
USO DE TÉCNICAS DE GEOPROCESSAMENTO E IMAGENS DE SENSORIAMENTO 

REMOTO PARA ELABORAÇÃO DE CARTA DE USO DE SOLO DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE SÃO PAULO COMO FOMENTO AO PLANEJAMENTO URBANO E 

REGIONAL 

 

1. Introdução 

Grande parte dos desafios habitacionais e sociais do estado de São Paulo se concentram nas 

quatro regiões metropolitanas paulistas: São Paulo, Baixada Santista, Campinas e Vale do 

Paraíba – Litoral Norte, onde o déficit de moradias é de 68% e a inadequação de 67% dos 

domicílios, afetando especialmente a população de menor renda (COSTA; TSUKUMO, 2013). 

A precariedade habitacional nas áreas metropolitanas apresenta a situação mais crítica: 

favelas adensadas, loteamentos irregulares e precários nas periferias, cortiços insalubres nas 

áreas centrais, ocupações em áreas ambientalmente frágeis e protegidas, ou em áreas de 

risco, sujeitas a enchentes e deslizamentos. Para o enfrentamento dos desafios da habitação 

e do planejamento urbano, são necessárias estratégias e ações integradas do poder público 

que reflitam as necessidades habitacionais e de desenvolvimento urbano e que envolvam 

todas as especificidades territoriais e a complexidade institucional e funcional que se 

apresenta no contexto metropolitano. A eficiência da política de desenvolvimento urbano em 

âmbito metropolitano está associada à qualidade da gestão pública das cidades, em grande 

parte conurbadas e constituindo aglomerações urbanas.  

O grande desafio consiste em articular o desenvolvimento territorial com urbanização 

inclusiva, e o desenvolvimento sustentável com equidade social, visando à igualdade de 

acesso às oportunidades do desenvolvimento e do processo de urbanização voltados, 

especialmente para: urbanização e expansão urbana, com foco na coesão territorial e 

sustentabilidade ambiental; expansão urbana e configuração do uso do solo, com ênfase em 

ocupação irregular, déficit e inadequação habitacional, disponibilidade de áreas para 

intervenção habitacional, dinâmica do mercado imobiliário e situação fundiária;  dinâmica 

demográfica com trajetórias de mudanças nos territórios  e suas repercussões nas demandas 

de habitação, infraestrutura e serviços. 

Para a organização e análise dos dados citados, os mesmos devem ser georreferenciados, 

isto é, devem possuir uma localização geográfica precisa, e serem associados a uma imagem 

orbital. Para isto, usa-se ferramentas de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) para 

análise do território dentro de uma adequada e moderna gestão de regiões metropolitanas.  O 

SIG é um sistema de hardware, software, informação espacial e procedimentos 

computacionais, que faz uso integrado das geotecnologias possibilitando a elaboração, 

análises complexas e simulações que combinem diversos mapas com bancos de dados 

georreferenciados. Um dos procedimentos SIG é a classificação digital, que é o processo de 



extração de informação em imagens para reconhecimento de padrões e objetos homogêneos. 

Esta técnica é utilizada para obtenção de informações de áreas da superfície terrestre que 

correspondem aos temas de interesse.  

O GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) é um SIG gratuito usado para 

gerenciamento e análise geoespacial, processamento de imagens, produção de gráficos e 

mapas, modelagem espacial e visualização (OPEN SOURCE GEOSPATIAL FOUNDATION, 

2015). Através do GRASS GIS, serão estabelecidas dentro da Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP) as áreas de expansão urbana, com base nos dados obtidos nesse estudo. 

Como referência será utilizada a área dos 39 municípios da RMSP, serão hierarquizadas os 

diferentes usos e ocupações da região, e atentos as políticas de uso e ocupação do solo dos 

municípios.  

1.1. Objetivos 

O principal objetivo deste projeto é a realização de estudos para a elaboração de Carta de 

uso de solo das áreas de expansão urbana, que englobe os 39 municípios da RMSP através 

de recursos de SIG, com o emprego de metodologias e recursos de geoprocessamento e 

georreferenciamento, associado a metodologias e técnicas de armazenamento, tratamento e 

análise destas informações, que conduzam a obtenção de produtos cartográficos precisos e 

representativos para que possam ser utilizados como mapa base para estudos futuros.  

