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Resumo: O processo de crescimento desordenado no Distrito Federal não pode ser 

contido mesmo o poder público detendo a propriedade de grande parte dos terrenos 

destinados a ocupação urbana. O objetivo geral do trabalho é analisar a relação entre o 

aumento da área urbana com o crescimento populacional das cidades de Samambaia, 

Recanto das Emas e Riacho Fundo por meio do levantamento populacional, 

espacialização da área urbana em escala temporal e análise estatística dos dados. No 

ENVI 4.8 realizou-se a classificação supervisionada das imagens pelo método da Máxima 

Verossimilhança. Após a classificação das imagens, foi feito no software ArcGis 10.0 o 

recorte de cada cidade para todos os anos. Os dados de população das cidades de 1996, 

2000 a 2011 foram adquiridos na Companhia de Planejamento do Distrito Federal. A 

compilação dos dados foi feita no Microsoft Excel 2010, no qual foram calculados o 

coeficiente de Person e o coeficiente de determinação considerando as variáveis área 

urbana e população. Foi verificado um aumento de 145% da mancha urbana em 16 anos. 

Com o coeficiente de determinação de 0,9064 entre a mancha urbana da área total e 

população pode-se inferir que a expansão urbana ocorre de forma horizontal. 

Individualmente as três cidades obtiveram fortes ajustes da mancha urbana com a 
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população. O tipo de crescimento vertical do Recanto das Emas e Riacho Fundo não são 

consideráveis para mudar o padrão de crescimento horizontal verificado, diferentemente 

ocorre em Samambaia que possui uma tendência a verticalização. 

Palavras-chave: Geoprocessamento, Crescimento Urbano, Urbanização e Sistemas de 

Informação Geográfica – SIG. 

Introdução 

Embora as áreas urbanas ocupem uma porção pequena da superfície terrestre, sua 

extensão, distribuição e evolução têm grande impacto no meio ambiente e na dinâmica 

socioeconômica mundial (Small, 2005 apud Alves et al., 2009), por isso o crescimento 

urbano tem sido fonte de estudos para uma melhor compreensão de como funciona essa 

dinâmica, visto que as cidades estão em permanente mudança (Polidori, 2004). 

No Brasil foi em meados do século XIX que o processo de formação dos centros urbanos 

se deu, segundo Lodder (1997) esse fato aconteceu devido ao aumento acelerado da 

população total do país; aos efeitos induzidos e aos reflexos da Revolução Industrial e ao 

próprio crescimento industrial brasileiro. Entre 1940 e 1980 o Brasil cresceu 

economicamente a taxas muito altas. Nesse período um gigantesco movimento migratório 

foi o principal responsável por ampliar a população urbana em 125 milhões de pessoas 

em apenas 60 anos (Maricato, 2002). 

Na capital federal o modo de se fazer cidade ocorreu de maneira peculiar, foi resultado 

do processo de interiorização do país (Almeida, 2013) e ao contrário da maioria das 

cidades, Brasília é especial não só no que diz respeito à sua estrutura urbana, mas, 

sobretudo, quanto ao planejamento territorial. 
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De acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT, 

2009), apesar de o poder público deter a propriedade de grande parte dos terrenos 

destinados à urbanização, não impediu, entretanto, o processo de crescimento 

desordenado, proporcionando uma segregação residencial e espacial, com a população 

pobre instalando-se cada vez mais distante da área central e a população de alta e média 

renda morando na própria área central. 

Nesse contexto o sensoriamento remoto oferece inúmeras possibilidades para aplicações 

em planejamento urbano, pois fornece informações espaciais consistentes de grandes 

áreas, com a vantagem da alta resolução espacial e alta frequência temporal (Weng, 2012 

apud Bagan; Yamagata, 2012). Estas informações facilitam o trabalho dos planejadores, 

permitindo estabelecer estratégias para uma melhor gestão dos recursos (Nakamura; 

Novo, 2005). O uso das imagens de satélite para a análise urbana cresceu a partir da 

evolução dos sensores e novos satélites, que trouxeram maior acuidade visual e também 

maior detalhamento dos objetos que compõem cada imagem (Barros; Dutra; Macedo, 

2007). 

