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ESTUDO DO IMPACTO DA URBANIZAÇÃO NO ESCOAMENTO 
SUPERFICIAL EM SÃO LUÍS-MA, ATRAVÉS DE IMAGENS 

MULTITEMPORAIS DE SENSORIAMENTO REMOTO 
 

Maria Teresinha de Medeiros Coelho1; Cláudio José da Silva de Sousa2; & Karina Suzana 
Pinheiro Costa3 

RESUMO --- Neste trabalho analisa-se a ocupação do solo em uma área de expansão urbana, no 
bairro Renascença II em São Luís – MA, ao longo de 20 anos, verificando suas implicações no 
sistema de drenagem pluvial existente. No sistema SPRING, as imagens TM/LANDSAT-5 de 
11/06/2004 e 20/06/1984 foram corrigidas geometricamente e submetidas à aplicação do modelo 
linear de mistura espectral (Shimabukuro, 1987), gerando-se imagens-proporção de vegetação, solo-
urbano e pavimento. As imagens-proporção de vegetação foram segmentadas com limiares de área 
5 e similaridade 0, e submetidas ao classificador por regiões ISOSEG, gerando-se mapas temáticos 
de uso do solo. Nesses mapas, as classes temáticas urbanização e vegetação foram quantificadas e 
empregadas para estimarem os coeficientes de escoamento superficial (C), segundo DNIT (2005) e 
Michelin (1975), e, a partir desses valores, as vazões de contribuição pelo Método Racional (Bidone 
e Tucci, 1995). Em 11/06/2004 e em 20/06/1984, os valores de C estimados foram de 0,80 e 0,40 e 
as vazões de contribuição calculadas foram de 38,83m3 e 19,41m3, respectivamente. Ainda, 
comparando-se a vazão estimada para 11/06/2004 (38,83m3) com a vazão total das capacidades das 
tubulações existentes (19,66m3), verificou-se que as mesmas não apresentam condições ideais de 
funcionamento sem a ocorrência de enchentes no local. 
 
ABSTRACT --- This works aims to analyse the land use land cover in expansion urban area of the 
Renascença II quarter of São Luís – MA, throughout twenty years, verifying its implication on the 
existent pluvial drainage system. The images TM/LANDSAT-5 of 11/06/2004 and 20/06/1984 were 
geometrically corrected and submitted to the application of the linear model of spectral mixture 
(Shimabukuro, 1987), generating image-proportion of vegetation, urban-soil and builded area. The 
image-proportion of vegetation was segmented and submitted to the area classifier ISOSEG, 
creating thematic maps of soil use. In those maps, the thematic class’s urbanization and vegetation 
were quantified and employed to estimate the coefficients of superficial drainage (C), according to 
DNIT (2005) and Michelin (1975), and, based on those values, the contributing discharge by the 
Rational Method (Bibone e Tucci, 1995). In 11/06/2004 and in 20/06/1984, the estimated value for 
“C” were 0,80 and 0,40 and the calculated contributing discharges were 38,83m³ and 19,41m³, 
respectively. Still, comparing the estimated discharge from 11/06/2004 (38,83m³) with the total 
discharge of the capacities of the existent tubulations (19,66m³), it was verified that the same ones 
don’t present ideals conditions of operation without the occurrence of inundations in the place. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional de forma acelerado, fenômeno do último século, traz uma grande 

preocupação em relação à ocupação do solo urbano gerando sérios conflitos no planejamento da 

cidade. Dentre esses conflitos, tem-se o comprometimento dos fatores ambientais naturais, que 

sofrem alterações na medida em que se dá o avanço da urbanização, fazendo sentir os efeitos em 

todo aparelhamento urbano como também no revestimento do solo e na drenagem urbana. 

Na área urbana de São Luís, como em outras médias e grandes cidades, esse problema não 

tem sido diferente. A urbanização tem modificado o revestimento do solo, que por sua vez altera o 

escoamento superficial, sendo este, responsável pelo aumento das vazões máximas, que tem como 

conseqüência o aumento caótico na freqüência das inundações, bem como danos materiais e 

humanos. Dentre os bairros com características de forte urbanização, nos últimos anos, destacam-se 

algumas áreas localizadas no bairro Renascença II, no qual foi utilizado como estudo de caso neste 

trabalho. 

O bairro Renascença II encontra-se localizado na cidade de São Luís, pertencente à Ilha do 

Maranhão, onde se situa a capital do Estado. A área de estudo tem 112,23 ha e localiza-se na bacia 

do rio Anil, na zona residencial ZR9 (São Luis, 1997), entre as coordenadas, 2º31`23,94” a 

2º29`2,94” de latitude sul e, 44º19`20,73” a 44º16`28” de longitude oeste (figura 1). 

