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MATERIAL E MÉTODOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO
Identificadas as características socioterritoriais da região verificou-se a ineficiência

de suas políticas públicas habitacionais. O uso de imagens de satélite permitiu a

quantificação da dinâmica territorial. Porém, devido a problemas de georreferenciamento,

a comparação entre imagens de 2000 e 2016 exigiu manobras como elaboração de área

envolvente. Em etapas posteriores cita-se o uso de fotografias aéreas e o refinamento das

atuais imagens que contribuam mais precisamente para planos urbanos integrados

A Região Metropolitana da Baixada Santista RMBS - apresenta-se como a 3ª região

mais populosa do Estado de São Paulo (IBGE, 2010), localizada em uma Zona Costeira que

possui conflitos de interesses entre atividades como a do porto de Santos, setor

imobiliário e turismo local - junto à presença do estuário de Santos e de biomas como

manguezais e Mata Atlântica. O planejamento urbano tem como objetivo pensar e intervir

nos possíveis destinos dos cenários urbanos, podendo segundo o Programa Cidade

Sustentável (2015) identificar as vocações locais e regionais de um território,

estabelecendo políticas de desenvolvimento municipal, na busca de melhorar a qualidade

de vida. Identificando a atual necessidade de estudos que forneçam informações para o

desenvolvimento de planos urbanos integrados, visando à sustentabilidade das cidades da

região, o objetivo deste trabalho é mapear o uso da Terra e cobertura vegetal da porção

central da RMBS entre os anos 2000 e 2016 para definir características físicas do processo

de uso e ocupação do solo que contribuem diretamente para planos urbanos locais.

O mapeamento proposto, na escala 1/50.000, se iniciou com imagens multiespectrais

e pancromáticas disponíveis nos sistemas LANDSAT 5 (com imagens do ano 2000) e 8

(referente a imagens do ano 2016) na cena 219/77. O recorte espacial baseou-se em 5

municípios: Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão e Praia Grande. Utilizando o sistema

SPRING 5.5 - Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas (Spring, 1996)

para o processamento digital, foram realizadas as seguintes etapas:

Figura 1 – Principais características sócio territoriais dos municípios da região central da RMBS

O realce da imagem permite uma melhor identificação visual, que foi seguida de

elaboração de imagens com sobreposição das bandas envolvidas - composições

RGB_432 e 321 (ano 2000) e RGB_543 e 432 (ano 2016). Após definição do retângulo

envolvente, definiram-se padrões de uso que permitiram elaboração de mapas temáticos.

O processamento digital das imagens de satélite baseou-se em 2 conjuntos de

bandas para cada região e para cada ano: cores vistas a olho nu (Fig. 2) e com

infravermelho (Fig. 3).

Figura 3 – Composição colorida RGB_432_2000 (A) e sua segmentação (B); Composição

colorida RGB_543_2016 (C) e sua segmentação (D)
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Como referência bibliográfica principal para o levantamento de dados

sócioterritoriais da região central da Baixada Santista utilizou-se aqui o Diagnóstico

Urbano Socioambiental Participativo realizado pelo projeto Litoral Sustentável (2012). Após

interpretação dos dados municipais no contexto de urbanização, economia, gestão

pública, aspectos cultural, ambiental, de saúde, pôde-se, com destaque para a

desigualdade socioespacial na ocupação urbana, definir os seguintes cenários (Fig. 1):

Destaca-se aqui que a utilização da banda do infravermelho permite uma melhor

identificação das áreas de vegetação nas imagens selecionadas. Já para sua classificação

tornou-se necessária a definição de uma área envolvente comum às duas datas e a

criação de temas que permitisse assim sua comparação (Fig. 4).
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Figura 4 - Elaboração de imagens classificadas a partir dos temas definidos de área urbana –

na cor vermelha - e vegetação – na cor verde - nos anos 2000 (A) e 2016 (B)

A partir das imagens classificadas pode-se quantificar o processo de crescimento

urbano e paralela supressão de vegetação ocorrida na região (Tab.1).

Figura 2 – Composição colorida RGB_321_2000 (A) e sua segmentação (B); Composição

colorida RGB_432_2016 (C) e sua segmentação (D)
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Ano 2000 (km²) Ano 2016 (km²) Modificação (%)

Área urbana 166,7 179,9 8,4

Vegetação 481,1 466,2  -3,1

Tabela 1

Comparação entre áreas urbanas e com presença de vegetação entre  os anos de2000 e 2016

A B

C


