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Resumo - A multidisciplinariedade que envolve o processo de planejamento, a falta de recursos 

para o tratamento do grande volume de informações, concernentes à base de dados, tem se 

constituído numa das etapas mais complexas do planejamento. Freqüentemente, na prática, observa-

se o uso de informações incorretas, desatualizadas ou inconsistentes, o que dificulta planejar 

adequadamente. 

Fundamentando-se no geoprocessamento, neste estudo é formulada a hipótese segundo a qual, 

por meio de modelagem, é possível relacionar os vazios urbanos (lotes desocupados) com a infra-

estrutura implantada (redes viária, de drenagem pluvial, de abastecimento de água, de esgoto 

sanitário e de energia elétrica), o relevo e a proximidade de áreas de proteção ambiental, 

constituindo esses fatores como indicadores da prioridade à ocupação de lotes vazios. 

Para testar a metodologia, utilizou-se uma parcela de um loteamento, localizada no perímetro 

urbano da cidade de Goiânia-GO. Relacionou-se o lote vazio com a existência e proximidade da 

infra-estrutura. As diferenças do custo de implantação das redes viária, de drenagem pluvial, de 

abastecimento de água, de esgoto sanitário e de energia, em função da densidade de ocupação, 

constituíram pesos a contabilizar na hierarquização do modelo. 

 

Abstract - The multidisciplinarity that involves the planning process, the lack of resources for the 

treatment of the great volume of information, concerning to the base of data, it has been constituting 

in one of the most complex stages of planning. Frequently, in the practice, it is observed the use of 

incorrect, out of date or inconsistent information, what hinders an appropriated planning. 

Being based in the geoprocessing, in this study it is formulated the hypothesis according to 

which, by means of modeling, it is possible to relate the urban emptiness with the implanted 
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infrastructure (networks of roads, pluvial drainage, provisioning of water, sanitary sewer the electric 

energy), the relief and the proximity of areas of environmental protection, those factors are taken as 

indicators of the priority to the occupation of empty lots. 

In order to test the methodology, a portion of a setlement was used, located in city of 

Goiânia-GO. The unoccupied lots were related with the existence and proximity of the 

infrastructure. The differences of implanting cost of the networks of roads, pluvial drainage, 

provisioning of water, sanitary sewer and energy, in function of the occupation density, they 

constituted weights to count in the model hierarchy. 
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INTRODUÇÃO 

 

A multidisciplinariedade que envolve o processo de planejamento, a falta de recursos para o 

tratamento do grande volume de informações, concernentes à base de dados, tem se constituído 

numa das etapas mais complexas do planejamento. Freqüentemente, na prática, observa-se o uso de 

informações incorretas, desatualizadas ou inconsistentes, o que dificulta planejar adequadamente. 

Isto ocorre porque o crescimento urbano é um processo espacial e dinâmico e as simplificações 

impostas, como a homogeneidade espacial, acabam por gerar imprecisões nos resultados. 

Apresenta-se, nesse contexto, o geoprocessamento como uma ferramenta atual, com grande 

potencial para adquirir dados, gerenciar, analisar e apresentar resultados. É típica do 

geoprocessamento a produção de mapas temáticos que podem gerar indicativos do crescimento da 

cidade, articulando os diversos componentes da infra-estrutura e subsidiando as atividades do 

planejamento urbano e ambiental do município. 

Fundamentando-se no geoprocessamento, neste estudo é formulada a hipótese segundo a 

qual, por meio de modelagem, é possível relacionar os vazios urbanos (lotes desocupados) com a 

infra-estrutura implantada (redes viária, de drenagem pluvial, de abastecimento de água, de esgoto 

sanitário, de energia elétrica e o sistema de coleta de lixo), o relevo e a proximidade de áreas de 

proteção ambiental, constituindo esses fatores indicadores da prioridade à ocupação de lotes vazios. 

Para testar a metodologia, utilizou-se parte de um loteamento, localizado no perímetro 

urbano da cidade de Goiânia-GO. Relacionou-se o lote vazio com a existência e proximidade da 

infra-estrutura. As diferenças do custo de implantação das redes viária, de drenagem pluvial, de 



 

abastecimento de água, de esgoto sanitário e de energia, em função da densidade de ocupação, 

constituíram pesos a contabilizar no modelo de hierarquização. 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em desenvolver um modelo de análise de vazios 

urbanos que considere o acesso à infra-estrutura implantada, bem como o relevo e a proximidade a 

áreas de proteção ambiental, com o uso do geoprocessamento. 