 

 
Figura 1 – Foto aérea da área de estudo. Esc. Aprox. 1:16.000. 

 

Este bairro, situado na região noroeste da Ilha, distante 5 km do centro histórico da cidade, 

ocupa uma localização privilegiada por estar próxima a orla marítima e é uma área de acelerada 

expansão urbana, com grande valorização imobiliária (Coelho, 2002). Apresenta características 
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físicas diferenciadas, quando comparadas aos demais existentes na cidade. Atrelado ao relevo, com 

variações de plano a forte ondulado, havia uma extensa cobertura vegetal que, ao longo dos vinte 

anos, vem sofrendo uma crescente redução em detrimento do avanço da urbanização. 

Para melhor compreensão dos fenômenos citados, surge a necessidade de se quantificar as 

alterações no uso/cobertura vegetal da área de estudo, analisando suas implicações no sistema de 

drenagem urbana, utilizando as potencialidades das técnicas de processamento digital aplicadas às 

imagens orbitais de média resolução espacial do sensor TM/LANDSAT-5. Diante do exposto, esse 

trabalho tem como objetivo geral fazer uma análise das alterações no uso do solo causadas pela 

urbanização entre 1984 e 2004. 

2 - CONTROLE URBANO E ESCOAMENTO SUPERFICIAL DIRETO 

Dentre os vários impactos da urbanização, torna-se cada vez mais preocupante suas 

repercussões sobre o uso e ocupação do solo, que quase sempre resultam em transformações nem 

sempre desejáveis. Sendo assim, os gestores públicos utilizam meios de conter, ou até mesmo, 

reverter esse quadro indesejável, através do planejamento urbano e dos instrumentos de controle.  

Por outro lado, é notória e reconhecida a necessidade de planos estratégicos onde propõem 

atuações integradas a longo prazo, dirigidas à execução de grandes projetos que combinam 

objetivos de crescimento econômico e desenvolvimento urbano, com um sistema de tomadas de 

decisões (Sanchez, 1999). 

No Brasil, atribuem-se às estruturas institucionais de Planejamento Urbano a tarefa de 

articular os órgãos municipais, estaduais e federais para elaborar instrumentos de trabalho que 

concretizem as intenções do governo local. Esses instrumentos tradicionalmente se constituem em 

planos, programas e um conjunto de normas que, por sua vez, devem ser plenamente articuladas 

entre si (Coelho, 2002). Como instrumento na gestão urbana e no planejamento urbano tem-se o 

conjunto de normas e regulamentos comumente denominado Legislação Urbana, que trata de 

aspectos importantes na regulação e controle do uso e ocupação do solo, como preservação de áreas 

verdes, hierarquia viária, etc. 

Outro instrumento importante é o Plano Diretor que auxilia na administração municipal, 

possibilitando ao gestor a aplicação racional dos recursos necessários à concretização dos objetivos 

desejados. O planejamento municipal, através do Plano Diretor, tem como objetivos gerais a 

promoção do desenvolvimento sócio-econômico e a melhoria dos serviços prestados pela prefeitura 

(Coelho, 2002). 
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Diante o intenso e rápido processo de urbanização, cresce o entendimento de que, para conter 

ou minimizar os inúmeros problemas relativos à estrutura das cidades, faz-se necessário que se 

encontrem formas de organização racional dos espaços e dos bens naturais através de mecanismos 

de Gestão Urbana. Nesta gestão, destaca-se o Plano Diretor da Drenagem Urbana que tem como 

objetivo criar os mecanismos de gestão da infra-estrutura urbana relacionada com o escoamento das 

águas pluviais e dos rios na área urbana da cidade. Este planejamento visa evitar perdas 

econômicas, melhoria das condições de saúde e meio ambiente da cidade. 

A drenagem faz parte da infra-estrutura urbana e deve ser planejada em conjunto com outros 

sistemas, considerando principalmente o Plano de Controle Ambiental, esgotamento sanitário, 

disposição de material sólido e tráfego local de veículos (Tucci, 2001). 

Segundo informações nos órgãos municipais competentes, não há um Plano Diretor de 

Drenagem Urbana para a cidade de São Luís. O Plano Diretor atual contempla algumas estratégias e 

recomendações nos serviços de infra-estrutura urbana, incluindo o de Drenagem Urbana. 

Para o escoamento superficial direto, deve ser feita uma análise das grandezas que o 

caracterizam de maneira criteriosa, pois constitui no sucesso de um processo de drenagem urbana. 

Erros cometidos nesta fase poderão introduzir incoerências graves no planejamento da bacia que 

acarretarão obras dimensionadas incorretamente. 

Dentre as grandezas mais significativas que defini o escoamento superficial destacam-se: 

bacia hidrográfica, período de retorno, análise do coeficiente de escoamento superficial, tempo de 

concentração, determinação da precipitação e intensidade pluviométrica e cálculo de vazão. 

