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RESUMO
O processo de crescimento econômico assegurados pelos investimentos realizados na
Região  Metropolitana  da Grande Vitória  elevou  o  estado do  Espírito  Santo  a  uma
posição de destaque no cenário brasileiro, evidenciando o seu papel estratégico para a
economia nacional. No entanto, os efeitos negativos deste processo foram diversos,
sendo a falta  de planejamento urbano o principal.  A urbanização ocorreu de forma
acelerada,  fazendo  com  que  os  municípios  que  compreendem  a  Grande  Vitória
perdessem seus  limites  territoriais  através de uma mancha urbana,  em especial  o
município de Vila Velha, região de estudo do presente trabalho. O geoprocessamento é
um importante instrumento para a realização do mapeamento da ocupação e uso da
terra  em  áreas  urbanas,  pois  este  permite  o  levantamento  de  dados  e  a  análise
ambiental.  O  presente  trabalho  visou  avaliar  o  uso  e  a  ocupação  do  solo  deste
município, através de uma análise histórica, avaliando as exigências legais de proteção
de  preservação  permanente.  Para  tanto,  foi  utilizado  o  software de  Sistema  de
Informação Geográficas (SIG) ArcGIS para o processamento digital e a classificação
supervisionada  das  imagens  de  satélite  obtidas  pelo  sistema  Landsat,  os  quais
obtiveram  resultados  próximos  ou  de  acordo  com  o  exigido  pelo  Plano  Diretor
Municipal de Vila Velha.

Palavras-chave: Planejamento Urbano, Geoprocessamento, Classificação
Supervisionada.

ABSTRACT
The process of economic growth ensured by investments in the Metropolitan Region of
the Grande Vitória lifted the state of the Espírito Santo to a prominent position in the
Brazilian scenario, highlighting its strategic role in the national economy. However, the
negative  effects  of  this  process  were  many,  being  the  principal  the  lack  of  urban
planning. Urbanization occurred at an accelerated rate, making the cities that are part of
Grande  Vitória  lost  its  boundaries  through  urban  sprawl,  especially  the  city  of  Vila
Velha, study area of this work. The GIS is an important tool for carrying out the mapping
of  occupation  and  land  use  in  urban  areas,  as  this  allows  data  collection  and
environmental analysis. This work aimed to evaluate the use and land occupation of this
city  through  a  historical  analysis,  assessing  the  legal  requirements  permanent
conservation protection. Therefore, for its purpose, it was used the system software of
Geographic Information ArcGIS for digital processing and supervised classification of
satellite images taken by the Landsat system, which obtained similar results required by
the PDM of Vila Velha.

Keywords: Urban planning, Geoprocessing, Supervised classification.
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INTRODUÇÃO

Na  década  de  1970  surgiram  os  primeiros  sinais  de  degradação  ambiental

ocasionados pelo modelo de crescimento econômico desencadeado no Brasil a

partir de 1940, com a incorporação dos padrões tecnológicos multinacionais pela

indústria,  mas inadequados à preservação do meio ambiente (BARROS et al.,

2004).

A década de 1970 marcou o início da descoberta do Espírito Santo como um local

privilegiado para a fixação de grandes firmas nacionais e internacionais, devido,

principalmente, à sua posição logística portuária privilegiada (SIQUEIRA, 1994). A

maioria  dos  projetos  se  concentraram  no  entorno  do  município  de  Vitória,

absorvendo  67%  dos  recursos  disponíveis.  Para  tal  empreitada,  foi  preciso

diversificar a infraestrutura local através de investimentos em energia, rede de

esgotos,  habitação,  saúde,  educação,  cultura,  lazer  e  serviços  públicos

(RIBEIRO, 2016).  Tais empreendimentos reprodutores independentes davam à

capital, Vitória, papel de grande destaque, já que as exportações em trânsito pelo

território capixaba passariam a crescer a taxas elevadas, viabilizando o corredor

de transportes, cujo terminal é o Porto de Vitória (SIQUEIRA, 1994, p. 61).