Especificamente, os objetivos se desdobram em: estabelecer procedimento para permitir a 

indicação de áreas prioritárias para a ocupação, em áreas parceladas da zona urbana do município, 

tendo como critério de avaliação a infra-estrutura disponível (redes viária, de drenagem pluvial, de 

abastecimento d'água, de esgoto sanitário, de energia elétrica e sistema de coleta de lixo); e 

desenvolver, aplicar e avaliar o modelo de análise de vazios urbanos, tendo como estudo de caso 

parte de um loteamento dentro do perímetro urbano da cidade de Goiânia-GO; 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nessa pesquisa, realizou-se a revisão da literatura tendo como eixos orientadores três 

vertentes de conteúdo teórico: o planejamento municipal, as conseqüências da urbanização e o 

geoprocessamento. A primeira vertente tratou do processo de desenvolvimento urbano. Para tanto, 

investigou o funcionamento das cidades, fazendo um estreito balizamento político-jurídico das 

questões que cercam o Plano Diretor (PD) e gestão ambiental local e, por fim, apresenta-se um 

esquema de concepção, articulação e elaboração de PD. 

A segunda vertente foi dedicada às conseqüências decorrentes da urbanização, numa 

abordagem que assume o espaço urbano como objeto físico, com simplificações das relações 

existentes, a fim de permitir sua representação em modelo. Nessa etapa buscou-se dar destaque às 

conseqüências decorrentes: da disposição final do lixo, da drenagem urbana e dos vazios urbanos, 

relacionando-os, no processo de desenvolvimento municipal, com o planejamento da gestão 

ambiental local. 

A terceira e última vertente teve como meta o estudo e emprego do geoprocessamento 

aplicado ao planejamento urbano e ambiental. Busca descrever como o conjunto de técnicas 

destinadas à aquisição e tratamento de informações espaciais pode vir a contribuir no processo de 

análise das redes de infra-estrutura e vazios urbanos. 

Estudos realizados por Tucci (1997), Ramos et al. (1999), Fontes (1999) e Santos et al. 

(1999) relatam que as mudanças ocorridas, principalmente no meio físico e biótico (vazões de picos 



 

de cheia menores; controle de inundação, redução dos problemas de poluição das águas e outros), 

estão diretamente relacionadas com as modificações implementadas nas legislações de uso e 

ocupação do solo - instrumentos que valorizam áreas verdes de preservação, parques e jardins; 

exigem maior permeabilidade do solo nos terrenos, evitando ocupação de 100% do lote; controle do 

processo de adensamento na cidade entre outros. 

Para Chevallier (1997), a hidrologia leva em consideração vários parâmetros no fenômeno 

do ciclo da água. A unidade básica de análise do sistema hidrológico denomina-se bacia 

hidrográfica. A bacia hidrográfica é composta basicamente pela porção do terreno drenada por um 

conjunto cursos d’água que confluem num leito único, e que abandona a bacia hidrográfica em um 

exutório, conforme esquema da Figura 1. 

A atividade associada à questão da água na elaboração do PD consiste em identificar no 

município as principais bacias e sub-bacias hidrográficas, rios, córregos e represas, localizando, e 

registrar na forma de banco de dados, as informações a respeito: das estações fluviométricas; da 

rede de mananciais de água superficial que produzem água para o consumo humano e irrigação; e 

de poços de extração d'água subterrânea. Deve-se relacionar, na medida do possível, a quantidade e 

a qualidade da água utilizada. 

A relevância desse item consiste em fazer com que o município, ou mesmo o conjunto de 

municípios, que em algumas situações formam os comitês de bacias, estabeleça a relação entre o 

ordenamento do uso e ocupação do solo, com a disponibilidade quantitativa e qualitativa dos 

recursos d'água da sua área de influência ou a jusante dos seus limites. 

 

 
Figura 1 - Representação esquemática de uma bacia hidrográfica. 