Em uma pequena bacia de drenagem, que ocorre em grandes partes das áreas urbanas, os 

caudais são principalmente influenciados pelas condições climáticas, físicas e pela cobertura sobre a 

qual o homem tem algum controle. O homem, alterando no tempo as condições físicas da cobertura 

do solo, modifica as condições de escoamento, independentemente de variações dos fatores 

climáticos locais. Sendo assim, a área definida pela bacia hidrográfica é um elemento extremamente 

importante, e sua análise, deve ser feita com cuidados levando em conta os efeitos que o solo sofre 

em vista da ocupação urbana acelerada. 

As dificuldades em se estabelecer, objetivamente o período de retorno fazem com que a 

escolha recaia sobre valores aceitos de forma mais ou menos ampla no meio técnico. Muitas 

entidades fixam os períodos de retorno para diversos tipos de obra como critérios de projeto (Zahed, 

1995). Em geral, em drenagem urbana, este período varia de 5 a 25 anos. 
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Sendo assim, o período de retorno estará sempre relacionado com “risco aceitável” de uma 

determinada obra vir a falhar, pelo menos uma vez, durante sua vida útil. É intuitivo que ao longo 

de sua vida útil, essa obra terá um risco de falha que poderá ocorrer todo ano. 

Em relação ao coeficiente de escoamento superficial ou “Runoff” denomina-se como sendo a 

relação entre os volumes totais de escoamento superficial e de precipitação (Wilken, 1978). É uma 

variável muito utilizada no Método Racional, pouco suscetível de determinação mais precisa, e 

requer, portanto, muitos cuidados quando da sua seleção. Seu uso no método implica numa relação 

fixa para qualquer área de drenagem. Na realidade, isso não acontece. O coeficiente engloba os 

efeitos de infiltração, armazenamento por detenção, evaporação, retenção, encaminhamento das 

descargas e interceptação, efeitos esses que afetam a distribuição cronológica e a magnitude do pico 

de deflúvio superficial direto (CETESB, 1986). 

Segundo Zahed, (1995), precipitação máxima ou chuvas intensas são definidas como aquelas 

cujas intensidades ultrapassam um determinado valor mínimo. A determinação dessas intensidades 

é de fundamental importância em drenagem urbana, pois, em muitas metodologias, as vazões de 

projetos são obtidas indiretamente por modelos de transformação chuva-vazão. 

A intensidade é a quantidade de precipitação que ocorre em uma unidade de tempo, para uma 

chuva de uma dada freqüência e com uma duração igual ao tempo de concentração (CETESB, 

1986). Existem diversas formas de precipitação na natureza: a chuva, que é a ocorrência da 

precipitação na forma liquida e que, na nossa região, é a fonte dos problemas de drenagem urbana, e 

outras formas, como granizo, neve, geada, etc. (Zahed, 1995).  

Finalmente, a principal grandeza que caracteriza o escoamento superficial é denominada de 

vazão que é, genericamente, o volume de água escoada por unidade de tempo em uma determinada 

seção de um curso d’água.  

São utilizados diversos métodos (diretos e indiretos, empíricos e estatísticos) para o cálculo de 

vazão, tais como, Método Racional, Método de Ven Te Chow, Método do Hidrograma Unitário 

Triangular, Método Fuller, etc. Cada um tem uma aplicabilidade de acordo com a disponibilidade 

de dados e da dimensão da bacia hidrográfica. 

Para projeto de dispositivos de drenagem urbana é usual utilizar o Método Racional por se 

tratar de pequenas bacias. Sendo assim, esse método será utilizado na metodologia de cálculo da 

vazão neste trabalho. A grande aceitação do método deve-se a sua simplicidade e os resultados 

costumam ser satisfatórios, desde que sua aplicação seja feita dentro de suas condições de validade 

(Bidone e Tucci, 1995). 
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O método racional pode ser definido pela equação 1. 

Q = C.I.A/6              (1) 

Onde: 

Q = Deflúvio superficial direto máximo em m3/s; 

C = Coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de “runoff”; 

 I = Intensidade média da precipitação em mm/min, para uma duração de chuva igual  

ao tempo de concentração da bacia em estudo; 

A = Área da bacia em hectares (ha). 

O Método Racional é adequado para estimativa da descarga de pico do deflúvio superficial 

direto, resultante de uma tormenta sobre uma dada bacia. Porém, é muito criticado pelo fato de que 

as respostas obtidas através de sua aplicação representam apenas aproximações devido à 

simplicidade na sua utilização (CETESB, 1986). 