No entanto, de acordo com Ribeiro (2016), a erradicação de aproximadamente 15

milhões de pés de café entre os anos 1960 e 1970, ocasionou a eliminação de 60

mil  postos de trabalho, resultando num êxodo rural.  Mais de 180 mil  pessoas

saíram  do  interior  em  busca  de  melhor  qualidade  de  vida.  Cerca  de  30  mil

pessoas  migraram para  a  região  da  Grande  Vitória,  que  não  tinha  nenhuma

infraestrutura adequada para acolher estas pessoas. Ou seja, não houve uma

ação  planejadora  de  longo  prazo  que  vislumbrasse  os  efeitos  deletérios  da

ocupação do espaço urbano de Vitória e adjacências, já que se privilegiou um

programa  de  ações  eminentemente  econômicas,  sem,  contudo,  propor  ações

sociais de emprego e renda.

Assim  sendo,  atualmente  uma  das  formas  de  contribuir  para  a  gestão  e

planejamento é através das ferramentas de Sistema de Informação Geográfica

(SIG),  atrelada  ao  Geoprocessamento,  que  utilizada  técnicas  matemáticas  e

computacionais  para  o  tratamento  da  informação  geográfica  e  que  vem
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influenciando de maneira crescente as áreas de Cartografia, Análise de Recursos

Naturais,  Transportes,  Comunicações,  Energia  e  Planejamento  Urbano  e

Regional. Essas ferramentas fornecem uma nova forma para tratar os processos

que  ocorrem  no  espaço  geográfico,  estabelecendo  uma  clara  relação

interdisciplinar  entre  geoprocessamento,  planejamento  urbano  e  ambiental

(ANTÔNIO, 2013).

As  aplicações  dos  SIGs  podem  ser  classificadas  em:  socioeconômicas,

envolvendo  o  uso  da  terra,  seres  humanos  e  a  infraestrutura  existente;

ambientais,  enfocando  o  meio  ambiente  e  o  uso  de  recursos  naturais;  e  de

gerenciamento, envolvendo administrações públicas, regionais e nacionais, tanto

para a definição de novas políticas de planejamento quanto para a avaliação de

decisões tomadas (MAGUIRRE et al., 1991, apud BARROS et al., 2004).

O  Geoprocessamento  é  uma  alternativa  bastante  viável  para  se  reduzir

significativamente  o  tempo  gasto  com  o  mapeamento  das  áreas  a  serem

protegidas  conforme  legislação  (LEUZIO;  SANTOS;  FIEDLER,  2010,  apud

GOULART, 2015).  De uma forma mais ampla o mesmo permite a distribuição

espacial  dos dados com a visualização das relações espaciais, a detecção de

processos de concentração e de dispersão de fluxos e contra fluxos, identificando

o comportamento dos dados em seus processos históricos (PINA, 1998, apud

GOULART, 2015).

Para  Zanata  (2012),  o  geoprocessamento  vem  se  tornando  uma  ferramenta

importante para a execução de projetos relacionados à área de meio ambiente.

As vastas áreas normalmente abrangidas por estes planos, bem como o grande

número de variáveis contempladas por eles, fazem do uso do geoprocessamento

o principal  recurso  para  o  manuseio das grandes bases de dados envolvidas

neles, sejam elas de natureza espacial ou não.

Desta  forma,  este  trabalho  objetivou  fazer  uma  análise  temporal  dos  últimos

quarenta anos do uso e ocupação do solo do município de Vila Velha - ES, por meio

de  ferramentas  do  geoprocessamento,  visando  apresentar  as  vantagens  da

utilização  destes  recursos  para  o  planejamento  urbano  e  gerenciamento  dos

recursos naturais do município em questão.
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METODOLOGIA

Área de estudo

A área de estudo compreende todo o município de Vila Velha, localizado no estado

do Espírito Santo, conforme a Figura 1. A região apresenta uma área de 209,965

Km2,  ocupando  apenas  0,46%  do  território  estadual.  O  município  faz  parte  da

Região  Metropolitana  da  Grande  Vitória  e  possui  uma  população  estimada  de

472.762 habitantes (IBGE, 2015).

Figura 1 – Mapa de Localização do Município.