Os objetivos específicos deste projeto são: 

 delimitar a área a ser analisada; 

 identificar os diversos usos, ocupações e feições que possam existir na área objeto 

desta pesquisa, como exemplo os rios, mananciais, córregos, estradas e rodovias, 

áreas aeroportuárias, áreas urbanas consolidadas, Áreas de Preservação Permanente 

(APP), áreas cultivadas, minerações, etc.; 

 identificar as áreas municipais em processos de urbanização; 

 gerar carta de uso e ocupação do solo, a partir dos dados obtidos; 

 elaborar mapas que apresentem as regiões em conflito; 

 analisar os mapas e as cartas obtidas. 

1.2. Justificativa 

O crescimento populacional fez com que o agravamento da informalidade nas últimas 

décadas pudesse ser avaliado tanto pela diminuição da oferta de loteamentos legais quanto 

pelo seu contraponto: a oferta crescente de loteamentos irregulares e clandestinos em áreas 

não permitidas. De acordo com a Agência USP de Notícias, a expansão urbana não é 

controlada, nem sequer planejada por parte considerável dos municípios, aponta pesquisa da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade de São Paulo (USP).  



Para o estudo de um planejamento urbano ou regional é necessário a existência de mapas 

bases, para a criação de mapas intermediários e posteriormente resultando em mapas finais. 

Como mapas bases são utilizadas cartas de uso de solo, mapas geológicos, mapas 

cadastrais, etc. A carta de uso de solo é um mapa base para todos os estudos que venham a 

ser realizados sobre uma região. 

A carta de uso do solo da RMSP poderá ser utilizada como mapa base para todos os estudos 

de planejamento urbano e para outros mapeamentos que venham a ser realizados na região. 

Se faz necessário a elaboração de uma carta de uso de solo que siga os preceitos 

cartográficos oficialmente adotados pelo Brasil, como elipsoide, sistemas de projeções 

cartográficas e planas, datum, etc. 

 

2. A Região Metropolitana de São Paulo 

A RMSP abrange uma área 7.946 Km², corresponde a pouco mais de 3% do território paulista. 

A área urbanizada compreende 2.200 Km². Entre 1962 e 2002, a mancha urbana passou de 

874 km² para 2.209 km². A metrópole sofre com o processo de conurbação, o qual fez com 

que as cidades perdessem seus limites físicos, devido ao crescimento da área urbana de São 

Paulo em direção às cidades vizinhas, dando origem a uma mancha urbana contínua e em 

constantes processos de crescimento.  A área de crescimento urbano da região metropolitana 

é superior a 5.000 Km², onde existem os mais diferentes processos de desenvolvimento 

urbano-regional (EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO URBANO S.A., 2015).  

De acordo com Costa e Tsukumo (2013) as décadas de 1970 e 1980 foram caracterizadas, 

especialmente, pela atividade de planejamento e gestão metropolitana de forma centralizada. 

Em âmbito estadual, ocorreu a implantação de processo de planejamento sistematizado no 

Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado (PMDI). Nesta fase, também foram 

desenvolvidos estudos físico-territoriais voltados à assistência técnica aos municípios e às 

questões normativas e jurídico-institucionais, sendo elaboradas as leis de proteção aos 

mananciais e de zoneamento industrial. É considerado um período de grande repercussão da 

gestão metropolitana paulista. 

A descentralização política e institucional do país deu-se início na década de 1990, com o 

surgimento da Constituição Federal de 1988 (CF/88) que deu ênfase a criação de novas 

regiões metropolitanas, no debate de planejamento urbano, resultando em um trabalho em 

conjunto com os municípios e os órgãos estaduais. 

Em seguida, na década de 2000 a 2010, institucionalizaram-se as novas RMSP, como Baixada 

Santista e Campinas. Foram elaborados estudos para os municípios atenderem aos 

dispositivos legais estabelecidos pelo Estatuto da Cidade, além de estudos setoriais – 

transportes, saneamento e habitação –, e de instrumentos de divulgação de informações 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conurba%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)


regionais (COSTA; TSUKUMO, 2013). 