Como dito anteriormente o escoamento superficial aumenta consideravelmente devido à 

impermeabilização do solo, podendo ser amenizada se tomadas algumas medidas, resultando em 

diminuição das vazões durante o período chuvoso. Esse processo pode ser feito através da maior 

utilização de superfície permeáveis, áreas de infiltração e detenção. 

Segundo Porto (1995), há algum tempo, associa-se à urbanização à poluição dos corpos 

d’água, devido aos esgotos domésticos não tratados e despejos industriais. Mais recentemente, 

percebeu-se que parte dessa poluição gerada em áreas urbanas tem origem no escoamento 

superficial sobre áreas impermeáveis, áreas em fase de construção, depósitos de lixo ou de resíduos 

industriais e outros. 

O escoamento superficial, nesses locais carrega os materiais soltos ou solúveis que escoam até 

os corpos d’água, levando cargas poluidoras bastantes significativas. Por sua vez, a 

impermeabilização do solo leva ao aumento do escoamento superficial como também das 

velocidades de escoamento, gerando, portanto, maiores cargas poluidoras, que contribuem para uma 

diminuição na eficiência de funcionamento dos dispositivos de drenagem, originando áreas 

alagadas.  

As principais fontes geradoras do material carreado pelo escoamento superficial são: 

deposição atmosférica, desgaste da pavimentação, veículos, restos de vegetação, lixo e poeira, 

restos e dejetos de animais, derramamentos e erosões. 

Os impactos causados por estes poluentes afetam não só na capacidade dos dispositivos como 

também a qualidade da água do corpo receptor. No entanto, é difícil prever a distribuição e 

concentração dos mesmos em um escoamento superficial. 
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O planejamento urbano, embora envolva fundamentos interdisciplinares, na prática, é 

realizado dentro de um âmbito mais restrito do conhecimento. O planejamento da ocupação do 

espaço urbano no Brasil, através do Plano Diretor Urbano, não tem considerado aspecto de 

drenagem urbana e qualidade da água, que trazem grandes transtornos e custos para a sociedade e 

para o ambiente. O desenvolvimento urbano brasileiro tem produzido aumento significativo na 

freqüência das inundações, na produção de sedimentos e na deterioração da qualidade da água 

(Tucci, 2001). 

Como conseqüência da impermeabilização do solo as enchentes urbanas constituem-se num 

dos importantes impactos sobre a sociedade causada, principalmente, pela ocupação inadequada do 

solo urbano com prejuízos e perdas materiais e humanas. As administrações públicas, em geral, 

nem sempre estão preparadas técnica e financeiramente para planejar e controlar esse tipo de 

impacto, apesar de terem sido pressionados a estabelecerem no Plano Diretor aspectos de prevenção 

contra a ocupação das áreas de riscos de enchentes.  

As enchentes devido à urbanização ocorrem em conseqüência à impermeabilização do solo 

através de telhados, ruas pavimentadas, passeios, pátios, entre outros. Dessa forma, a parcela da 

água que infiltrava passa a escoar superficialmente. A água que escoava lentamente pela superfície 

do solo, infiltrava ou ficava retido nas plantas, com a urbanização, passa a escoar nos dispositivos 

de drenagem, exigindo maior capacidade de escoamento das seções. No Brasil 80% da população 

residem nos centros urbanos, em que a falta de percepção da sociedade sobre o papel da natureza 

têm provocado sérias conseqüências, como assoreamento e inundações (Vieira, 2001). 

Frequentemente, o controle das enchentes devido à urbanização é realizado, na maioria das 

vezes através de canalização dos trechos críticos. Esse tipo de solução segue a visão particular de 

um trecho da bacia, sem que as conseqüências sejam previstas para o restante da mesma ou dentro 

de diferentes horizontes de ocupação urbana. A canalização dos pontos críticos acaba apenas 

transferindo a inundação de um lugar para outro na bacia (Tucci, 1995). 

3 – MODELO LINEAR DE MISTURA ESPECTRAL 

Entende-se por Sensoriamento Remoto ao conjunto de técnicas que tem por objetivo extrair 

informações de um alvo ou fenômeno na superfície terrestre sem que haja o contato com os 

mesmos. Isso se dá pela aquisição por um sistema sensor, da parcela da refletida ou emitida da 

radiação eletromagnética (REM) pelos alvos na superfície terrestre, segundos as suas características 

físico-químicas e biológicas (Novo, 1998; Florenzano, 2002; Moreira, 2003; Rosa, 2007). 
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A interação da REM com os alvos acontece em um elemento de resolução no terreno, função 

da altitude da plataforma e do ângulo de visada instantâneo, que definirá a resolução espacial dos 

dados de Sensoriamento Remoto orbital. A REM proveniente da fonte interagirá de forma variada 

com os diferentes alvos presentes no elemento de resolução no terreno, permitindo que o sistema 

sensor adquira uma radiação-mistura acrescida daquela referente à interferência atmosférica. 