Fonte: Elaborado pelos autores

O  município  estudado  possui  uma  divisão  de  áreas  em  cinco  Regiões

Administrativas que definem os limites e os critérios para organização de bairros no

perímetro  urbano  do  município,  como  mostrado  na  Figura  2.  A denominação  e

delimitação dos bairros de Vila Velha são componentes da área urbana delimitada

no Plano Diretor Municipal (PDM, 2007). As Regiões Administrativas são distribuídas

da seguinte forma:
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a) Região  1  (Centro):  Centro;  Boa  Vista  I;  Boa  Vista  II;  Vista  da  Penha;

Coqueiral de Itaparica; Cristóvão Colombo; Divino Espírito Santo; Glória; Ilha dos

Ayres; Itapuã; Jaburuna; Jockey de Itaparica; Olaria; Praia da Costa; Praia das

Gaivotas; Praia de Itaparica; Residencial Coqueiral e Soteco.

b) Região  2  (Grande  Ibes):  Ibes;  Araçás;  Brisamar;  Cocal;  Darly  Santos;

Guaranhuns;  Ilha  dos  Bentos;  Jardim  Asteca;  Jardim  Colorado;  Jardim

Guadalajara;  Jardim  Guaranhuns;  Nossa  Senhora  da  Penha;  Nova  Itaparica;

Novo  México;  Pontal  das  Garças;  Santa  Inês;  Santa  Mônica  Popular;  Santa

Mônica; Santos Dumont; Vila Guaranhuns e Vila Nova.

c) Região 3 (Grande Aribiri): Aribiri; Argolas; Ataíde; Cavalieri; Chácara do Conde;

Dom João Batista; Garoto; Ilha da Conceição; Ilha das Flores; Paul; Pedra dos

Búzios; Primeiro de Maio; Sagrada Família; Santa Rita; Vila Batista; Vila Garrido e

Zumbi dos Palmares.

d) Região 4 (Grande Cobilândia): Cobilândia; Alecrim; Alvorada; Cobi de Baixo; Cobi

de Cima; Industrial; Jardim do Vale; Jardim Marilândia; Nova América; Planalto;

Rio  Marinho;  Santa  Clara;  São  Torquato;  Vale  Encantado  e  Pólo  Empresarial

Novo México.

e) Região 5 (Grande Jucu): Barra do Jucu; Balneário Ponta da Fruta; Barramares;

Cidade da Barra; Interlagos; Jabaeté; João Goulart; Morada da Barra; Morada do

Sol; Morro da Lagoa; Normília da Cunha; Nova Ponta da Fruta; Ponta da Fruta;

Praia dos Recifes; Riviera da Barra; Santa Paula I; Santa Paula II; São Conrado;

Terra Vermelha; Ulisses Guimarães e Vinte e Três de Maio.

Figura 2 – Regiões administrativas do município de Vila Velha – ES.
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Fonte: Prefeitura de Vila Velha, 2013.
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Materiais e Métodos

Para  a  confecção  dos  mapas  objetos  do  estudo  da  análise  histórica  do  uso  e

ocupação do solo do município em questão, foi utilizado o software ArcGIS versão

10.1  pelo  aplicativo  ArcMap,  através  da  técnica  de  classificação  de  imagens

supervisionada. A classificação de imagens refere-se à utilização de computadores

para a interpretação de imagens de sensoriamento remoto, quando são atribuídos

significados aos pixels, em função das características numéricas (ROSA, 2009 apud

AMARAL; RIOS, 2012).

O processo de classificação multiespectral consiste em atribuir cada pixel de uma

imagem a uma das classes presentes. Essa atribuição pode ser feita com base em

observações no pixel em si e na sua vizinhança (BELUCO, 2002). A definição de

classificação supervisionada consiste em:

Uma área da imagem que o usuário identifica como representando uma das classes chamada

de amostra de treinamento. Várias amostras podem ser definidas para uma mesma classe,

para assegurar que os pixels a ela pertencentes são representativos dessa classe. Todos os

pixels dentro de uma amostra para uma dada classe constituem de treinamento para aquela

classe  (CRÓSTA,  1992  apud  BELUCO,  2002).  Os  CDs  dos  pixels  dos  conjuntos  de

treinamento em cada uma das bandas espectrais são comparados com os CDs de cada pixel

da imagem, para decidir qual classe estes pertencem (BELUCO, 2002).