A combinação de sensores remotos e de dados de censo da população nos permite 

compreender padrões e tendências espaciais e temporais de crescimento urbano, como 

relatam Bagan e Yamagata (2012) em seu trabalho sobre a expansão urbana em Tokyo, 

Japão. Neste caso combinaram-se dados socioeconômicos e de sensoriamento remoto, 

explorando a densidade populacional, para uma análise quantitativa do crescimento 

urbano. 

Foresti (1978) procurou definir modelos de correlação entre população e área de 

municípios do Estado de São Paulo no período de 1970 e 1973, através de fotografias 
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aéreas e imagens de satélite LANDSAT. A fim de validar o uso de imagens de satélite 

para criar modelos de inferência populacional, foi mapeada a mancha urbana a partir das 

fotografias aéreas através de uma interpretação visual, e estas foram comparadas às 

obtidas nas imagens de satélite LANDSAT através de interpretação automática. O 

resultado foi um coeficiente de correlação de 0,96 entre as áreas obtidas a partir dos dois 

tipos de imagens, portanto o método de classificação automática a partir de imagens de 

satélite LANDSAT, ainda que possua baixa resolução espacial (30m), se mostrou 

satisfatório. De acordo com a autora supracitada, essa pequena diferença acentua o uso 

de imagens de satélite que traz como vantagens o custo, repetitividade, extensão da área 

coberta pelas cenas e possibilidade de processamento automático. 

De acordo com o PDOT-DF, entre 1989 e 1994 foi executado um dos maiores programas 

de assentamento para a população de baixa renda já realizados no DF, com a oferta de 

aproximadamente 100 mil lotes urbanizados. Foi assim que surgiram as cidades de 

Samambaia, Recanto das Emas, Águas Claras, além de Riacho Fundo e Santa Maria. Essa 

política habitacional permitiu o atendimento da demanda de grande parte da população 

que morava em invasões e fundos de lotes e, gerou, por consequência, uma remodelação 

do espaço urbano do DF. 

Para este trabalho a área escolhida compreendeu quatro RA’s, por haver localização 

espacial próxima entre elas, adotando-as como objeto de estudo: Riacho Fundo I e II, 

Samambaia e Recanto das Emas. O objetivo geral do trabalho consiste em analisar a 

relação entre o aumento da mancha urbana com o crescimento populacional das RA´s em 

questão. Como objetivos específicos tem-se o levantamento do crescimento populacional, 

a espacialização da mancha urbana em uma escala temporal, e a análise estatística dos 

dados. 
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Material e métodos 

Para elaboração do trabalho foram utilizadas: a) 13 imagens de satélite Landsat TM 5 

(221/71) datadas em 12/06/1996, 23/06/2000, 07/04/2001, 02/07/2002, 18/07/2003, 

18/06/2004, 04/05/2005, 23/05/2006, 26/05/2007, 26/04/2008, 03/08/2009, 16/06/2010 e 

22/06/2011, b) software de processamento ENVI 4.8 - Environment for Visualizing 

Images, c) o software ArcGis 10.0, e d) o software Microsoft Excel 2010. Todos os 

softwares possuem licença adquirida pelo laboratório de Geoprocessamento da 

Universidade Católica de Brasília – UCB. 

A aquisição das imagens foi feita diretamente no sitio eletrônico da USGS – United States 

Geological Survey, que disponibiliza em seu banco de dados imagens de satélites 

registradas gratuitas. A escolha das bandas ocorreu em função das que melhor 

representassem as classes para o estudo, dessa forma foi feita a fusão no ENVI das bandas 

espectrais 2 (0.50 - 0.60 μm), 3 (0.63 - 069 μm) e 4 (0.76 - 0.90 μm) para composição da 

imagem colorida. 

A área escolhida para o estudo engloba três Regiões Administrativas (figura 1) de acordo 

com o IBGE, Riacho Fundo I e II (essas duas RA’s são tratadas como uma só), Recanto 

das Emas e Samambaia. O recorte foi feito no ArcGis 10.0, utilizando o shapefile dos 

setores censitários do DF de 2010, disponível gratuitamente no site do IBGE. 
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Figura 1 – Área compreendendo RA’s de estudo. 