Assim, os problemas de mistura nas imagens de Sensoriamento Remoto ocorrem em virtude 

da baixa resolução espacial dos sistemas sensores que, em geral, permite que um elemento de 

imagem (pixel), contenha informação de diferentes tipos de cobertura do terreno, chamados 

componentes de mistura. (Shimabukuro e Smith, 1991). 

Cada “pixel” na imagem pode assumir um valor na escala de cinza que contem informação 

sobre a proporção e a resposta espectral de cada componente dentro da célula de resolução no 

terreno. Portanto, em uma imagem se as proporções dos componentes são conhecidas, então a 

resposta espectral desses componentes pode ser conhecida. Similarmente, se a resposta espectral de 

cada componente é conhecida, então a proporção de cada componente na mistura pode ser estimada 

(Shimabukuro, 1987; Aguiar, 1991). Dessa forma, a equação básica de um modelo de mistura 

espectral pode ser definida como: 

          n 
di = Σ sij aj + ei             (2) 
           j=1 

Onde: 

di = reflectância do píxel na i-ésima banda espectral; 

aj = proporção ocupada pelo j-ésimo componente dentro do pixel; 

sij = reflectância do j-ésimo componente na i-ésima banda espectral; 

ei = erro de estimação para a j-ésima banda espectra; 

i = 1, 2, 3, ..., m (número de bandas espectrais); 

j = 1, 2, 3, ..., n (numero de componentes de mistura). 

As estimativas das proporções devem estar submetidas as seguintes restrições: 1) o somatório 

das proporções deve ser igual a unidade; 2) as proporções devem ser não negativas e 3) as 

proporções deve estar inseridas no intervalo ente 0 e 1. 

A eleição dos componentes de mistura dependerá das características de uso da área observada 

e as assinaturas espectrais desses componentes podem ser definidas através da seleção sobre a 

imagem de pixel considerados puros. A estimativa das proporções pode ser feita empregando-se o 

Método dos Mínimos Quadrados Ponderados (MQP), Mínimos Quadrados Restritos (MQR) que 
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estimam as proporções minimizando a soma dos quadrados dos erros e atendendo as restrições (1) e 

(2). A diferença entre ambos é que, enquanto no primeiro a ocorrência de valores negativos de 

proporção e maiores que 1 tornam o modelo fisicamente inaceitável, no segundo, essas violações 

são contornadas pela associação de uma matriz diagonal de pesos ao modelo (Shimabukuro e 

Smith, 1991). 

4 - METODOLOGIA 

O problema que se apresenta, no ponto de vista metodológico foi: verificar a alteração do uso 

do solo, em vista da urbanização ocorrida em uma área de expansão urbana em evidência, e suas 

implicações no sistema de drenagem pluvial existente na região, através das imagens orbitais 

TM/LANDSAT 5, no período de 20 anos (1984 a 2004).  

Utilizaram-se como variáveis desta pesquisa: as proporções de vegetação, solo urbano e 

pavimentação, presentes na área de estudo. Para avaliar o comportamento dessas variáveis, tomou-

se como referência as imagens orbitais TM/LANDSAT 5, nas datas de 11/06/2004 e 20/06/1984, 

adquiridas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), através do Programa Norte de 

Pesquisa e Pós-Graduação (PNOPG), da Universidade Federal do Maranhão (UFMA).  

4.1 - Identificação da área de estudo 

Na identificação da área de estudo utilizou-se como base as cartas aerofotogramétricas, escala 

1:10.000, elaborada pela AERODATA S.A. Engenharia de Aerolevantamento, de 1988. Uma vez 

selecionada a área foi feito um reconhecimento “in loco” percorrendo o seu entorno e registrando 

pontos do percurso com auxilio de um receptor GPS (Sistema de Posicionamento Global) com o 

objetivo de delimitar a área de estudo.  

4.2 - Pré-processamento de imagens 

Inicialmente, no Sistema SPRING, v. 4.2, Windows, foi definido o banco de dados 

Renascença II, dentro do qual foi criado o projeto urbanização, na projeção UTM, Datum SAD-69, 

abrangendo uma área situada entre as coordenadas: 2º31’ - 2º29’ de latitude sul e 44º19’ - 44º16’ de 

longitude oeste. Em seguida, foram definidos as categorias de dados e os planos de informação. 

Após esses procedimentos, procedeu-se à correção geométrica da imagem de data mais antiga 

(20/06/1984), através do registro imagem-carta. Posteriormente, foi realizada a correção geométrica 

da imagem de data mais recente (11/06/2004), tendo como referência a imagem de data mais antiga. 