As imagens utilizadas neste trabalho são do sistema Landsat, com escala 1:111.267

e foram obtidas do Sistema Geológico dos Estados Unidos (USGS). Optou-se por

utilizar a composição colorida falsa-cor RGB das bandas (5, 4 e 3) para a realização

da classificação supervisionada.

Todos os dados cartográficos  utilizados para a  elaboração dos mapas estão no

Datum WGS  1984.  O  Quadro  1  mostra  as  datas  das  imagens  utilizadas,  seus

respectivos satélites e seus demais dados cartográficos.
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Quadro 1 – Dados cartográficos utilizados na elaboração dos mapas temáticos.

Data Satélite Coordenadas Datum Horizontal Resolução Fonte

28/07/1987 Landsat 4-5 TM UTM WGS 1984 30 m USGS

30/03/1996 Landsat 4-5 TM UTM WGS 1984 30 m USGS

11/04/2006 Landsat 4-5 TM UTM WGS 1984 30 m USGS

27/09/2015 Landsat 8 UTM WGS 1984 30 m USGS

Fonte: Elaborado pelos autores

As Figuras 3 e 4 mostram as imagens brutas do satélite para cada ano estudado

antes da aplicação da técnica de classificação supervisionada.

Figura 3 - Imagens de satélite do município de Vila Velha do ano de 1987

(esquerda) e 1996 (direita).

Fonte: Elaborado pela autores

Figura 4 - Imagens de satélite do município de Vila Velha do ano de 2006

(esquerda) e 2015 (direita).
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Fonte: Elaborado pelos autores

Elaboração dos mapas temáticos

A definição das principais classes de uso e ocupação do solo foi realizada após a

interpretação visual  das imagens dos satélites,  além das fotografias  digitais  das

paisagens. As classes foram definidas conforme descrito no Quadro 2.

Para a confecção dos mapas temáticos, foram criados shapes de reconhecimento

de áreas no aplicativo ArcMap do  software ArcGis. Dentre as formas dos  shapes,

optou-se por utilizar pontos para um melhor reconhecimento da área e uma maior

quantidade  de  amostragem.  Posteriormente,  utilizou-se  a  ferramenta  Create

Signatures e Maximum Likehood Classification. A edição das imagens classificadas

incidiu no processo de inspeção visual e em várias tentativas, objetivando corrigir

erros de confusão de área no procedimento de classificação supervisionada.

O cálculo das áreas de cada classe determinada foi  feito através da ferramenta

Field Calculator pela janela Attribute Table do próprio aplicativo ArcMap.

Quadro 2 – Classes utilizadas na classificação das cenas dos satélites Landsat.

Classes Descrição

Área  onde  a  vegetação  natural  sofreu  derrubada  de  árvores,  com
Áreas agrícolas grandes áreas verdes que podem ser naturais ou cultivadas. Regiões

onde são desenvolvidas sobretudo as atividades do setor primário de
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produção: agricultura, pecuária e extrativismo.

Áreas  com  predominância  de  vegetação  no  estágio  inicial  de

Cultura/Pastagem
regeneração,  vegetação  mais  rasteira  com  cobertura  herbáceo-

arbustiva aberta, ocorrendo presença predominante de gramíneas e
herbáceas.

Áreas  com  predominância  de  vegetação  nativa  e  remanescente,

Vegetação Nativa
estruturalmente mais densa e desenvolvida, com indivíduos arbóreos

de grande porte, formando dossel. Fragmentos florestais, matas ciliares
e formação arbustiva.

Vegetação pouco desenvolvida, que devido à falta de luminosidade e
Vegetação Rasteira água não crescem a uma altura significativa. Composta geralmente por

gramíneas e pequenos arbustos.

Cursos Hídricos
Corpos d’água mais volumosos, rios, lagoas, açudes, tanques artificiais,

represas, etc.

