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RESUMO
Os ambientes urbanizados são dinâmicos porque refletem toda uma movimentação social e econômica que exige
novos espaços e expande a ocupação urbana, alterando significativamente a paisagem de lugares e regiões. Hoje, o
sensoriamento remoto é uma das ferramentas mais importantes para avaliar o tamanho dessas mudanças. Com
informações temporais de alto nível de detalhamento, o sensoriamento auxilia na observação e o estudo das
alterações de ocupação do solo. Assim, este trabalho objetiva analisar as alterações causadas pela expansão urbana,
no uso da paisagem da Unidade de Negócio Oeste (MO), da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo (SABESP), ao longo de 31 anos. Foram usadas imagens de satélite em anos distintos (1986, 2002 e 2017) e o
método utilizado foi a classificação supervisionada por máxima verossimilhança, com o uso do software SIG, Sistema
de Informações Geográficas. Como resultado obteve-se as manchas urbanas dos períodos em formato vetorial e estas
foram comparadas com a densidade demográfica. Observou-se que a MO possui um crescimento populacional maior
que o crescimento urbano, embora este seja constante. O período entre 1986 a 2002 foi o que registrou os maiores
índices de crescimento, superando os valores entre 1986 a 2002: Santana de Parnaíba foi o município que mais
cresceu. Logo, o uso de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) se mostra eficiente no planejamento territorial.
PALAVRAS-CHAVE: expansão urbana, crescimento demográfico, SABESP, conurbação.
ABSTRACT
Urbanized environments are dynamic because they reflect an entire social and economic movement that demands
new spaces and expands urban occupation, significantly altering the landscape of places and regions. Today remote
sensing is one of the most important tools for assessing the size of these changes. With temporal information of high
level of detail, sensing assists in the observation and study of changes in land occupation. Thus, this paper aims to
analyze the changes caused by the urban expansion, in the use of the landscape of the West Business Unit (MO), of
the São Paulo State Basic Sanitation Company (SABESP), over 31 years. Satellite images were used in different years
(1986, 2002 and 2017) and the method used was the maximum likelihood supervised classification, using the GIS
software, Geographic Information System. As a result we obtained the urban spots of the periods in vector format and
they were compared with the demographic density. OM has a higher population growth than urban growth, although
it is constant. The period between 1986 and 2002 was the one with the highest growth rates, surpassing the values
between 1986 and 2002: Santana de Parnaíba was the fastest growing municipality. Thus, the use of Geographic
Information Systems (GIS) is efficient in territorial planning.
KEYWORDS: urban sprawl, demographic growth, SABESP, conurbation.
RESUMEN
Los entornos urbanizados son dinámicos porque reflejan un movimiento social y económico completo que exige nuevos
espacios y expande la ocupación urbana, alterando significativamente el paisaje de lugares y regiones. Hoy en día, la
teledetección es una de las herramientas más importantes para evaluar el tamaño de estos cambios. Con información
temporal de alto nivel, la detección ayuda a observar y estudiar los cambios en la ocupación de la tierra. Por lo tanto,
este documento tiene como objetivo analizar los cambios causados por la expansión urbana, en el uso del paisaje de
la Unidad de Negocios del Oeste (MO), de la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de São Paulo (SABESP),
durante más de 31 años. Las imágenes de satélite se utilizaron en diferentes años (1986, 2002 y 2017) y el método
utilizado fue la clasificación supervisada de máxima probabilidad, utilizando el software GIS, Sistema de Información
Geográfica. Como resultado, se obtuvieron los puntos urbanos de los períodos en formato vectorial y se compararon
