As três 

áreas podem ser visualizadas lado a lado, juntamente com a análise de uso do solo, 

na figura 7.32. 

Em ambas as áreas calculadas neste trabalho (PGV OD E PGV SR) há também a 

região a oeste da Mata do Buraquinho, região esta que os dados da prefeitura não 

contemplam (PGV Prefeitura) (figuras 7.4, 7.7 e 7.27). 
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Figura 7.31: Localização das áreas com maior volume de viagens - João Pessoa 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software ERDAS Imagine 

No que se refere a delimitação das regiões contendo os PGVs, pode-se perceber 

(figura 7.32) que a região denominada PGV OD é semelhante à região PGV Prefeitura, 

isto pode ser evidenciado também pelo cálculo das áreas (quadro 7.2) e pela 

densidade viária (quadro 7.3). 

A região assinalada para os PGV SR tem uma área menor, porém a composição das 

classes de uso do solo é semelhante (quadro 7.2). O mesmo se pode dizer sobre a 

extensão da malha viária, que apresenta menor comprimento, mas, todavia, a 

densidade é similar (quadro 7.3). 

Aproximadamente 20% da rede viária do município encontra-se nessas áreas de 

concentração de viagens, que por sua vez ocupam menos de 15% do território 

municipal. A densidade viária está em torno de 37 km/km2, bem superior à 

densidade total do município, que é de 22 km/km2 (quadro 7.3). Isto ajuda a 

caracterizar essas áreas como tendo grande fluxo de deslocamentos, e por 

consequência, grande volume de viagens. 
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Figura 7.32: Comparação das áreas de concentração de PGVs e análise do uso do solo - João Pessoa 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP – Software ArcGIS 
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8- CONCLUSÕES 

A metodologia aplicada para a identificação de regiões com concentração de 

viagens onde se localizam os PGVs do município de João Pessoa foi bem sucedida. 

A começar pelo procedimento de classificação de imagens baseada em objetos, que 

de acordo com a avaliação de acurácia produziu resultados satisfatórios (acurácia 

geral e KIA, quadro 7.1), para análises em ambiente urbano, e como tal bastante 

complexo e heterogêneo. 

O procedimento de classificação de imagens de sensoriamento remoto demonstrou-

se apto para identificar classe (s) de uso do solo que apresenta (m) a capacidade de 

gerar grande volume de viagens. Todavia, a interpretação dos resultados pelo 

analista é fundamental, pois o procedimento automático de classificação faz as 

análises quanto à cobertura do solo (características dos materiais e substâncias), 

mas não pode determinar o uso de fato. O uso pode ser inferido pelo analista, que 

investiga os tipos de materiais e substâncias componentes quanto à resposta 

espectral, textura, forma, relações geométricas e topológicas, etc., e que dessa 

maneira relaciona a cobertura com o uso do solo. 

O uso dos dados advindos do trabalho de campo (pesquisa O/D realizada em João 

Pessoa), que foram espacializados e geocodificados e introduzidos como informação 

temática no processo de classificação por objetos, trouxe melhoras significativas no 

resultado, em comparação com os estudos preliminares realizados sem a introdução 

dessas informações. 
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Assim sendo, a técnica de análise espacial adotada para o cálculo de áreas de 

concentrações (estimador de kernel) foi responsável pela boa qualidade do processo 

de classificação que gerou o mapa temático de uso do solo de João Pessoa, e por 

consequência, pelas análises envolvendo os conceitos de PGVs, ou seja, na 

determinação de edificações que apresentam potencial para gerar grande 

quantidade de viagens. 

A conclusão que se estabelece com este estudo é que a metodologia é aplicável e 

produz resultados satisfatórios, e que o sensoriamento remoto e análises espaciais 

no meio urbano podem embasar e orientar decisões referentes ao planejamento de 

transportes. 

É certo que a metodologia pode ser aprimorada no sentido de usar mais informações 

para realizar a classificação da imagem, se valer de uma gama maior das 

informações obtidas com a pesquisa de campo, por exemplo, informações sobre o 

tempos de viagem e a escolha modal, informações sobre a frota de veículos de João 

Pessoa para estimativas de emissão de poluentes, etc. Estudos futuros podem se 

valer destes resultados e as informações adicionais para melhorar a metodologia 

apresentada. 
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APÊNDICE A: Questionário aplicado na pesquisa de campo Origem – Destino em João Pessoa – PB- Brasil 
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APÊNDICE B: Estimador de Densidade Kernel 

O estimador de densidade kernel ou estimador de núcleo começou a ser 

desenvolvido a partir da segunda metade o século XX, principalmente com os 

estudos de Rosenblatt (1956), que depois foram generalizados por Parzen (1962). 

Trata-se de um método de estimação de funções de densidade de probabilidade não 

paramétrico baseado na possibilidade de analisar os dados sem assumir um 

comportamento distribucional específico. 

Dentre os vários trabalhos publicados sobre o estimador kernel destacam-se os de 

Silverman (1986) e Wand e Jones (1995), que contribuíram para a ampla utilização 

desse estimador devido ao destaque que os autores deram à sua simplicidade, as 

boas propriedades e resultados obtidos. 