Superfície   antropizada   correspondente   a   construções   e   solo
Área Urbana pavimentado.  Fazem  parte  dessa  categoria  as  áreas  urbanas  com

predominância de uso residencial, comercial e uso múltiplo.

Solo Exposto
Áreas onde a cobertura vegetal foi retirada completamente. Onde há

incidência de processos erosivos.

Fonte: Adaptado de Silva e França (2013, p. 4726).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a realização deste estudo, levando em consideração que o sistema Landsat foi

lançado no ano de 1972 (SAUSEN, 2010), foi necessária ser feita a análise temporal

dos  últimos  trinta  anos.  As  imagens  foram  separadas  em  um  intervalo  de

aproximadamente de dez anos,  sendo obtidas nos anos de 1987, 1996, 2006 e

2015.

Após o processamento digital das imagens de satélite do município de Vila Velha,

confeccionou-se  por  meio  da  classificação  supervisionada  os  mapas  de  uso  e

ocupação do solo dos anos escolhidos, conforme demonstrado nas Figuras 5, 6, 7 e

8.

Figura 5 – Mapa do uso e ocupação do solo do município de Vila Velha

(28/07/1987).
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Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 6 – Mapa do uso e ocupação do solo do município de Vila Velha

(30/03/1996).

Fonte: Elaborado pelos autores
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Através das Figuras 5 e 6, pode-se observar que no período de nove anos (1987-1996)

houve  um rápido  crescimento  da  área  urbana.  Sendo  assim,  a  vegetação  nativa,

observada no mapa de 1987,  foi  drasticamente desmatada, quando comparada ao

mapa seguinte (ano de 1996). A área de solo exposto aumentou, proporcionando um

aumento  futuro  desta  área  urbana.  Observa-se,  também,  que  algumas  partes  da

vegetação nativa (mata mais densa), transformaram-se em área de cultura/pastagem.

As regiões rurais, com áreas agrícolas, neste período de tempo, tiveram um pequeno

aumento.

Figura 7 – Mapa do uso e ocupação do solo do município de Vila Velha (11/04/2006).

Fonte: Elaborado pelos autores

Comparando as Figuras 6 e 7, no período de dez anos (1996-2006), pode-se observar

que a área urbana teve um aumento significativo que possivelmente foi causado pela

quantidade  de  solo  exposto  no  mapa  analisado  na  Figura  6,  o  que  pode  ter

proporcionado este crescimento,  já  que esta área diminuiu ao longo do tempo. As

demais áreas permaneceram semelhantes. No entanto, vale ressaltar, que para este

mapa, o software teve muitas confusões no reconhecimento da classe áreas agrícolas.

Após várias tentativas de conserto e de classificação de imagens de outras datas no
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mesmo período de tempo, este foi o resultado mais próximo do real, já que foi feito o

reconhecimento prévio de toda área do município de estudo pelas imagens de satélite.

Figura 8 – Mapa do uso e ocupação do solo do município de Vila Velha (27/09/2015).

Fonte: Elaborado pelos autores

Nota-se, através da Figura 8, que no período de nove anos (2006-2015), a área

urbana já não teve um crescimento tão significativo quanto comparado aos mapas

anteriores (Figura 5, 6 e 7). No entanto, esta área cresceu conforme o proposto no

PDM de Vila Velha pelo Mapa de Zoneamento Urbano, que consta que a Região 1 é

uma Zona de Ocupação Prioritária 2 e 3, as Regiões 3 e 4 são Zonas de Ocupação

Prioritária 4, a Região 5 é uma Zona de Ocupação Controlada 1, 2 e 3 e a Região 2

é uma Zona de Ocupação Prioritária 5. Ressalta-se que entre as Regiões 2 e 4 há

uma área caracterizada como “Empresarial e Reportuária”, sendo classificada como

Zona de Especial Interesse Econômico.