 

Com a institucionalização da Política Nacional de Recursos Hídricos, por meio da Lei 9.433 

de 08 de janeiro de 1997, fica estabelecido nos seus fundamentos que a gestão dos recursos hídricos 



 

deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das 

comunidades, e que considera a bacia hidrográfica como unidade territorial para o planejamento, 

dentre outros assuntos tratados. 

Para Campana (1995) e Tucci (1997), os principais impactos causados pela urbanização 

sobre o escoamento são assim resumidos: (i) aumento do escoamento superficial, vazão máxima dos 

hidrogramas e antecipação dos picos de cheia; (ii) redução da evapotranspiração e do escoamento 

subterrâneo; (iii) aumento da produção de material sólido; (iv) deterioração da qualidade das águas 

superficiais, principalmente no início das chuvas, pela drenagem de águas que carreiam material 

sólido e lavam as superfícies urbanas. 

Na maioria das grandes e médias cidades, observa-se uma excessiva verticalização nas áreas 

centrais e grande horizontalização nas periferias, que são recheadas por vazios urbanos, presentes 

na forma de lotes ou por extensas glebas. Campos Filho (1999) entende que “...a retenção de 

terrenos nas zonas urbanas das cidades brasileiras atinge valor em que dificilmente se pode 

acreditar. Aproximadamente a metade ou mais do espaço urbano brasileiro, nas grandes e médias 

cidades está vazio, o cidadão que a habita anda, em média, pelo menos o dobro das distâncias que 

deveria andar. Assim o poder público é obrigado a pelo menos dobrar o seu investimento em 

custeio das redes de serviços públicos que dependem da extensão da cidade.” 

 

LOCAL PARA APLICAÇÃO DO MODELO 

 

O emprego de imagem digital com alta resolução espacial foi imprescindível para a 

classificação do uso do solo no modelo proposto. Buscou-se a alternativa da utilização de uma 

fotografia aérea realizada no ano de 1999 na região Metropolitana de Goiânia, mais especificamente 

na área urbana do município de Goiânia-GO, que apresenta qualidade adequada ao 

desenvolvimento do modelo proposto. 

A área de estudo escolhida foi uma parcela de um loteamento, setor Jaó, pertencente ao 

município de Goiânia-GO. O loteamento, setor Jaó, foi aprovado na década de 50 e conta, 

atualmente, com área aproximada de 242 ha. Dos 3066 lotes do setor Jaó, 1.921 lotes estão vagos, 

representando 63% do total, e 1.145 lotes estão ocupados, correspondendo a 37% do total de lotes, 

de acordo com o relatório estatístico de quadras por bairro, de 15/02/2001, da Secretaria de 

Planejamento Municipal de Goiânia. 

Consoante dados preliminares do Censo Demográfico 2000, Tabela 1, mais de 98% da 

população da Região Metropolitana Ampliada de Goiânia (RMAG) reside na zona urbana. Esse 

contingente habita numa área aproximada de 5.236 Km2, que corresponde a 1,53% da área do 

Estado de Goiás (341.289,5 Km2) e representa cerca de 40% da população do Estado. 



 

Na Tabela 1, é importante observar que a taxa de crescimento anual da população dos 

municípios da RMAG apresenta valor acima da taxa de crescimento observada no Estado de Goiás 

e no Brasil. Mesmo assim, é interessante notar que os valores da taxa de crescimento observados, na 

maioria, estão abaixo da taxa de 7,18% ao ano, que corresponde à taxa média de crescimento 

populacional necessária para que uma dada população dobre seu contingente num prazo de dez 

anos. Esse prazo é o tempo mínimo previsto para que se realize revisão no Pano Diretor (PD) que, 

conseqüentemente, aponte a necessidade, ou não, da expansão do perímetro urbano da cidade, 

buscando a oferta de novos lotes de acordo com o Projeto de Lei 5.788/90 (Estatuto da Cidade). 