con la densidad demográfica. OM tiene un mayor crecimiento demográfico que el crecimiento urbano, aunque es
constante. El período entre 1986 y 2002 fue el que tuvo las tasas de crecimiento más altas, superando los valores entre
1986 y 2002: Santana de Parnaíba fue el municipio de más rápido crecimiento. Por lo tanto, el uso de Sistemas de
Información Geográfica (SIG) es eficiente en la planificación territorial.
PALABRAS CLAVE: expansión urbana, crecimiento demográfico, SABESP, conurbación.
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1. INTRODUÇÃO
A crescente expansão urbana é um dos principais problemas das sociedades
contemporâneas hoje. Sem planejamento, os núcleos urbanos crescem acompanhados de uma
quantidade maior de equipamentos urbanos como prédios, ruas pavimentadas, rodovias,
veículos e indústrias. Isto reduz as áreas de vegetação e aumenta o efeito de ilhas de calor,
acarretando em malefícios ao meio ambiente e à habitabilidade (CARVALHO et al., 2015).
Segundo a Constituição Federal Brasileira de 1988, é obrigatório a instituição do Plano
Diretor para municípios com mais de vinte mil habitantes ou que estejam dentro de região
metropolitana. O Plano Diretor é peça importante na administração das atividades realizadas na
cidade. Com ele, é possível fazer a delimitação do zoneamento urbano, por exemplo, que divide
as cidades por zonas de acordo com as atividades exercidas, sejam comerciais, residenciais,
industriais, mistas, de proteção ambiental etc., estabelecendo critérios aceitáveis de qualidade
de vida para os munícipes.
As regiões, cidades e outros locais em processo de desenvolvimento urbano tem, de um
lado, a valorização dos loteamentos e espaços vazios, impulsionada pela ação de agentes como,
imobiliárias, corretores, proprietários, administração municipal ou mesmo estadual. Mas, se um
lado se promove o crescimento citadino, de outro, por questões orçamentárias, alguns lugares
vivem com o crescimento estagnado. Não só por necessidade do município de conter a ocupação
dos lotes desocupados por não conseguir infraestrutura necessária para atender os que,
possivelmente, venham a ocupar esses lugares. Assim, ocorre pela quantidade excessiva de lotes
desocupados e pela ausência de verba da prefeitura para manter os serviços públicos, além da
preservação das áreas de plantio e mananciais (ARISTIDES, 2005).
A aplicação do sensoriamento remoto em municípios com crescimentos urbanos
descontrolados é uma ferramenta tecnológica importante para monitorar e mensurar os
impactos ambientais causados por manchas urbanas a fim de estimular os princípios do
desenvolvimento sustentável – social, financeiro e ambiental no planejamento territorial. Aliado
a isso, há também a comodidade de se obter imagens gratuitamente e de fontes confiáveis para
as análises, como o Topodata do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o sítio
eletrônico do Earth Explorer (JÚNIOR et al., 2011).
Ressalta-se que mapas de áreas urbanas tendem a apresentar uma diversidade de
elementos como áreas de lazer, rodovias, ruas, indústrias, áreas verdes, casas, apartamentos e
assentamentos irregulares, tornando o mapeamento trabalhoso. Assim a classificação
supervisionada pode ser utilizada como técnica de interpretação visual para tematizar os
elementos presentes na superfície terrestre, através de algoritmos estatísticos que rotulam
valores de nível de cinza dos pixels da imagem em padrões espectrais. Os classificadores mais
utilizados da supervisionada são os paralelepípedos, distância mínima e máxima
verossimilhança (MAXVER) (CROSTA, 1992).
Assim, o objetivo deste trabalho é analisar a expansão acelerada do aglomerado urbano da
Unidade de Negócio Oeste (MO) da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(SABESP). O meio é o sensoriamento remoto, usando imagens dos Landsats 5 e 8 no período de
1986 a 2017, e fazer a comparação com a densidade demográfica de cada município.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Área de estudo
478