Em 2011, surgiu o Sistema Estadual de Desenvolvimento Metropolitano, que resultou em um 

novo planejamento urbano para as RMSP, foi criada a Secretaria de Desenvolvimento 

Metropolitano e a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA) sendo suas 

principais funções a formulação, execução e acompanhamento de políticas, planos e projetos 

metropolitanos, sendo a Macrometrópole Paulista adotada como o seu território de atuação 

(COSTA; TSUKUMO, 2013).  

É iniciada uma articulação políticoinstitucional entre a entidade metropolitana e os municípios 

da Macrometrópole Paulista, com atividades destinadas à construção da nova governança 

metropolitana e a elaboração de planos e projetos para este território, hoje atribuídos à Casa 

Civil (COSTA; TSUKUMO, 2013). 

Com a finalidade de fortalecer e aperfeiçoar a gestão da Região Metropolitana de São Paulo, 

está em curso também seu processo de reorganização, a partir da aprovação da Lei 

Complementar no 1.139/2011 (SÃO PAULO, 2011), que reorganiza os 39 municípios que a 

compõem, agrupados em cinco sub-regiões: 

 Norte: Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã;  

 Leste: Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, 

Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano;  

 Sudeste: Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São 

Bernardo do Campo e São Caetano do Sul;  

 Sudoeste: Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço 

da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista;  

 Oeste: Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e 

Santana de Parnaíba. 

O município de São Paulo integra todas as sub-regiões criadas, sendo que todos os 

municípios podem integrar mais de uma sub-região. A região metropolitana de São Paulo está 

atualmente bastante adensada e em elevado processo de crescimento, aproximadamente 

2478,8 hab. /m² e é possível observar esse adensamento na Figura 1. 

Este projeto de pesquisa fará a análise espacial da região dos 39 municípios, identificando as 

áreas em processos de expansão urbana, localizando áreas de possíveis conflitos. Desta 

forma, esta pesquisa irá obter uma coleção de mapas, sendo estes mapas intermediários e 

finais que serão elaborados a partir de mapas base e imagens para a análise do território. 

Este estudo será de grande importância para o diagnóstico, planejamento urbano, 

levantamento de estratégias para conservação e expansão das áreas. 

 

 



Figura 1 - Imagem de satélite mostrando as Regiões Metropolitanas de São 

Paulo (centro), Campinas (acima) e da Baixada Santista, à noite, a partir da Estação Espacial 

Internacional. 

 

Fonte: The European Space Agency (ESA) / National Aeronautics and Space Administration 

(NASA), 2010. 

 

3. Metodologia e Desenvolvimento da Pesquisa 

Este projeto de pesquisa será desenvolvido no Laboratório de Geotecnologias da Escola de 

Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, localizado no Prédio 4 do Campus 

Higienópolis, onde estarão disponíveis todos os elementos necessários ao desenvolvimento 

da pesquisa (computadores, softwares, imagens, dados geoespaciais, etc.). A seguir são 

descritas as etapas do projeto. 

3.1 Revisão da Literatura 

A revisão de literatura abrangerá o contexto de Planejamento Urbano Regional aplicável a 

RMSP, através de SIG, utilizando imagens matriciais para elaboração de mapas para estudo, 

e também o processo de análise e identificação das áreas que estão em processo de 

consolidação da mancha urbana em imagens matriciais. A revisão de literatura permitirá ainda 

a análise dessas áreas sendo avaliadas as tendências de expansão espacial. 
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3.2 Estudo de Conceitos Básicos de Geoprocessamento 

Nesta etapa o pesquisador se familiarizará com os conceitos básicos utilizados no 

geoprocessamento, como por exemplo: camadas matriciais e vetoriais, edição vetorial, 

edições de tabelas e atributos, mapas temáticos, georreferenciamento de imagens, curvas de 

nível e declividade, modelo numérico do terreno e uso de imagens de Sensoriamento Remoto, 

através dos estudos de casos. 