Após esses procedimentos as imagens foram importadas para o banco de dados. 
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4.3 - Processamento digital de imagens 

Tendo em vista a variabilidade de alvos presentes na área de estudo, o que é característico de 

áreas urbanas, a média resolução espacial das imagens orbitais, que fornecem a radiação 

eletromagnética refletida ou emitida, considerada mistura, das contribuições dos diferentes alvos 

presentes em uma área de 30m x 30m, partiu-se para uma análise intra-pixel, através do modelo 

linear de mistura espectral.  

Assim, sobre as imagens orbitais, para ambas as datas, foi aplicado o modelo linear de mistura 

espectral, tendo como elementos de mistura os alvos mais freqüentes na área de estudo: vegetação, 

solo-urbano e pavimento. A geração das imagens proporção de vegetação, solo-urbano e pavimento 

deu-se se empregando o método dos Mínimos Quadrados Ponderados sem a restrição das 

proporções ao intervalo entre 0 e 1. A eficiência dos modelos às características da área de estudo foi 

analisada através dos erros estimados após o processamento. 

Sobre a imagem-proporção de vegetação, para ambas as datas, foi realizada a operação de 

segmentação por regiões (Almeida Filho e Shimabukuro, 2002). Para tanto, foram testados 

diferentes limiares de área e de similaridade, de tal forma a individualizar feições homogêneas nas 

imagens. 

Em seguida, as imagens segmentadas foram submetidas à operação de classificação. Para isso, 

foi testada a eficiência de diferentes classificadores, tanto supervisionado, quanto não 

supervisionado, visando à identificação dos alvos de interesse na área de estudo. 

A partir dos procedimentos adotados foram gerados mapas temáticos de uso/cobertura vegetal 

na área de estudo para as datas de 20/06/1984 e de 11/06/2004. Nestes mapas, a partir da 

quantificação das classes temáticas, estimou-se o coeficiente do escoamento superficial e fez-se 

uma análise da capacidade do sistema de drenagem urbana existente na área de estudo. 

5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 - Modelo linear de mistura espectral 

A eficiência do modelo linear de mistura espectral está relacionada à qualidade dos 

componentes puros selecionados na imagem, o que depende das características de uso/cobertura 

vegetal de cada região. Na área estudo, os alvos mais freqüentes são: vegetação, solo exposto, alvos 

urbanos e pavimentação. Dadas as semelhanças espectrais existentes entre o solo exposto e os alvos 

urbanos, eles foram agrupados em um único componente de mistura denominado solo-urbano. 
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Os erros estimados após a aplicação do modelo foram empregados para se verificar o ajuste 

do mesmo às características da área de estudo. Após sucessivas tentativas, chegou-se aos modelos 

referentes às datas de 20/06/1984 e de 11/06/2004, cujos erros totais e por banda são apresentados 

na tabela 1. 

Tabela 1 – Erros totais e por bandas dos modelos de mistura 
Imagem TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM7 Erro Total 

20/06/1984 7,569 5,649 6,470 10,685 6,265 4,945 6,931 

11/06/2004 6,536 4,089 6,163 5,243 3,841 3,802 4.946 
 

Observa-se que os maiores valores de erro total foi destinado à imagem mais antiga, em 

virtude da presença preponderante de vegetação, provavelmente, em diferentes estratos, o que 

dificultou a identificação de píxels puros associados a esse alvo. Esse argumento é testificado pelo 

erro elevado associado à banda TM-4, que é a que apresenta maior reflectãncia da vegetação. 

No modelo, para a imagem de data mais recente, o valor correspondente à banda TM-4 

apresenta um valor baixo, quando comparado aos demais. Isso recai sobre o erro geral que chega a 

ser menor, se comparado ao da imagem de data mais antiga. 

5.2 - Composição colorida das imagens-proporção 

As figuras 2a e 2b ilustram as composições coloridas falsa cor das imagens-proporção de 

vegetação, solo-urbano e pavimento, associadas aos canais vermelho (R), verde (G) e azul (B) As 

áreas de vegetação em diferentes estratos são exibidas em tons de magenta, sendo estas mais 

freqüentes na composição de data mais antiga. Na de data mais recente, esse alvo reporta-se a 

pequenas feições isoladas ao longo da área de estudo. 

 
Figura 2 – Composições coloridas falsa cor das imagens-proporção de vegetação (R), solo-

urbanização (G) e pavimento/ sombra (B), derivadas das imagens TM/ LANDSAT 5, de11/06/2004 
(a) e de 20/06/1984 (b). 
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Por conseguinte, na composição de data mais recente, a presença dos componentes solo-

urbano e pavimento em tons de verde e de azul é mais freqüente do que na de data mais antiga. A 

presença desses tons está associada ao crescimento das áreas de solo exposto/ urbanização e de 

pavimentação. 