A área de estudo corresponde a Unidade de Negócio Oeste (MO) e está localizada na zona
oeste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Trata-se de uma das 16 Unidades de
Negócio da SABESP que integra a Diretoria Metropolitana, respondendo pela operação dos
serviços de saneamento básico dos municípios de Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora do
Bom Jesus, Cotia, Vargem Grande Paulista, Itapevi, Carapicuíba, Jandira, Osasco, Taboão da
Serra e parte de São Paulo (bairros do Morumbi, Jaguaré, Campo Limpo, Pirajussara e Butantã).
Esta unidade foi criada em 1996, possui uma área de 1035,84 km², e atende atualmente a
uma população de 3,5 milhões de clientes, operando os sistemas de distribuição de água e coleta
de esgotos. Caracterizada pela expansão e crescimento contínuo, a região Oeste conta com um
sistema composto por 11,7 mil km de redes de distribuição e ramais de água, 7,1 mil km de rede
de coleta e ramais de esgoto, cerca de 916 mil ligações de água e 611 mil ligações de esgotos
(SABESP, 2018).
A MO está situada entre as sub-bacias hidrográficas Tietê-Sorocaba e Alto do Tietê. A
predominância pedológica é do tipo Cambissolo Háplico e somente na região norte (Reserva do
Morro Grande) que é Argissolo Vermelho Amarelo. Quanto à geomorfologia, a predominância
na MO é do domínio Cinturões Móveis Neoproterozóicos, exceto os municípios de Osasco e São
Paulo que possuem trechos do tipo Bacias e Coberturas Sedimentares, e Depósitos
Sedimentares Quartenários.
A declividade média da MO é de aproximadamente 15%, classificada como moderadamente
ondulado conforme LEPSCH (1983). A altitude da MO varia de 643,29m até 1200,94m, sendo
que um dos locais urbanos de maior cota são os bairros do Suru e Aldeia da Serra, situados no
município de Santana de Parnaíba.
Referente à hidrografia, a MO possui 5620 microbacias delimitadas para uma extensão total
de rede drenagem de 2541 km e uma quantidade de 1261 nascentes, sendo que seus córregos
principais são o Rio Tietê com 45 km de extensão, Rio Cotia com 39 km, Rio São João do Barueri
com 20 km e Rio Pirajussara com 13,5 km (SMA, s.d.).
Quanto ao uso da terra, em 2017, a MO possuía em relação ao seu tamanho total: 297,96
km² de área urbana (28,77%), 96,54 km² entre regiões de solo exposto e campo (9,32%), 15,57
km² de hidrografia (1,50%), 264,32 km² de vegetação arbórea (25,53%) e 361,27 km² de
vegetação arbustiva (34,88%) (Autor, 2018).
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Figura 1. Unidade de Negócio Oeste MO da SABESP, situada na RMSP – Brasil.
Fonte: Autor (2018)
2.2. Materiais e Métodos
Foram usadas as bandas 3, 4 e 5 do sensor TM (Thematic Maper) do satélite LandSat 5 (Land
Remot Sensing Satelellite) e as bandas 4, 5 e 6 do sensor OLI (Operational Land Imager) do
satélite LandSat 8, cujas bandas espectrais correspondem respectivamente ao Infravermelho
Próximo e Infravermelhos Médios. Os rasters foram retirados do sítio eletrônico Earth Explorer,
usando como critério pouca incidência de nuvens e boa visibilidade para proporcionar melhor
leitura da ocupação da paisagem. As imagens do sensor TM foram usadas pois disponibilizam
vista do solo desde 1984 para a área de estudo e as do sensor OLI desde 2013.
O estudo multitemporal focou os anos de 1986, 2002 e 2017, entre os meses de abril e
agosto, objetivando minimizar o efeito da sazonalidade e interferência atmosférica, conforme
mostra a Tabela 1:
Órbita / Ponto
Data
219/076
06/08/1986
219/076
17/07/2002
219/076
26/07/2017
Tabela 1. Data das imagens orbitais adquiridas.
Fonte: Autores (2019)
As imagens foram inseridas no aplicativo QGIS Las Palmas 2.18, software de Sistemas de
Informações Geográficas (SIG) gratuito e com código fonte aberto, que permite aos usuários
atualização e criação de complementos específicos para análises geomorfológicos, semelhante
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ao Arctoolbox do ArcGIS (QGIS, 2018). Assim, as imagens foram georreferenciadas em projeção
horizontal UTM SAD69 (EPSG 29193), uma vez que seu datum original é latlong (coordenadas
geográficas – EPSG 4326).
Após o georreferenciamento realizou-se o corte da área de estudo, delimitado pelo arquivo
vetorial da MO. Pelo sensoriamento remoto, a classificação da ocupação do solo é feita a partir
da imagem de satélite recortada, fundando que cada pixel mostra a refletância dos objetos que
o compõem, a portar um valor numérico, em tom de cinza. Níveis de cinza semelhantes
equivalem a classes de solos iguais. Assim, para cada pixel é marcada uma determinada classe,
com o intuito de reconhecer feições e padrões para mapear áreas específicas (CROSTA, 1992).
O procedimento usado na criação das feições foi a classificação supervisionada, através do
complemento contido no QGIS, chamado Semi Automatic Classification, que requer que o
usuário crie áreas de treinamento. Essas áreas equivalem às amostras de pixels das classes, de
forma que o algoritmo classifica os pixels para cada feição (CROSTA, 1992).
Os levantamentos foram feitos de forma visual, levando em consideração propriedades
como textura, cor, formas, sombra, rugosidade e padrões geométricos, sendo que foram
definidas classes: Área Urbana, Solo Exposto / Campo, Hidrografia, Vegetação Arbórea (mata
fechada) e Vegetação Arbustiva (capoeira). Foi usado o método da máxima verossimilhança
(MAXVER), sendo que todos pixels foram classificados (CROSTA, 1992).
Em seguida, os rasters foram automaticamente convertidos em arquivos vetoriais
(shapefile). Também foram computadas as áreas de cada classe pelo comando “r.report” do
provedor GRASS dentro do QGIS. Desse material foi feita a seleção e extração somente da
camada da mancha urbana. Para o ano de cada área urbana, foram adicionadas a população e
densidade demográfica – obtidas do SEADE (2018) – dos municípios contidos na MO. Finalmente
foram confeccionados os mapas de crescimento da mancha urbana para cada ano para serem
comparados com os valores demográficos.
No QGIS, foram feitas as ações de edição, assim como a correção de eventuais erros ou
confusões durante o processamento digital da imagem. Essas falhas somente são corrigidas
quando comparadas com outros mapas de uso e ocupação do solo.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A figura 2 mostram o uso e o ocupação do solo da MO para os anos de 1986, 2002 e 2017.
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Figura 2. Mapa de uso e ocupação do solo da MO nos anos de 1986, 2002 e 2017 separados.
Fonte: Autores (2019)
A Tabela 2 mostra as quantidades de área para as classes mapeadas no intervalo estudado:
Classes
Urbano
Solo Exposto