No ENVI realizou-se a classificação supervisionada das imagens pelo método estatístico 

da Máxima Verossimilhança, que consiste na identificação e coleta amostral de pixels 

representativos de cada tipo de cobertura da imagem e agrupamento automático de acordo 

com a similaridade do comportamento espectral dos pixels. Para este trabalho foi definido 

três classes de uso e ocupação do solo: mancha urbana (prédios, casas, ruas, etc.), 

vegetação/área rural (mata de galeria, vegetação arbórea, vegetação arbustiva, área de 

agricultura, chácaras, etc.) e solo exposto. Após a classificação das imagens, foi feito no 

software ArcGis 10.0 o recorte das RA’s para todos os anos, dessa forma, obteve-se os 

dados de mancha urbana por região administrativa. Para a correção de erros da 

classificação foi utilizado o mesmo software, visto que devido à similaridade de respostas 

espectrais a classificação pelo ENVI gerou algumas inconformidades. Ainda no ArcGis 

10.0 foi feito o layout dos mapas e cálculo das áreas correspondentes a classificação de 

cada pixel. A figura 2 abaixo mostra o fluxograma da metodologia. 
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Figura 2 - Fluxograma da metodologia de tratamento das imagens 

Os dados de população das RA’s de 1996, 2000 a 2011 foram adquiridos no sitio 

eletrônico da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (www.codeplan.df.gov.br) 

no seu anuário estatístico, com nota de que a estimativa da população foi realizada a partir 

do Censo Demográfico de 2000 e da Contagem da População de 1996, elaborados pela 

IBGE. A compilação dos dados foi feita por meio do Microsoft Excel 2010. Após a 

correção das imagens, os dados de uso do solo foram importados para o Microsoft Excel 

2010 e calculados. Obteve-se a área total, a população total para cada ano, a mancha 

urbana de cada RA e os testes estatísticos. 

Estima-se que o coeficiente de correlação de Pearson e suas derivações são escolhidos 

em 95% dos casos para descrever o padrão de relacionamento entre variáveis ou para 

fazer inferências válidas para a população a partir de dados amostrais (Chen e Popovic, 

2002 apud Filho e Júnior, 2009). Trata-se de uma medida de associação linear entre 

variáveis. Sua fórmula é representada pela equação 1 a seguir: 

                                                        Equação (1) 

Onde: 

r, coeficiente de Pearson;  n, número de observações; 

xi, observação x;   yi, observação y; 

X e Y , média das variáveis;  sx e sy, o valor do desvio padrão. 
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O quadrado do coeficiente de correlação de Pearson é chamado de coeficiente de 

determinação ou simplesmente R2. É uma medida da proporção da variabilidade em uma 

variável que é explicada pela variabilidade da outra (Shimakura, 2013). Dessa forma 

foram calculados o coeficiente de Person e o coeficiente de determinação considerando 

as variáveis mancha urbana e população. 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos sofreram influência das diversas características do meio urbano 

que, segundo Harvey (2002 apud Durand et al., 2007) é uma reunião complexa de vários 

tipos de cobertura do solo que inclui diversas superfícies impermeáveis (área construída 

ou superfícies artificiais), vegetação, água e solo exposto e pelos dados de sensoriamento 

remoto utilizados. Nas imagens classificadas, as áreas urbanizadas por vezes são 

confundidas com área de solo exposto presente em áreas de transição de uso e áreas 

preparadas para o cultivo, localizadas na franja rural-urbana, problema constado por 

Durand et al. (2007), que também relata que a complexidade e a diversidade de 

propriedades espectrais das coberturas do solo urbano também constituem uma limitação 

para uma separação precisa de várias das categorias de cobertura do solo urbano.  

Constatou-se que em 1996 a mancha urbana total da área de estudo era cerca de 1.170 ha, 

que corresponde a 9,64% da área total (1170,72 ha) e no ano de 2011 era de 

aproximadamente 2.867 ha (Figura 3), o que representa 23,62%. Foi verificado um 

aumento de mais de 1.697 ha, ou 145% de crescimento da mancha urbana em 16 anos 

(Quadro 1). O crescimento médio anual (2000 a 2011) foi de 89,27 ha ou 3,99%, com um 

índice de 13,46% no ano de 2002, tendo como o referido ano o de maior crescimento, e -

1,53% em 2006, ano de menor crescimento. O valor negativo do ano de 2006, implicando 
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uma redução da mancha urbana, pode ser explicado pela classificação errônea de pixels 

com respostas espectrais semelhantes ou áreas desapropriadas e revegetadas, da mesma 

forma acontece no ano de 2004 (-0,41%). Nestes casos, pode-se considerar que a mancha 

urbana teve pouco ou nenhum crescimento. Verifica-se que o crescimento da mancha 

urbana começa a desacelerar a partir de 2003, de 2005 a 2008 praticamente estagnou, 

sendo retomado em 2009 a 4,88%. 

