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Nos últimos 70 anos o Brasil vivenciou um processo de urbanização acelerado: em 1940 a 

taxa de urbanização era de 31,24% (IBGE, 2000a), enquanto em 2010 este valor passou para 84% 

(IBGE 2010,b). Isto implica em diversas mudanças na estrutura das cidades, o que requer um 

planejamento para que este crescimento não ocorra de forma descontrolada. Entretanto, isso não é 

verificado na maioria das cidades brasileiras. Uma consequência típica da falta de planejamento a 

longo prazo para questões urbanas é o aumento da frequência de inundações em diversas cidades 

brasileiras. 

A ocupação de uma bacia urbana ocorre, geralmente, de jusante para montante. Desta forma, 

quando a região a montante atinge um estado de urbanização mais intensificado, há um aumento nas 

vazões máximas, devido ao aumento da capacidade de escoamento por meio de condutos (SOUZA 

et al., 2010); além disso, há também o aumento da taxa de impermeabilização da superfície, o que 

resulta em um aumento da frequência de inundação para os trechos que estão localizados mais à 

jusante da bacia (CAMPANA
 
E TUCCI, 1994). Desta forma, as administrações municipais 

necessitam captar uma maior parcela dos recursos públicos para poder solucionar os danos causados 

pelas enchentes, recursos estes que poderiam ser investidos em outros setores da sociedade.  

Este problema poderia ser minimizado, ou mesmo evitado, se o planejamento do sistema de 

macrodrenagem considerasse não apenas a taxa de urbanização no momento da implantação, e sim 

a previsão da urbanização a um longo prazo. Um dos parâmetros utilizados para caracterizar uma 

futura ocupação é a densidade populacional, que, juntamente com a taxa de impermeabilização, é 

capaz de estabelecer a relação entre a população de uma determinada região e a pressão realizada 

nos equipamentos urbanos (no caso, o sistema de drenagem), desde que sejam considerados os 

possíveis tipos de ocupação do solo.  

Stankowski (1972) apud Campana e Tucci (1994) foi um dos pioneiros nesta área, ao propor 

o uso da relação entre densidade habitacional e área impermeável para regiões urbanas de Nova 

Jersey (EUA). Em seguida, Gluck e McCuen (1975) apud Campana e Tucci (1994) acrescentaram 

algumas variáveis aos estudos de Stankowski, com o diferencial de ser aplicável somente a 

pequenas áreas. No Brasil, as primeiras publicações a respeito desta relação iniciaram-se na década 

de 1990. Destaca-se o trabalho de Campana e Tucci (1994), que propuseram uma relação entre área 

impermeável e densidade habitacional a partir de imagens de satélite, baseada em conceitos da 

matemática fuzzy. Para tanto, foram escolhidas áreas nas regiões metropolitanas de São Paulo, 

Porto Alegre e Curitiba, e foi desenvolvida uma curva média que representa uma tendência geral da 

relação população-impermeabilidade para bacias brasileiras. Estudos semelhantes foram realizados 

nos anos seguintes: Alves (2004) utilizou imagens LANDSAT com o intuito de estimar a área 

impermeável da bacia hidrográfica do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre – RS, também utilizando 

conceitos da matemática fuzzy; Esteves (2006) faz a mesma análise para regiões de Brasília, mas 

procura analisar qual o algoritmo de classificação de imagens é mais adequado para o cálculo da 

impermeabilidade. 

A área escolhida para este trabalho foi o município de Belo Horizonte. Os dados 

populacionais do ano de 2010 foram obtidos para cada setor censitário de Belo Horizonte para que a 

análise não sofra grandes interferências, visto que uma região residencial possui densidade diferente 

de uma região industrial, e dificilmente um setor apresenta dois tipos de ocupação. De acordo com o 

IBGE, 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 recenseador” (IBGE, 2010c). Os dados 
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censitários foram inicialmente manipulados no software ArcGIS, através da criação de shapefiles 

que contém o mapa dos setores, e para cada setor, a população residente. 

A avaliação da área impermeável foi realizada por meio de sensoriamento remoto, com 

imagens obtidas no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que disponibiliza 

gratuitamente imagens de todo o Brasil. Após a escolha de quais imagens serão analisadas, elas 

foram devidamente georreferenciadas e tratadas no software Spring, desenvolvido pelo INPE.  

Paralelamente, foi calculada a densidade demográfica urbana, a partir das áreas dos Setores 

Censitários do IBGE e da população estimada para estes. Por fim, será traçada uma curva entre a 

densidade demográfica urbana obtida para os setores censitários versus área impermeável dos 

setores. 

Após a delimitação das áreas impermeáveis, será calculado o coeficiente de escoamento, 

sendo que para cada tipo de zoneamento (determinado pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação 

do Solo de Belo Horizonte – Lei 7166/96) será determinado um valor médio. Estes valores serão 

comparados aos valores pré-estabelecidos na Instrução Técnica para elaboração de estudos e 

projetos de drenagem urbana do município de Belo Horizonte, publicada pela SUDECAP em 2004. 

Espera-se, com este trabalho, poder estabelecer uma relação entre a distribuição da população 

no espaço e a variação da taxa de impermeabilização, por meio de sensoriamento remoto. É 

esperada, também, uma avaliação da importância de efetuar um planejamento urbano baseado não 

somente no panorama atual, mas levar em consideração o que taxas maiores de urbanização, 

verficadas em um momento futuro, podem acarretar em um sistema de drenagem. 
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