Nº
1
2

Área 1986 (km²)
167,726
121,379
482

Área 2002 (km²)
258,59
35,3807

Área 2017 (km²)
297,958
96,5419

Hidrografia
3
47,6792
39,0401
Vegetação
4
374,87
396,284
Arbórea
Vegetação
5
323,998
306,352
Arbustiva
Total (km²)
1035,65
1035,65
Tabela 2. Quantitativo de áreas por planos de informação
Fonte: Autores (2019)

15,5655
264,321
361,266
1035,65

Analisando a Tabela 2, nota-se que a classe que sofreu menos alteração foi a de vegetação
arbustiva, ou capoeira, devido à sua quantidade majoritária na MO mesmo que sua supressão
seja substituída pela área urbana, tendo um aumento percentual de 11,5% durante todo o
período analisado. A classe de vegetação arbórea, ou floresta, foi a que apresentou a maior
redução de área, correspondendo a uma diminuição aproximada de 67% durante o intervalo –
classe que poderia ser menor, caso não houvessem avanços na legislação sobre preservação
ambiental. Na MO há, por exemplo, a Reserva do Morro Grande, localizada no extremo sul de
Cotia. A classe de hidrografia, que contempla os córregos e espelhos de água, sofreu uma
diminuição total de cerca de 67%, provavelmente causada por assoreamentos e erosões. A
classe de solo exposto também teve uma redução no período total de aproximadamente 20%.
Porém, na maioria das vezes estes espaços não impermeabilizados são loteamentos residenciais
em fase de terraplanagem. Já a classe de área urbana aumentou na MO, com um espraiamento
de cerca de 77%.
Visualizou-se o crescimento da mancha urbana no sentido noroeste, sendo que os
municípios de Jandira e Carapicuíba tiveram uma expansão mais adensada, consequência do
pouco espaço de área verde disponível, enquanto os demais municípios tiveram um aumento
urbano mais pulverizado devido à vastidão da vegetação.
Verifica-se que em Osasco, em 1986, na região sul, nos bairros Conceição e Cohab Promorar
Raposo Tavares, ainda restava muita área verde com o solo exposto, indicando o começo da
urbanização dos distritos supracitados. Na região norte deste município há também o bairro
Paiva Ramos com cerca de 240 km² que ainda conserva suas áreas verdes, mostrando pouca
interferência antrópica, além de ser um dos distritos osasquenses com a menor densidade
demográfica: 6,65 hab./km² contra 10.264,80 hab./km² (IBGE, 2010).
Cotia teve seu maior crescimento territorial em sentido sudeste no eixo da Rodovia Raposo
Tavares, ao longo do centro do município. Na face sudoeste entre o intervalo de 2002 e 2017 o
bairro de Caucaia do Alto apresentou um crescimento significativo por causa da implantação de
condomínios residenciais. A face sul de Cotia mante-se intocada da ação antrópica por ser uma
área de proteção ambiental da Reserva do Morro Grande. É dentro da MO o município com
maior área de vegetação.
Vargem Grande Paulista era um distrito de Cotia e se emancipou em 1981. Observa-se que
em meados de 1986 havia a predominância do solo exposto, caracterizado especialmente pelo
movimento de terra dos empreendimentos imobiliários para a construção das edificações. Em
2017 a mancha urbana já aparece consolidada, com forte especulação imobiliária.
Taboão da Serra e os distritos Butantã e Pirajussara de São Paulo são os lugares da MO com
maior densidade demográfica. Possuem também a maior área impermeabilizada, sendo comuns
a incidência de núcleos de baixa renda e assentamentos em áreas irregulares.
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Santana de Parnaíba é o segundo município com maior área de vegetação dentro da MO.
Também em 2017, verifica-se a forte incidência de solo exposto que servirá de espaço para
implantação de futuros empreendimentos com forte potencial imobiliário. A mancha urbana
evoluiu de forma radial a partir do centro do município, destacando a face norte no bairro do
Fazendinha e na face sul nas regiões dos Alphavilles.
Os municípios de Itapevi, Jandira e Carapicuíba são caracterizados por terem a população
mais carente da MO – possuem o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) mais baixo. Situada
em muitos bairros criados a partir de assentamentos irregulares (favelas), Itapevi teve seu
crescimento territorial a partir do centro em sentido leste, embora ainda possua áreas verdes,
é evidente o potencial para construção de empreendimentos imobiliários futuros. Jandira e
Carapicuíba possuem a malha urbana adensada, entretanto observa-se que para o período
estudado as regiões sul de ambos municípios apresentam os bairros mais espaçados, com
predominância de áreas de vegetação.
Barueri teve sua área populacional mais que quadruplicada no período de 1986 a 2017,
cerca de 335% enquanto o seu crescimento territorial foi na ordem de 174%. Já em Pirapora do
Bom Jesus ocorreu o inverso: o crescimento territorial foi maior que o aumento demográfico no
mesmo intervalo de tempo, cerca de 415% e 335% respectivamente. A construção de
empreendimentos habitacionais em Pirapora do Bom Jesus é pequena em comparação ao
demais municípios da MO, devido ao seu afastamento geográfico.
As tabelas 2 e 3 mostram o crescimento populacional e o crescimento da mancha urbana na
MO para o período estudado.