A sudoeste do município, há uma área que conforme o PDM, é caracterizada como

Zona de Ocupação Restrita 1, já que esta é uma área rural. Os resultados obtidos

através dos mapas gerados confirmam que esta área não foi urbanizada, já que há

uma predominância de Cultura/Pastagem e de Vegetação Nativa.
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No tempo analisado, houve um aumento do solo exposto, uma queda significativa

na  vegetação  nativa  e  as  áreas  agrícolas  diminuíram  em  relação  aos  anos

passados.  Parte  do  território  em  que  a  vegetação  nativa  e  as  áreas  agrícolas

ocupavam acabaram se  transformando  em áreas  de  cultura/pastagem,  além do

próprio  crescimento  da  região  urbana  localizada  nas  determinadas  Regiões

Administrativas. Através da  Tabela 1  é possível comparar de forma quantitativa o

crescimento ou decréscimo das áreas classificadas para o presente estudo.

Tabela 1 - Área em hectares das classes selecionadas para classificação de uso e

ocupação do solo.

Classes de uso
Área (ha)

28/07/1987 30/03/1996

11/04/200

6 27/09/2015
Áreas Agrícolas 3562,29 2476,17 3209,04 2499,57
Cultura/Pastagem 6770,70 8121,15 6019,38 6351,03
Vegetação Nativa 6299,91 3177,63 4145,58 2842,65
Vegetação Rasteira 463,95 1000,17 1257,21 1623,06
Cursos Hídricos 496,26 429,57 537,57 600,12
Área Urbana 2283,66 4131,90 5042,34 5852,70
Solo Exposto 1193,67 1733,85 859,32 1301,31
Total 21070,44 21070,44 21070,44 21070,44

Fonte: Elaborado pelos autores

O Gráfico 1 a seguir mostra a relação das classes, em forma de porcentagem, na área

total do município nos anos estudados.

Gráfico 1 – Área em porcentagem das classes selecionadas de uso e ocupação do

solo.
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Fonte: Elaborado pelos autores

Da análise do Gráfico 1, é possível  observar que no ano de 2015,  em relação às

demais  categorias  de uso do solo,  cultura/pastagem ocupa a  maior  parte  da  área

estudada com 6351,03 hectares, correspondente a 30% da área total, seguida pela

área urbana com 5852,70 hectares (28% da área total).

O Gráfico 2 faz uma análise comparativa da variação do uso e ocupação do solo nos

últimos quarenta anos estudados.

Gráfico 2 – Comparação das áreas classificadas no uso e ocupação do solo referente

aos anos de 1987 e 2015.

Fonte: Elaborado pelos autores

O Gráfico 2 mostra que as áreas que tiveram um maior crescimento foram: a área

urbana  (36%);  vegetação  rasteira  (áreas  alagadas),  onde  pode-se  concluir  que
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houve uma preservação das mesmas, já que o PDM diz que estas são áreas de

especial interesse ambiental (aumento de 12%); cursos hídricos (1%) e solo exposto

(1%). As demais áreas estudadas tiveram um decréscimo em sua utilização, sendo

a  principal  a  vegetação  nativa,  onde  houve  perda  de  35%  da  área;  as  áreas

agrícolas perderam 11% de área; e as áreas de cultura/pastagem, perderam de 4%

do território, devido ao crescimento urbano.

É importante ressaltar que o principal rio da região, o Jucu, que nasce na região de

Pedra Azul no município de Domingos Martins e deságua em Vila Velha no Oceano

Atlântico, é utilizado para geração de energia elétrica, desenvolvimento industrial,

irrigação de lavouras, turismo, pesca e abastecimento de água. É possível observar

através dos resultados obtidos, que, de fato, as margens do rio estão ocupadas por

áreas agrícolas e áreas em que a vegetação sofreu desmatamento. De acordo com

a Prefeitura de Vila Velha (2016), os maiores problemas enfrentados pela Bacia do

Rio  Jucu  são:  assoreamento,  esgotos,  desmatamento,  queimadas,  erosão,

agrotóxicos e ocupação das margens do rio. O PDM identifica a área no entorno

deste rio como uma “Área de Especial Interesse Ambiental”.

Essa mata no entorno do rio  é denominada de mata ciliar,  e,  de acordo com o

Código Florestal Federal, são Áreas de Preservação Permanente, logo, a ocupação

indevida que ocorreu neste local ao longo do tempo pode ser a causa dos principais

problemas que a bacia possui. Ressalta-se, também, que próximo ao rio há uma

região de extração de minerais.