 

Tabela 1 - Distribuição da população da RMAG. 
População 

Municípios RMAG Urbana % Rural % Total 

Pop. (%) 

frente ao 

Estado 

Taxa de 

crescimento 

anual (%) 

1 Abadia de Goiás 3.097 62,3 1.874 37,7 4.971 0,10 10,43 

2 Anápolis 279.752 97,2 7.914 2,8 287.666 5,76 2,08 

3 Aparecida de Goiânia 334.994 99,8 828 0,2 335.822 6,72 6,01 

4 Aragoiania 4.255 66,3 2.160 33,7 6.415 0,13 2,94 

5 Goianápolis 9.770 91,9 866 8,1 10.636 0,21 1,07 

6 Goiânia 1.083.396 99,3 7.185 0,7 1.090.581 21,83 2,15 

7 Goianira 18.088 96,5 655 3,5 18.743 0,38 5,39 

8 Hidrolândia 7.495 59,0 5.204 41,0 12.699 0,25 3,19 

9 Nerópolis 17.262 92,9 1.312 7,1 18.574 0,37 5,07 

10 Santo Antônio de Goiás 2.562 82,6 541 17,4 3.103 0,06 0,72 

11 Senador Canedo 50.371 95,0 2.659 5,0 53.030 1,06 4,62 

12 Terezópolis de Goiás 3.608 71,1 1.467 28,9 5.075 0,10 3,50 

13 Trindade 78.875 96,0 3.256 4,0 82.131 1,64 4,62 

TOTAL RMAG 1.893.525 98,1 35.921 1,9 1.929.446 38,63 - 

Estado de Goiás 4.389.108 87,9 605.789 12,1 4.994.897 100,00 2,56 

Brasil 137.697.429 81,2 31.847.004 18,8 169.544.443 - 1,93 

   Fonte: IBGE (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 2 - Situação da ocupação dos lotes cadastrados da RMAG. 
Situação de lotes cadastrados em 2001 

Município da RMAG 
Ocupados % Vazios % Total 

Fonte 

1 Abadia de Goiás          2.596   45,6       3.100   54,4       5.696 2 

2 Anápolis        92.045   59,3     63.278   40,7   155.323 1 

3 Aparecida de Goiânia        76.260   32,5   158.614   67,5   234.874 1 

4 Aragoiania        2.500   22,7      8.500   77,3    11.000 2 

5 Goianápolis        2.100   50,0      2.100   50,0      4.200 2 

6 Goiânia      193.993   62,3   117.580   37,7   311.573 1 

7 Goianira        4.136   24,2    12.921   75,8    17.057 1 

8 Hidrolândia          3.553   25,1     10.626   74,9     14.179 2 

9 Nerópolis          3.477   60,0       2.319   40,0       5.796 1 

10 Santo Antônio de Goiás           630   70,0         270   30,0         900 2 

11 Senador Canedo      14.451   57,8    10.549   42,2    25.000 2 

12 Terezópolis de Goiás             846   39,9       1.274   60,1       2.120 1 

13 Trindade      17.242   36,5    30.000   63,5    47.242 2 

TOTAL RMAG    414.138   49,6  421.105   50,4  835.243 - 

      Fonte: (1) cadastro urbano da prefeitura municipal para efeito de cobrança do IPTU 2001; 

     (2) estimativa fornecida por funcionários do setor de cadastro das prefeituras. 

 

 Relacionando as informações da taxa de crescimento populacional e a situação da ocupação 

dos lotes da RMAG - Tabela 2, pode-se verificar que, mantendo as atuais taxas, a quantidade de 

lotes vagos existente representa quase a metade do total de lotes estimados na maioria dos 

municípios, suficiente para abrigar o dobro do atual contingente populacional da região. Cabe 

destacar a tendência de queda da taxa anual de crescimento população da brasileira. 

 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa centrou sua base de dados na etapa do diagnóstico e desenvolvimento urbano, 

mais especificamente em partes dos conteúdos do aspecto físico-ambiental e da estrutura urbana da 

área do estudo de caso.  

