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Introdução
O trabalho propõe uma metodologia para um estudo simplificado da

morfologia urbana em cidades costeiras, objetivando a determinação dos padrões de
crescimento urbano e a delimitação de áreas sujeitas à ocupação futura, com vistas
à realização de mapeamento geotécnico. Para estudo de caso foi escolhida a cidade
de Pelotas/RS, a qual esta expressamente arrolada no Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro II (BRASIL, 1988) como município estuarino-lagunar
situados na faixa terrestre da zona costeira.

Metodologia
A metodologia utiliza variados tipos e formas de dados espaciais a fim de

determinar os vetores de crescimento urbano, confrontando-os com a situação atual
da ocupação urbana e com os condicionantes físicos e legais do crescimento, de
forma a delimitar áreas de potencial ocupação futura e reduzir esforços de
mapeamento e análise geotécnica.

Os dados foram cruzados e analisados no Sistema de Informações
Geográficas (SIG)  ArcView.

Vetores de Crescimento

Para determinar a direção e sentido do crescimento urbano foi realizada uma
análise da evolução morfológica da cidade através do seu parcelamento de solo.
Para tanto, foram utilizados os dados brutos da pesquisa de Silva (2004): plantas
cadastrais, plantas de loteamentos, conjuntos habitacionais e ocupações irregulares,
que abrangem um período de 191 anos (de 1915 a 2006)2.

A Figura 1 apresenta o crescimento urbano de Pelotas em 7 seqüências
histórico-espaciais.

1 Programa de Pós-Graduação em Engenharia Oceânica – Escola de Engenharia - FURG
2 A pesquisa de Silva (2004) prospectou dados do período de 1915 a 2002, o período subseqüente (2003 a 2006)
foi complementado pelos autores.



Figura 1 – Crescimento urbano de Pelotas

Vazios Urbanos

Seguindo a metodologia foi realizado mapeamento e análise da atual situação
da ocupação do solo na cidade. Obedecendo-se regras pré-estabelecidas, foram
delimitadas as áreas não ocupadas (Vazios Urbanos). Para tanto, foram utilizadas
imagens de satélite as quais foram cruzadas com a planta digital de lotes e dados do
cadastro imobiliário da Prefeitura.

Após diversas operações espaciais foi gerado, no ArcView, um mapa
representativo dos vazios urbanos com significância para o crescimento da cidade,
considerando áreas territoriais mínimas e os vetores de crescimento.

Condicionantes Físicos e Legais

Nesta etapa foram analisadas e mapeadas as Áreas de Ocupação Restrita,
tendo como base à lei do 3° Plano Diretor de Pelotas e seus respectivos mapas.

Também foram mapeadas as Áreas de Ocupação Desfavorável, que são:
áreas de difícil acesso e de pouca infra-estrutura urbana; áreas muito afastadas do
centro e das facilidades urbanas; áreas que ainda guardam um caráter rural, mesmo
estando compreendidas no perímetro urbano.

Cruzamento de dados

Nesta etapa foi realizado o cruzamento entre os dados resultantes das etapas
anteriores, e subtraídas dos Vazios Urbanos as Áreas de Ocupação Restrita e Áreas
de Ocupação Desfavorável.



Simplificação dos dados

Em função da escala a ser empregada no mapeamento geotécnico, pode
haver uma simplificação nas áreas mapeadas. Desta forma, foram eliminados
pequenos vazios urbanos fragmentados e áreas menores que 100.000 m², e
agrupados vazios contíguos em polígonos maiores, geometricamente simplificados.

Resultados
O resultado final do processo pode ser visto na figura 2. Com a aplicação da

metodologia foram mapeados 54 km² de áreas urbanas sujeitas à ocupação futura.
Considerando que a mancha urbana da cidade é de aproximadamente 77 km² (40%
da área urbana) e que, portanto, Pelotas possui 115 km² de áreas vazias, o
mapeamento resultou na redução substancial (47%) das áreas a serem analisadas
quanto às características geotécnicas.

Figura 2: Mapa das áreas sujeitas ao crescimento urbano

Conclusão
A delimitação das áreas sujeitas à ocupação e uso devido ao crescimento

urbano é eficaz como etapa prévia ao mapeamento geotécnico, reduzindo esforços
e evitando análises desnecessárias em áreas de baixo potencial de ocupação.

Para tanto, pode ser utilizada uma metodologia simplificada que trabalhe com
o cruzamento de dados que em geral fazem parte do acervo das prefeituras ou
estão ao alcance destas.
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