3.3 Obtenção de Imagens e Dados 

Os dados para a delimitação das áreas da região urbana e da RMSP, limites das Áreas de 

Preservação Permanentes, Uso e Ocupação do Solo, Sistemas Viários, Sistemas Hídricos, 

dados referentes ao Censo realizado em 2010, entre outros, serão coletados no site do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Também serão utilizados para a 

confecção de mapas temáticos no software GRASS GIS, imagens orbitais disponibilizadas 

pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. (EMPLASA) e imagens de 

sensoriamento remoto disponíveis nos sites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) e da National Aeronautics and Space Administration (NASA). Todos os dados e 

imagens serão obtidos gratuitamente.  

3.4 Delimitação das Áreas de Expansão Urbana da RMSP 

A delimitação das áreas de expansão urbana por utilização de imagens obtidas por processo 

de fotogrametria, permite a elaboração de mapas e cartas que apresentem dados do atual 

processo de ocupação das áreas dos 39 municípios da região estudada. As fotos aéreas 

foram obtidas no período de 2010 à 2011, e possuem resolução de 45 cm, ou seja, mostram 

todas as feições superiores a 45 cm que permitirão uma boa analise da real situação da área 

a ser mapeada.  

Neste momento, não serão levadas em consideração legislações, regularidades, 

regionalidades, áreas de governos, etc., que poderão ser objetos de futuros estudos. 

Neste projeto, os rios e estradas analisados serão desenhados em uma camada vetorial e a 

delimitação das Áreas de Preservação Permanentes será realizada a partir de ferramentas 

existentes no GRASS GIS. 

3.5 Geração de Mapas 

A localização de áreas urbanizadas será feita através da combinação de 3 técnicas diferentes: 

através de imagens de sensoriamento remoto, através de classificação supervisionada e 

através de dados do Censo IBGE 2010. 

No Sensoriamento Remoto, aparelhos chamados sensores remotos são acoplados a satélites 

ou aeronaves e enviam ondas eletromagnéticas de diversos comprimentos para superfície 

terrestre. Parte dessas ondas é absorvida e parte é refletida, tornando possível a 



determinação do tipo da superfície atingida (água, terra, vegetação, etc.). Nas aeronaves são 

acopladas câmeras fotográficas para fotografias verticais, de forma que estas fotos cubram 

toda a superfície do terreno. A superfície fotografada pode ser então reconstituída por 

estereoscopia, que é uma técnica usada para se obter informações do espaço tridimensional, 

através da análise de duas imagens obtidas em pontos diferentes, para execução dos 

mapeamentos e classificação e áreas de interesse de estudos. 

No site do IBGE estão disponíveis as informações do último Censo Demográfico realizado no 

Brasil em 2010, no qual utilizaremos esses dados para a obtenção de resultados. 

Elaboração de mapas que apresentem as regiões em conflito com as áreas delimitadas não 

pertencentes a expansão urbana, serão elaborados a partir dos dados coletados e mapas 

gerados nos itens anteriores. 

3.6 Análise dos Resultados 

A classificação supervisionada permite a extração de informação em imagens para 

reconhecimento de padrões e objetos homogêneos, permitindo diferenciar as regiões onde 

existe vegetação, água, terra nua, área urbanizada, etc. Para isto serão utilizadas imagens 

orbitais fornecidas pela EMPLASA, cedidas para a Escola de Engenharia da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e imagens de sensoriamento remoto obtidas do site do INPE. 

As ferramentas disponíveis no software GRASS GIS, tornará possível georreferenciar 

imagens, criar e editar camadas, consultar atributos e elaborar mapas temáticos, entre eles a 

Carta de uso de solo da Região Metropolitana de São Paulo. Será realizada a análise e 

interpretação dos mapas e imagens referentes aos usos do solo e a ocupação populacional. 

 

4. Cronograma 

Atividades/mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisão da Literatura X X X X         

Estudo de Conceitos Básicos de 
Geoprocessamento 

 X X X X        

Estudo do software GRASS GIS   X X X X X X X X   

Obtenção de Imagens e Dados     X X        

Delimitação das Áreas de Expansão 
Urbana da RMSP 

    X X X      

Geração de Mapas       X X X X   

Análise dos Resultados        X X X X  

Produção de artigo para congresso           X X 

Redação e entrega do relatório final           X X 
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