A representação da estrutura básica empreendida no desenvolvimento dessa pesquisa está 

esquematicamente demonstrada na Figura 2. Nela destacam-se duas fases principais: 

- a primeira fase ocupou-se da revisão bibliográfica, da escolha do local para estudo de caso, da 

obtenção da base de dados, contendo as informações como a fotografia aérea, a topografia, a rede 

de drenagem natural, o cadastro urbano (quadras e lotes) e a infra-estrutura (redes viária, de 

drenagem pluvial, de abastecimento de água, de energia elétrica e o sistema de coleta de lixo), 



 

dados julgados necessários à análise do modelo proposto. A reunião desses dados, provenientes de 

diversas fontes, foi gerenciada e sistematizada com o emprego do software SPRING desenvolvido 

pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE); 

- a segunda fase da pesquisa, centrada no uso do geoprocessamento, foi dividida em quatro etapas: 

- na primeira etapa efetuou-se o georreferenciamento da base de dados, cadastro urbano, 

topografia, drenagem natural e redes de infra-estrutura; 

- na segunda etapa, relacionada ao sensoriamento remoto, realizou-se o registro, a correção 

geométrica e a classificação da fotografia aérea; 

Revisão bibliográfica e base de dados 
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Cadastro 
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Georreferenciamento

 
Figura 2 - Representação esquemática da pesquisa realizada. 

 

- na terceira etapa preparou-se as informações para serem analisadas dentro do modelo 

proposto, incorporando os custos de implantação da rede de infra-estrutura; 

- finalmente, na quarta e última etapa são apresentados os resultados, por meio de mapas 

temáticos, onde classificam-se as áreas prioritárias para ocupação. 

A Figura 3 representa um fluxograma esquemático da geração da base de dados 

georreferenciada. Destaca quatro partes relacionas com a temporalidade da base de dados: 
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Figura 3 - Representação esquemática da geração da base de dados georreferenciada. 

 

- a primeira, que trata dos dados do cadastro urbano, desenho das quadras, lotes e sistema viário, só 

necessita de atualização quando surgem alterações físicas no traçado das vias e quadras; 



 

- a segunda parte é a que apresenta a maior dinâmica da base de dados do modelo, pois as alterações 

no uso do solo, em função das ocupações com edificação e a pavimentação do sistema viário, 

modificam significativamente a classificação da imagem. Para que o modelo proposto, de análise 

de vazios urbanos, apresente resultados atualizados, é necessária a atualização freqüente da 

ocupação do lotes, o que pode ser feito por meio de fotografia aérea, ou imagem de satélite, com 

resolução espacial de, no mínimo 1m; 

- a terceira parte está constituída pela base topográfica digital que pode ser considerada inalterada; 

- a quarta parte, que trata da base de dados referente à rede de infra-estrutura, deve ser revista para 

atualização do modelo, tendo como referência a data da imagem classificada. 

A área utilizada para teste do modelo contém 46 quadras de uso comercial/residencial, que 

contabiliza 742 lotes de uso residencial e 199 lotes de uso comercial/residencial. A área ainda 

possui 5 glebas públicas - Figura 4. 

 

 
Figura 4 - Imagem sintética baseada em fotografia aérea de 1999. 

 

No desenvolvimento do modelo de análise de vazios urbanos foi estabelecido um indicador de 

prioridades para a ocupação de lote vazio a partir de dois critérios: a situação do lote, que tem 

caráter eliminatório, e a infra-estrutura de caráter classificatório. O conjunto de critérios, fatores, 

atributos, classes e índices, a se relacionar com os lotes, podem ser visualizados na Tabela 3. 

 



 

Tabela 3 - Base de informações para a análise de lotes prioritários à ocupação. 

Critérios Fatores Atributos Classe Índice 

Ocupado Existe edificação no lote. 
Sim 

Não 

160,0 

0,0 

Área de preservação 

permanente. 

À distância do lote à rede de drenagem 

natural é menor 50m. 

Sim 

Não 

80,0 

0,0 

Dificuldade de 

ocupação 

O lote encontra-se em terreno, com 

declividade superior a 15%. 

Sim 

Não 

40,0 

0,0 

SI
TU

A
Ç

Ã
O

 D
O

 L
O

TE
 

(E
LI

M
IN

A
TÓ

R
IO

) 

Penalizado 
Lote tem via pavimentada, mas não 

possui rede de água ou esgoto. 

Sim 

Não 

20,0 

0,0 

Rede viária. 

 

Pf = 46,7 

Distância (m) do lote à via 

pavimentada. 

    0 -   50 

  50 - 100 

100 - 150 

150 - 200 

      > 200 

4,67 

3,50 

2,33 

1,17 

0,0 

Rede de drenagem 

pluvial. 

 

Pf = 16,2 

Distância (m) do lote à rede de 

drenagem pluvial (m). 