Município

População Estimada
1986

2002

2017

Crescimento
Crescimento
Urbano 1986 a Urbano 2002 a
2002 (%)
2017 (%)
165,99
25,99
81,53
12,89
117,21
52,87
183,68
36,50
141,30
28,81
36,37
6,49

Barueri
79.830
212.341
267.534
Carapicuíba
193.534
351.314
396.587
Cotia
71.602
155.523
237.750
Itapevi
59.270
168.135
229.502
Jandira
39.086
94.316
121.492
Osasco
480.555
655.337
697.886
Pirapora do Bom
5.374
12.858
18.174
139,27
41,35
Jesus
Santana de
11.717
78.632
131.887
571,06
67,73
Parnaíba
São Paulo
951.184 1.038.431 1.127.480
9,17
8,58
Taboão da Serra
107.097
203.818
279.634
90,31
37,20
Vargem Grande
16.649
33.693
50.346
102,37
49,43
Paulista
MO
2.015.897 3.004.397 3.558.272
148,93
33,44
Tabela 3. População estimada e crescimento populacional dos municípios da MO nos anos
apurados.
Fonte: SEADE (adaptado, 2019)
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Analisando a tabela 3, verifica-se que os municípios que teve o maior crescimento
populacional para os dois intervalos foi Santana de Parnaíba enquanto o município que teve o
menor aumento foi São Paulo para o primeiro intervalo e Osasco para o segundo. Demonstrase assim que quanto maior a disponibilidade de áreas verdes maior o potencial para o
crescimento territorial e demográfico.
Área (he)

Município
1986

2002

2017

Crescimento
1986 a 2002
(%)
59,49
113,99
110,01
158,76
113,15
30,69

Crescimento
2002 a 2017
(%)
9,14
8,32
47,89
39,81
32,32
-1,62

Barueri
1.865,68
2.975,66
3.247,73
Carapicuíba
944,46
2.021,03
2.189,24
Cotia
1.367,73
2.872,34
4.247,90
Itapevi
629,37
1.628,55
2.276,90
Jandira
355,23
757,17
1.001,88
Osasco
3.487,76
4.558,31
4.484,63
Pirapora do Bom
218,70
432,27
908,37
97,65
110,14
Jesus
Santana de Parnaíba
891,54
2.344,22
3.356,99
162,94
43,20
São Paulo
5.879,33
6.159,76
5.563,61
4,77
-9,68
Taboão da Serra
817,83
1.403,91
1.354,32
71,66
-3,53
Vargem Grande
216,72
710,64
1.171,35
227,91
64,83
Paulista
MO
16.674,33 25.863,87 29.802,92
104,64
30,98
Tabela 4. Crescimento da mancha urbana dos municípios da MO nos anos apurados.
Fonte: Autor (2019)