A função densidade do estimador de densidade kernel emprega uma vizinhança 

circular como área de pesquisa para realizar os cálculos de densidade. Segundo 

Carvalho e Câmara (2004) o estimador kernel caracteriza a distribuição da 

localização da ocorrência do evento, desconsiderando a sua associação a valores. 

Esta distribuição é caracterizada pela densidade de eventos que ocorrem ao redor 

de um centroide, representando padrões de comportamento de pontos ou linhas. 

Como ilustrado pela figura B-1, a função densidade do estimador kernel realiza uma 

contagem de todos os eventos dentro de uma região de influência de raio , 

ponderando-os pela distância de cada um à localização de interesse (hi), ou seja, a 
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distância entre a localização em que deseja-se calcular a função (S) e o evento 

observado (Si) (CARVALHO e CÂMARA, 2004). 

Na densidade kernel as superfícies resultantes que envolvem cada evento baseiam-

se em uma fórmula quadrática (bidimensional), com os maiores valores no centro da 

superfície (contínua) e diminuindo gradativamente conforme se afasta radialmente 

do núcleo (distância radial) (ESRI, 2012). 

A densidade é calculada utilizando a seguinte fórmula matemática: 

 

Onde: 

 I é a função de distribuição de probabilidades, e é escolhida de forma 

adequada para construir uma superfície contínua sobre os dados. 

 O parâmetro  denominado “largura de faixa” ou "raio de influência". 

 S representa uma localização qualquer na área de estudo e Si são as 

localizações dos eventos observados. 

 n representa o número de eventos. 

 

 
 
 
 

Figura B-1. Estimador de Densidade Kernel 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP 
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Possíveis usos para o estimador kernel incluem o cálculo de densidades de 

edificações (eventos pontuais), ou de redes viárias ou de serviços (eventos em 

linhas). Podem ser adicionados pesos para destacar os efeitos causados pelos 

eventos que impactam mais severamente a área de estudo. Por exemplo, o impacto 

de uma rodovia deve ser maior do que o de uma rua residencial com baixo volume 

de tráfego (no caso de eventos em linhas), da mesma forma que se espera que um 

hospital ou estabelecimento de ensino cause impactos mais relevantes do que uma 

residência (no caso de eventos pontuais) (ESRI, 2012), principalmente no que se 

refere aos sistemas de transportes. 

O estimador de densidade kernel é aplicado recorrentemente em estudos científicos 

no meio urbano. Alguns exemplos são os trabalhos de Harada e Shimada (2006) 

que fizeram análises com kernel para estudar como a precisão na geocodificação de 

endereços pode impactar as análises espaciais de densidade de localização de 

crimes na cidade de Tóquio, Japão; Erath et al. (2009) que utilizaram o estimador 

kernel para cálculo da densidade das redes rodoviária e ferroviária da Suíça; Dai et 

al. (2010) que examinaram a correlação entre características específicas do 

ambiente urbano construído ao redor do campus da Universidade da Geórgia – 

Estados Unidos, e os acidentes envolvendo pedestres (atropelamentos) entre os 

anos de 2003 e 2007, através de técnicas de análises geoespacial, identificando por 

meio da aplicação do estimador de densidade kernel as intersecções e os trechos do 

sistema viário com as maiores concentrações (ocorrências) de acidentes com 

pedestres; Billings e Johnson (2012) usaram o estimador de densidade kernel para 
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identificar a concentração de indústrias na área da cidade de Denver, Estados 

Unidos, para mapear o uso do solo quanto à especialização das indústrias. 

O resultado da aplicação do estimador kernel é um mapa de densidade em formato 

matricial, onde o valor de cada pixel da imagem é a relação entre a concentração 

dos eventos (intensidade do processo) por unidade de área. A figura B-2 mostra um 

mapa de densidade gerado no software ArcGIS 10 dos PGVs cadastrados pela 

prefeitura de João Pessoa, utilizando raio de influência de 500 metros, pixels da 

imagem de saída de 100 metros e unidade de área em metros quadrados. 

Foram utilizadas 5 classes de saída, descartando-se a primeira classe, com a 

propriedade de categorização "Natural Breaks" baseado no algoritmo "Jenks". 

Natural Breaks" são padrões de ruptura baseados em agrupamentos naturais 

inerentes aos dados e são identificados pelo grupo de valores que melhor se 

assemelham e que maximizem as diferenças entre classes. Esse tipo de 

classificação utiliza o algoritmo de otimização "Jenks" para classificar atributos, 

baseando-se no menor erro possível definido pela soma absoluta dos desvios de 

classe mediana ou, alternativamente, o quadrado da soma os desvios de classe 

média (ESRI, 2012B). Maiores detalhes desses procedimentos em: Francisco Filho 

(2004) e Smith et al (2012). 
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Figura B-2: Resultado do Estimador de Densidade Kernel – PGVs Prefeitura – João Pessoa – PB – 
Brasil 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EPUSP - Software ArcGIS 

 