    0 -   50 

  50 - 100 

100 - 150 

150 - 200 

      > 200 

1,62 

1,62 

0,81 

0,40 

0,0 

Rede de água 

 

Pf = 4,7 

Distância (m) do lote à rede de 

abastecimento de água. 

    0 -   50 

  50 - 100 

100 - 150 

150 - 200 

      > 200 

0,47 

0,35 

0,23 

0,12 

0,0 

Rede de esgoto. 

 

Pf = 19,8 

Distância (m) do lote à rede coletora 

de esgotos. 

    0 -   50 

  50 - 100 

100 - 150 

150 - 200 

      > 200 

1,98 

1,48 

0,99 

0,49 

0,0 
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Rede de energia. 

 

Pf = 12,6 

Distância (m) do lote à rede de 

energia. 

    0 -   50 

  50 - 100 

100 - 150 

150 - 200 

      > 200 

1,26 

0,95 

0,63 

0,32 

0,0 

 



 

O critério infra-estrutura (classificatório) teve como base de dado a inclusão do custo de 

implantação de rede de infra-estrutura e a distância do lote em relação à rede de infra-estrutura. A 

partir dos pesos atribuídos a cada fator, obteve-se valor de incremento de índices dado por: 

 

     Ic = (Pf / 10) / (Nc  - 1)          (1) 

 

Onde: 

     Ic  = Incremento de índice da classe; 

     Pf = Peso do fator; 

     Nc = Número de intervalos de classes. 

 

A criação dos índices numéricos para todas as classes e fatores teve como objetivo preparar 

a superposição indexada, dos planos de informação, empregada na hierarquização utilizada pelo 

modelo de análise de vazios urbanos. 

Os pesos atribuídos a cada um dos fatores - Pf - têm como base a Tabela 4 (participação de 

cada rede no custo de implantação da infra-estrutura). O valor do peso equivale à média percentual 

entre área de baixa densidade (75 hab/ha) e área com alta densidade (600 hab/ha) do custo de 

implantação da rede de infra-estrutura. 

 

Tabela 4 - Representação percentual do custo de implantação da infra-estrutura. 

Rede 
Pf 

Média entre 75 e 600 hab/ha (%) 

Pavimentação 46,7 

Pluvial 16,2 

Água 4,7 

Esgoto 19,8 

Energia 12,6 

TOTAL 100,0 

Adaptado de Mascaró (1987). 

 

A hierarquização dos lotes estabeleceu a prioridade de ocupação dos lotes vazios, 

classificados no critério infra-estrutura, e eliminação dos lotes enquadrados no critério eliminatório 

associados à situação do lote. Para a hierarquização dos lotes, empregou-se o modelo de 

sobreposição indexada dos planos de informações da representação de todos os fatores de cada lote. 

Utilizou-se a Linguagem Espaço Geográfica Baseada em Álgebra (LEGAL), do software Sistema 



 

de Processamento de Informações Georreferenciadas (SPRING), versão 3.5, para processar e gerar 

os resultados obtidos no modelo. 

A hierarquização dos lotes estabeleceu a prioridade de ocupação dos lotes vazios, 

classificados no critério infra-estrutura, e eliminação dos lotes enquadrados no critério eliminatório 

associado à situação do lote. Para a hierarquização dos lotes, empregou-se o modelo de 

sobreposição indexada do plano de informação da representação de todos os fatores de cada lote. 

Inicialmente foi calculado o valor final da sobreposição (Vfs) dos lotes analisados por meio 

do programa LEGAL que expressa a formulação matemática: 

 

    Vfs = Σ If           (2) 

 
Onde: 

     Vfs = Valor final da sobreposição; 

      If  = Valor do índice numérico para cada fator: situação do lote (1-ocupado, 2-área de 

preservação permanente, 3-dificuldade de ocupação, 4-penalizado) e da infra-estrutura (rede 

5-viária, 6-de drenagem pluvial, 7-de água, 8-de esgoto e 9-de energia). 