Ainda  de  acordo  com  o  PDM,  a  sudeste  da  Região  5,  próximo  ao  litoral  do

município,  possui  uma reserva ecológica caracterizada,  também, como “Área de

Especial Interesse Ambiental”. Através dos mapas gerados pode-se confirmar que

esta  área  se  encontra  preservada,  assim  como  estabelecido  no  Plano  Direto

Municipal de Vila Velha.

As  áreas  classificadas  neste  trabalho  como  “vegetação  rasteira”,  no  PDM  são

identificadas como áreas alagadas. Estas são caracterizadas como “Área de Especial

Interesse Ambiental”.
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CONCLUSÃO

Diante do exposto, pode-se concluir que o crescimento ocorreu de forma acelerada,

gerando consequências à população residente, principalmente nas periferias, já que

também pode ser observado que houve um aumento exponencial  das mesmas ao

longo  do  tempo.  No  entanto,  apesar  do  rápido  crescimento,  a  urbanização  do

município ocorreu conforme o proposto em seu PDM.

O  processo  de  classificação  de  imagens  supervisionada  do  satélite  por  meio  de

técnicas de geoprocessamento possibilitou analisar a evolução da mancha urbana na

Região Metropolitana da Grande Vitória,  apesar  do  estudo abordar  de  forma mais

aprofundada apenas o  município  de Vila  Velha.  A partir  das  imagens classificadas

geradas, antes de serem georreferenciadas pelo limite territorial da área de estudo, foi

possível  perceber que estes mesmos limites se perderam com o tempo, já que os

municípios  de Cariacica  e  Vila  Velha,  que são próximos um ao outro,  tiveram um

crescimento urbano muito amplo.

Pode  ser  observado,  também,  que  muitos  trechos margeantes  aos cursos d’água,

durante o período observado, foram totalmente desprovidos de vegetação nativa. Esta,

denominada  mata  ciliar,  pelo  Código  Florestal  Federal,  é  considerada  Área  de

Preservação Permanente, logo, são áreas legalmente protegidas. No entanto, apesar

do  desmatamento  das  áreas de vegetação nativa  e  cultura/pastagem,  o  município

ainda possui  significativas  áreas com cobertura vegetal,  passíveis  de preservação,

assim como determinado no PDM, que visa preservar a área rural e as áreas que não

compreendem as Regiões Administrativas do município.  Verificou-se ainda que tais

áreas estão mais afastadas da mancha do polo urbano central da região metropolitana

e estão localizadas em trechos de maiores altitudes e declividades.

Portanto, é possível concluir que, através das técnicas utilizadas, o conhecimento do

uso do solo e como toda a ocupação ocorreu ao longo do tempo permite a projeção de

cenários  futuros  que  podem trazer  planos  estratégicos  urbanos para  melhorias  da

ocupação  e  um  uso  mais  adequado  do  solo,  além  de  um  planejamento

socioeconômico e ambientais de médio e longo prazo.



Revista Rumos da História, Vitória-ES, n. 7, v. 1, janeiro/julho de 2017 
ISSN 2359-4071

21

REFERÊNCIAS

AMARAL, A. B.; RIOS, A. S. Geoprocessamento: mapeamento do uso e ocupação do

solo

no alto curso do Rio Piedade. Revista de Geografia: PPGEO, Juiz de Fora: UFJF, v.

2, n. 1, p. 1-8, 2012.

ANTONIO,  G.  B.  Geoprocessamento  aplicado  ao  planejamento  urbano:

mapeamento do uso do solo e cobertura vegetal da faixa marginal de proteção da

Bacia do Rio Mazomba – Itaguaí/RJ. Laboratório de Geografia. Universidade Gama

Filho. Itaguaí, 2013.

BARROS, Z. X.; TORNERO, M. T.; STIPP, N. A. F.; CARDOSO, L. G.; POLLO, R. A.

Estudo da adequação do uso do solo, no munício de Maringá – PR, utilizando-

se de geoprocessamento. Universidade Estadual de Londrina. Londrina, 2004.