 

Figura 3 - Mapa da mancha urbana em 1996 e 2011 nas três RA’s. 

Quadro 1 – Variação da mancha urbana da área de estudo e taxas de crescimento no 

período de 1996, 2000 a 2011. 
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No período estudado, a RA que mais contribuiu para o aumento populacional da área foi 

Samambaia com média de 51,53% de contribuição anual, seguida pelo Recanto das Emas 

com 33,52% e Riacho Fundo, 14,95%, como se pode conferir no Quadro 2 e na Figura 4. 

Quadro 2 – População por RA para os anos de 1996, 2000 a 2011. 

 

Fonte: CODEPLAN, 2013. 
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Figura 4 - Gráfico da população por RA para os anos de 1996, 2000 a 2011. 

Os dados de mancha urbana foram confrontados com os dados de população das três 

cidades (Figura 5), podendo se constatar um coeficiente de determinação de 0,9064 entre 

esses fatores, ou seja, apenas cerca de 10% da variância não depende das variáveis 

estudadas. A partir dessa verificação pode-se inferir que a expansão urbana ocorre de 

forma horizontal, ou seja, o crescimento urbano acontece com a construção de edificações 

de poucos pavimentos. O crescimento horizontal implica perda de área agricultável, mas 

por outro lado, a maior presença de áreas verdes, melhor circulação do vento e ainda 

melhor circulação de veículos (Bertani; Brenig; Spohr, 2012). 

 

Figura 5 – Correlação entre mancha urbana e população para os anos de 1996, 2000 a 

2011. 
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A classificação e o recorte das RA’s viabilizaram uma análise da contribuição de mancha 

urbana por RA que juntamente com os dados populacionais (Quadro 2) de cada cidade 

possibilitou o cálculo da correlação de Pearson, dando origem ao Quadro 3. 

Quadro 3 – Correlação de Pearson para mancha urbana e população por RA e área total. 

 

Dancey e Reidy (2005 apud Filho e Júnior, 2009) sugerem r = 0,10 até 0,30 (fraco); r = 

0,40 até 0,6 (moderado) e r = 0,70 até 1 (forte). Dessa forma os valores encontrados para 

as três RA’s indicam fortes ajustes da mancha urbana com a população. Com o valor de 

0,9783 o Riacho Fundo é a que apresenta o maior grau de dependência estatística linear 

entre as variáveis, seguido do Recanto das Emas com 0,9359 e Samambaia, 0,8602. Os 

diagramas de dispersão das Figuras 6, 7 e 8 obtidos para cada RA estudada também 

demonstram a forte correlação linear positiva entre área urbanizada e população, expressa 

pelos valores de R2 e perceptível através da proximidade dos pontos em torno das linhas 

de tendência, que representam as equações de ajuste. Como consequência tem-se uma 

tendência em aumentar a precisão das estimativas populacionais e mancha urbana. 

 

Figura 6 - Gráfico da População x Mancha Urbana do Riacho Fundo de 1996, 2000 a 

2011.  
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Figura 7 - Gráfico da População x Mancha Urbana de Recanto das Emas de 1996, 2000 

a 2011. 

 

Figura 8 – Gráfico da População x Mancha Urbana de Samambaia de 1996, 2000 2011. 

Após visita em campo nas RA’s de estudo (Figuras 9, 10 e 11), constatou-se nas três 

cidades a forma de ocupação principalmente por domicílios do tipo casa, que se pode 

validar com os dados da CODEPLAN (Quadros 4, 5, 6 e 7). No Recanto das Emas 97,6% 

dos domicílios são do tipo casa, em Samambaia 87,51%, no Riacho Fundo I e II, 95,4% 

e 97,2% respectivamente, comprovando os resultados obtidos através do sensoriamento 

remoto de que a expansão urbana ocorre de forma horizontal.  