5.3 - Segmentação da imagem 

As figuras 3a e 3b ilustram as imagens rotuladas correspondentes às segmentações por 

regiões, em que foram empregados os limiares de área 5 e de similaridade 0. Sobre essas 

segmentações seguem as imagens-proporção de vegetação, para as datas de 11/06/2004 e de 

20/06/1984. 

 

Figura 3 – Segmentações das imagens-proporção de vegetação, de 11/06/2004 (a) e 20/06/1984 (b). 

Os limiares de área e similaridade adotados foram eleitos depois de sucessivos testes. 

Inicialmente, foi adotado o limiar de similaridade de 30, o que resultou no agrupamento de 

diferentes tipos de cobertura em uma única região. Por outro lado, o emprego de limiares muito 

baixos, resultou na separação de pixels associados a uma mesma classe. Assim, o limiar 5 foi 

adotado por ter agrupado pixels homogêneos, principalmente, aqueles relacionados à vegetação. 

Para o segundo limiar, que representa a área mínima de pixels, partiu-se da premissa que, uma 

edificação do tipo residencial na área de estudo, ocupa uma área mínima de 900m2, que na imagem 

representa um pixel de 30m de resolução espacial. Esse detalhamento foi atingido, quando se 

utilizou o limiar de área igual a zero. 

Na imagem de data mais recente esses limiares apresentaram maior eficiência do que na de 

data mais antiga, em que se observam agrupamentos de pixels em tonalidades alta e média- alta. 

Esses agrupamentos dizem respeitos a áreas de vegetação em diferentes estratos. 
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5.4 - Classificação de imagem 

As figuras 4a e 4b ilustram os mapas temáticos de uso/cobertura vegetal, para as datas de 

11/06/2004 e de 20/06/1984, resultantes da operação de classificação por regiões, não 

supervisionada, empregando-se o algoritmo Isoseg, com limiar de aceitação de 95%. Esse 

classificador apresentou melhor eficiência quanto ao agrupamento das regiões em classes comuns. 

 
Figura 4 – Mapas temáticos de uso da terra, resultantes das classificações Isoseg, com 95% de 

limiar de aceitação, sobre as imagens-proporção de vegetação de 11/06/2004 (a) e 20/06/1984 (b). 
 

Para as imagens de datas recente e antiga, o classificador obteve cerca de 4 e 5 agrupamentos 

de pixels segundo classes homogêneas. Tendo em vista o mapeamento da vegetação, as classes 

identificadas pelo classificador foram reagrupadas em duas: vegetação e urbanização. Os mapas 

temáticos ilustram a dinâmica espaço-temporal das áreas de cobertura vegetal na área de estudo.  

5.5 - Análise das alterações no uso/ cobertura vegetal e seus impactos no sistema de drenagem 

urbana 

Na figura 4b – Mapa temático do uso da terra, de 1984, verifica-se a grande predominância da 

vegetação neste período, ou seja, 65,52% da área de estudo, correspondendo a 73,53 ha da área 

total. A área com concentração de solo urbanizado representa os conjuntos habitacionais de classe 

média e pontos comerciais já existentes nesta época. Esta área equivale a 34,48% da área 

correspondendo a 38,70 ha da área total. 

Na figura 4a – Mapa temático do uso da terra, de 2004, observa-se o decréscimo da vegetação 

neste período, ou seja, apenas 18,68% da área de estudo, correspondendo a 20,53 ha da área total. A 

concentração de solo urbanizado representa grande parte da área de estudo. Esta área equivale a 

81,32% da área, correspondendo a 91,70 ha da área total. 
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Por estes resultados, nota-se a brusca mudança na proporção de vegetação na área e o 

acréscimo excessivo nas áreas impermeáveis resultantes do efeito da urbanização ocorrida. Dentre 

as áreas urbanizadas, existem aquelas que não estão com edificações consolidadas, porém foram 

desmatadas por ocasião da implantação de vários loteamentos que possibilitaram a retirada de 

materiais para a construção civil. Estas áreas, uma vez desmatadas, passam a sofrer alterações nas 

suas condições de permeabilidade, possibilitando o inicio de erosões e, conseqüentemente, o 

carreamento de materiais pelas vias pavimentadas que chegam até o sistema de drenagem existente. 

Dessa forma, o sistema de drenagem passa a funcionar de forma precária, uma vez que 

aumentou o escoamento superficial das águas e houve uma redução das seções de vazões, devido a 

depósitos de materiais no interior das tubulações. 

Os dados apresentados nos dois mapas temáticos evidenciam a diminuição da vegetação na 

área de estudo devido à urbanização acelerada em um período de 20 anos e, aparentemente, pouco 

controlada pela gestão pública. Esses dados são apresentados na tabela 2 para melhor visualização 

dos mesmos. As áreas onde foi preservada a vegetação são locais onde a declividade apresenta-se 

bastante acentuada dificultando obras de urbanização. 