BELUCO, A.  Classificação de imagens de sensoriamento remoto baseada em

textura por  redes  neurais.  Dissertação  (Pós-graduação  em  Sensoriamento

Remoto) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2002.

GOULART,  F.  L.  O.  Utilização  de  técnicas  de  geoprocessamento  no

mapeamento  de áreas  de  preservação  permanente  (APP):  um  subsídio  à

preservação ambiental. Trabalho de Conclusão de Curso – FAESA. Vitória, 2015.

IBGE  –  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística.  Disponível  em:

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=320520>.  Acesso  em:  05  jun.

2015.

LIMA, J. P. Geoprocessamento aplicado ao cadastro urbano como subsídio ao

planejamento  municipal  de  João  Pessoa-PB.  Centro  de  Humanidades.

Departamento  de História  e  Geografia.  Universidade  Estadual  da  Paraíba.

Guarabira, 2010.

LYRIO,  I.  O.;  BARRETO,  T.  A.  Utilização  das  ferramentas  do



Revista Rumos da História, Vitória-ES, n. 7, v. 1, janeiro/julho de 2017 
ISSN 2359-4071

22

geoprocessamento  para delimitar  e  interpretar  as  áreas  de  preservação

permanente  dos  trechos  dos  rios  São  Lourenço,  São  Pedro  e  Timbuí

localizados no município de Santa Teresa. Trabalho de Conclusão de Curso –

FAESA. Vitória, 2014.

MAGUIRRE, D.; GOODCHILD, M. F.; RHIND, D. Geographical Information

Systems Applications. Longman Scientific & Technical. Londres, 1991.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  VILA  VELHA.  Secretaria  de

Desenvolvimento Sustentável.  Disponível  em:

<http://www.vilavelha.es.gov.br/paginas/meio-ambiente-  descida-do-rio-jucu  >.

Acesso em: 17 mai. 2016.

______.  Secretaria Municipal  de Planejamento Orçamento e Gestão:  Perfil

Socioeconômico  por  Bairros.  Vila  Velha,  2013.  Disponível  em:

<http://www.vilavelha.es.gov.br/midia/paginas/Perfil%20socio%20economico

%20R2.pdf>. Acesso em: 23 mai. 2016.

______.  Lei  Nº  4.575/2007:  Plano  Diretor  Municipal  de  Vila  Velha  –  ES,  2007.

Disponível  em:  <http://www.cmvv.es.gov.br/pdm/pdm-vv-2007-pdm-lei-4575-07-

consolidado-texto.pdf>. Acesso em: 23 mai. 2016.

RIBEIRO, D. A. O Elo Perdido: o Conselho de Desenvolvimento Econômico do

Espírito Santo – Codec (1950-1980). 2016. 322f. Tese (Doutorado em História)

– Programa de Pós/Graduação em História, Universidade Federal do Espírito

Santo, Vitória, 2016.

SAUSEN,  T.  M.  Sensoriamento  Remoto  e  suas  Aplicações  para  Recursos

Naturais. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. São José dos Campos, 2010.

SILVA, L. S.; FRANÇA, C. A. S. S. M. SIG como ferramenta de mapeamento das

formas de uso e ocupação do solo na APA Igarapé São Francisco, Rio Branco,

Acre. XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2013, Foz do Iguaçu.

Anais..., Rio Branco, p. 4723-4730.

SIQUEIRA, M. d. P. S.  O Porto de Vitória: expansão e modernização (1950-1993).

Vitória: Codesa, 1994.

http://www.vilavelha.es.gov.br/paginas/meio-ambiente-descida-do-rio-jucu
http://www.vilavelha.es.gov.br/paginas/meio-ambiente-descida-do-rio-jucu


Revista Rumos da História, Vitória-ES, n. 7, v. 1, janeiro/julho de 2017 
ISSN 2359-4071

23

ZANATA, J. M. et al. Análise do uso e ocupação do solo nas áreas de preservação

permanente  da  micro  bacia  do  Ribeirão  Bonito,  apoiada  em  técnicas  de

geoprocessamento. Revista Geonorte. UFAM, v. 2, n. 4, p. 1262 – 1272, 2012.