Entre os municípios da MO que apresentaram maior crescimento territorial estão Vargem
Grande Paulista e Santana de Parnaíba no intervalo 1986-2002 e Pirapora do Bom Jesus e
Vargem Grande Paulista entre para 2002-2017. Observando-se a Tabela 4, observa-se que os
municípios de Osasco, São Paulo e Taboão da Serra tiveram valores negativos para o interim de
2002-2017, isto é, a mancha urbana diminuiu: Esse fenômeno se deve ao incentivo de políticas
públicas de verticalização das comunidades, transformando os assentamentos irregulares em
prédios de moradia popular, geralmente de até 4 (quatro) andares, através de projetos
imobiliários, como por exemplo a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo (CDHU) e o programa Minha Casa Minha Vida (Marques & Rodrigues, 2013).
A figura 3 mostra a evolução da mancha urbana para o período estudado.

485

Figura 3. Sobreposição da expansão urbana da MO para os anos de 1986, 2002 e 2017.
Fonte: Autores (2019)
A Figura 3 mostra que no término do período analisado, a paisagem urbana consolida-se
num padrão disperso de crescimento, mostrando-se mais evidente a conurbação entre os
municípios de Barueri e Santana de Parnaíba pela rodovia Castello Branco (SP-280) sentido
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Ourinhos e de forma mais modesta entre Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus pela
Estrada dos Romeiros (SP-312) sentido Itu-SP. Ressalta-se que o aumento da conurbação implica
na intensificação dos fluxos sociais entre os municípios, incluindo os mais remotos, como
fragmentação local do trabalho, movimento pendular e migração para consumo.
Embora geralmente a conurbação seja vista como algo positivo pelos gestores públicos – o
crescimento imobiliário aumenta a receita fiscal do imposto predial e territorial urbano (IPTU)
ao município –, a ausência de planejamento territorial pode ocasionar problemas como poluição
de corpos hídricos, ocupação irregular para moradia em regiões de mananciais ou áreas de
preservação permanente (APPs), redução de mobilidade por causa de trânsitos e segregação
das classes econômicas por causa da ausência de infraestrutura pública (BONORA, 2015).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisando os mapas, nota-se que o crescimento urbano retrata o dinamismo da paisagem:
construção de novos empreendimentos imobiliários, diminuição da zona rural, instituição de
legislações municipais para preservar o meio ambiente e aumento da verticalização e
assentamentos de moradias irregulares. Desta forma, o geoprocessamento se apresenta como
ferramenta importante e útil para o planejamento territorial, por gerar alternativas em relação
às dificuldades advindas da urbanização, seja para mitigar ou resolver problemas.
Observa-se que as gestões públicas pouco aproveitam dos benefícios do SIG para
administrar o zoneamento da cidade, especialmente os municípios pequenos com poucos
recursos. A implantação do SIG nestas administrações traria uma melhora significativa no
sentido de identificar as condições socioeconômicas e físicas dos distritos, como por exemplo,
encontrar áreas potenciais para implantação de programas de construção de habitações
populares, sinalizar novos bairros periféricos, inferir redes de drenagem e nascentes não
cadastradas, delimitar áreas de preservação permanente, estimar poluição difusa e mapear
áreas suscetíveis à erosões e inundações.
Como a MO possui muitas áreas vazias ou desocupadas nos seus núcleos urbanos, o
mapeamento do crescimento seria útil para balizar os planos diretores quanto aos aspectos de
mobilidade urbana e zoneamento comercial / residencial, levando a um maior aproveitamento
de espaços ociosos seja com moradia popular, criação de áreas públicas, de educação, cultura e
lazer, melhorando a qualidade de vida dos munícipes, fragilizada pelo adensamento urbano com
o crescimento populacional maior que o crescimento territorial.
Conclui-se que o geoprocessamento é, hoje, mais que uma ferramenta fundamental para os
estudos do aumento demográfico/urbano das cidades. A objetividade de levantamentos
geoprocessados permite a apresentação de resultados que identificam com maior clareza as
reais necessidades sociais, econômicas e ambientais de uma população ou região. Assim, com o
geoprocessamento é possível garantir melhores resultados a fim de se obter um
desenvolvimento sustentável que aprimore a inclusão das pessoas à sociedade.
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