 

Em seguida, realizou-se a comparação do valor final da sobreposição (Vfs), com os 

intervalos de classes conforme a classificação estabelecida na Tabela 5. Para cada intervalo de 

classe (segunda coluna da Tabela 5), foi correlacionada a expressão da escala de prioridade para a 

ocupação do lote (terceira coluna da Tabela 5), que tem no critério classificatório uma 

representação lingüística de relação de preferência, conforme proposto por Souza (1998), e no 

critério eliminatório, tem uma representação lingüística que traduz, a razão da exclusão do lote a 

prioridade de ocupação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 5 - Hierarquização da prioridade de ocupação. 

Critério Intervalo de classe 
Expressão da escala de prioridade 

para a ocupação do lote. 

0,00 a 2,00 Condição precária 

2,01 a 4,00 Fraca preferência 

4,01 a 6,00 Forte preferência 

6,01 a 8,00 Preferência demonstrada 

C
la

ss
ifi
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tó

rio
 

8,01 a 10,0 Preferência absoluta 

20 a 30 Penalizado 

40 a 70 Desclassificado - declividade 

80 a 150 Desclassificado - área proteção 

El
im

in
at

ór
io

 

160 a 310 Ocupado 

A Figura 5 apresenta a síntese da aplicação do modelo a partir da base de dados 

georreferenciada.  
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Figura 5 - Síntese da aplicação do modelo. 

 

RESULTADOS 

A Figura 6 que mostra o mapa temático final da hierarquização de lotes prioritários à 

ocupação obtida por meio da aplicação do modelo. 



 

 
Figura 6 - Hierarquização de lotes prioritários à ocupação. 

 

A Tabela 6 apresenta, associada à Figura 6, o resultado da quantidade de lotes enquadrados 

em cada uma das expressões da escala de prioridade para sua ocupação, e a representação 

percentual frente ao total de lotes analisados na área do estudo de caso. 
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Tabela 6 - Hierarquização de lotes prioritários à ocupação 

Expressão da escala de prioridade  para 

ocupação do lote. 
Total (%) 

a Ocupado 395     41,98 

b Desclassificado - área de proteção 1       0,11 

c Desclassificado - declividade 4       0,43 

d Área pública ocupada -  - 
El

im
in

at
ór

io
 

e Área pública não ocupada 5  - 

F Penalizado 268     28,46 

g Condição precária 0  - 

h Fraca preferência 4       0,43 

i Forte preferência 120     12,75 

j Preferência demonstrada 28       2,98 C
la

ss
ifi

ca
tó

rio
 

l Preferência absoluta 121     12,86 

Total (Área pública não contabilizada.) 941   100,00 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O modelo apresentou como resultado o mapa temático que hierarquiza os lotes prioritários à 

ocupação; quantificou e enquadrou os lotes em cada expressão da escala de prioridade de ocupação 

proposta no modelo. 

Destaques do emprego do modelo no estudo de caso: atende aquele que quer construir com 

infra-estrutura implantada, bem como pode subsidiar a administração pública quanto ao 

planejamento. Identificou que mais de 50% dos lotes analisados encontram-se vazios, e que cerca 

de 28% encontravam-se na condição de penalizados. Poderá servir ao planejamento urbano em 

associação com outros setores da administração como a educação, sistema viário, finanças, energia 

outros. 

A pesquisa ainda levantou a situação da ocupação dos lotes da RMAG identificando cerca 

de 420 mil lotes vagos que representam mais de 50% do total de lotes existentes na RMAG, e 

requer um estabelecimento de critérios para a ocupação dos lotes.A utilização do 

geoprocessamento: mostra-se eficiente a analise de mapas temáticos para o planejamento. Requer a 

capacitação de profissionais; a aquisição de materiais tais como: computador pessoal; e fotografias 

aéreas ou imagens de satélites. 



 

O software SPRING apresenta valiosos recursos: que simplifica e enriquece o trabalho do 

planejador; integra variadas fontes de dados; automatiza a produção de documentos. As 

dificuldades poderão ser superadas em próximas versões do SPRING introduzindo o processo 

automático da classificação de lotes ocupados.Com relação ao modelo proposto deve-se buscar 

atualizar os custos de implantação da infra-estrutura; incorporar outros custos na classificação como 

o de manutenção das redes; ampliar os fatores, adicionando-se variáveis externas como a 

proximidade a escolas, ao serviço de transporte coletivo, a áreas de lazer, dentre outros. 
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