Quadro 4 - Domicílios ocupados segundo o tipo - Recanto das Emas - Distrito Federal – 

2013. 
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Fonte: CODEPLAN – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - Recanto das 

Emas - PDAD 2013. 

Quadro 5 - Domicílios ocupados segundo o tipo - Samambaia - Distrito Federal – 2013 

 

Fonte: CODEPLAN – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - Samambaia - 

PDAD 2013. 

Quadro 6 - Domicílios ocupados segundo o tipo - Riacho Fundo - Distrito Federal – 2011. 

 

Fonte: CODEPLAN – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - Riacho Fundo - 

PDAD 2011. 

Quadro 7 - Domicílios ocupados segundo o tipo - Riacho Fundo II - Distrito Federal - 

2011 

 

Fonte: CODEPLAN – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - Riacho Fundo II - 

PDAD 2011. 
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No Recanto das Emas e Riacho Fundo constatou-se em campo um tipo muito comum de 

domicílio que são as quitinetes, os apartamentos possuem características muito similares 

com estas, geralmente prédios baixos de no máximo 3 andares. Esse tipo de moradia se 

encontra na maioria das vezes em cima do comércio local como se pode observar nas 

figuras 9 e 10. Logo percebe-se que o tipo de crescimento vertical dessas RA’s não são 

consideráveis para mudar o padrão de crescimento horizontal verificado.  

 

Figura 9 - – Quitinetes e apartamentos em cima do comércio local e prédio em 

construção em meio de setor residencial de domicílios tipo casa no Recanto das Emas, 

2013. 

 

Figura 10 (continuação) – Quitinetes e apartamentos em cima do comércio local e 

prédio em construção em meio de setor residencial de domicílios tipo casa no Recanto 

das Emas, 2013. 
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Figura 11 – Quitinetes e apartamentos em cima do comércio local e setor de casas em 

construção no Riacho Fundo, 2013. 

 

Figura 12 (continuação) – Quitinetes e apartamentos em cima do comércio local e setor 

de casas em construção no Riacho Fundo, 2013. 

Na RA Samambaia, que obteve o menor valor da correlação de Pearson e R2 (0,8602 e 

0,7399), apesar de a maioria do tipo de domicilio ser casa, foi constatado um alto número 

de prédios residenciais como mostra a Figura 11. 

 

Figura 13 - Condomínios de luxo e prédios residenciais em construção em Samambaia. 
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Figura 14 (continuação) – Condomínios de luxo e prédios residenciais em construção 

em Samambaia. 

De acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios, em 2011 Samambaia 

contava com 1,6% de domicílios do tipo apartamento. Esse número aumentou em 2013 

para 10,5%. Essa verticalização pode ser percebida quando notou-se que, dentre as três 

RA´s analisadas, esta foi a que apresentou o menor índice de determinação entre a 

população e mancha urbana (R²=0,7399). Esses dados acompanham outros aspectos 

relacionados a melhoria da qualidade de vida na cidade, como a diminuição do índice do 

analfabetismo, aumento do número de pessoas com ensino superior, aumento da renda 

familiar média, ascensão das classes B e C, que são maioria na RA, desenvolvimento do 

comércio local, que se tornou praticamente independente do Plano Piloto (Amorim, 2013) 

etc. Esse crescimento socioeconômico atraiu o setor da construção civil, que segundo o 

jornal Correio Braziliense, tem se apresentado como a melhor opção no Distrito Federal 

para os investidores. Dessa forma, pode-se afirmar que Samambaia possui uma tendência 

a verticalização. 

Conclusões e Recomendações 

De acordo com os resultados obtidos neste estudo, pode-se concluir que: 

• A população das três cidades estudadas está bem distribuída espacialmente e demanda 

um serviço de transporte urbano adequado a essa realidade; 
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• O crescimento relativo mais intenso ocorreu entre 2001 e 2002, com uma expansão de 

13,46%; 

• A variação do crescimento urbano em função do tempo pode ter sido influenciada pela 

política habitacional do governo Roriz; 

• As RA’s Recanto das Emas e Riacho Fundo não possuem um processo de verticalização 

significativo; 

• A RA Samambaia possui tendência a verticalização; 

• Novos estudos, baseados em imagens de alta resolução espacial e dados populacionais 

por setor censitário, são necessários para permitir um melhor entendimento do 

crescimento urbano do Distrito Federal. 
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