Tabela 2 - Intensidade de vegetação e urbanização na área de estudo (1984 e 2004) 
1984 2004  

Uso do Solo 
% Área % Área 

Vegetação 65,52 73,53 18,68 20,53 
Solo Urbanizado 34,48 38,70 81,32 91,70 
Total 100 112,23 100 112,23 

 

Deve-se ressaltar que os resultados obtidos nos mapas foram decorrentes de informações de 

imagens orbitais de média resolução, onde se utilizou técnica de transformação e análise de imagem 

classificadas por regiões que são resultantes de agrupamentos de “pixels” (área de 30 x 30m) que 

contém uma semelhança entre si. Porém, em uma área urbana é possível encontrar diferentes alvos 

(vegetação, solo exposto, solo urbano, etc.) em um mesmo “pixel” devido à concentração e 

diversidade de uso em uma área urbana em expansão. No entanto, os resultados obtidos neste 

estudo, servem como indicador da alteração na vegetação no período estudado. 

A partir dos resultados obtidos e apresentados anteriormente é possível relacioná-los com 

valores aproximados ao coeficiente de escoamento superficial, onde mostra sua alteração no 

decorrer de 20 anos. Período este, que é comum adotá-lo como período de retorno nos cálculos de 

vazão de contribuição de pequenas bacias para o dimensionamento no sistema de drenagem urbana 

(CETESB, 1986). Na tabela 3 apresentam-se os valores do coeficiente de escoamento superficial 

considerando-se o percentual de área impermeável para os dois períodos de estudo. 
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Tabela 3 - Estimativa do coeficiente de escoamento superficial (c) 
1984 2004 

Uso do solo C Uso do solo C 
 Zona Residencial com cerca de 
30% de área impermeável 

0,40 Zona Residencial com cerca 
de 70% de área impermeável 

0,80 

Fonte: DNIT/2005 e MICHELIN/1975. 

 

Pelos resultados apresentados, nota-se uma alteração bastante significativa no coeficiente de 

escoamento superficial que interfere numa razão direta no valor calculado na vazão de contribuição. 

Sendo assim, foram estimadas as vazões para as duas datas utilizadas neste estudo, considerando a 

intensidade pluviométrica correspondente a um tempo de concentração de 10 minutos, o período de 

recorrência de 20 anos, para a cidade de São Luís e toda a contribuição da bacia convergindo para a 

Av. Colares Moreira. A partir destas considerações calcularam-se as vazões de contribuições 

apresentadas na tabela 4, utilizando o método racional. 

Tabela 4 - Estimativa das Vazões de Contribuições 
Vazões de Contribuições 

1984 2004 
19,41m3/s 38,83m3/s 

 

Pelos resultados apresentados nota-se que a vazão dobrou de valor em relação ao seu período 

inicial, em conseqüência à urbanização ocorrida neste período causando um impacto no sistema de 

drenagem atual, executada no final da década de 70, por ocasião das obras de implantação da Av. 

Colares Moreira e dos primeiros loteamentos contemplados na área. Porém, este sistema não foi 

ampliado até a presente data, ocorrendo, apenas a implementação de alguns ramais secundários.  

A partir de vistorias e consultas aos órgãos competentes verificou-se as dimensões das 

tubulações que compõem o sistema de drenagem pluvial existente na área de estudo. Na tabela 5 

apresentam-se os resultados dos cálculos da capacidade para cada tubulação, tendo como referência 

o gráfico de capacidade de escoamento dos condutos circulares operando em regime livre e plena 

seção (DNIT, 2006); considerando suas inclinações a mesma do terreno natural.  

Tabela 5 - Capacidade do Sistema de Drenagem Existente 
Dimensões das 
Tubulações 

Inclinação das 
Tubulações 

Vazão de 
Capacidade (m3/s) 

  3 ǿ 1,00m 1,0% 6,24 
2 ǿ 1,00m 1,5% 5,10 
2ǿ 1,00m 1,0% 4,16 
2 ǿ 1,00m 1,0% 4,16 

      Total                                                              19,66 
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Comparando a vazão calculada para o ano 2004 (38,83 m3/s) e a vazão total das capacidades 

das tubulações existentes (19,66m3/s), nota-se que a mesma não apresenta condições ideais de 

funcionamento sem provocar transbordamentos ou enchentes no local. Sendo assim, seria 

necessária, a ampliação do sistema existente prevendo uma capacidade para a nova vazão de 

contribuição. 

Em vista aos resultados apresentados pode-se avaliar como são grandes os impactos causados 

pela urbanização em vista às alterações do uso do solo e, consequentemente, a interferência que a 

mesma causa no sistema de drenagem pluvial. 

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O presente trabalho mostrou que a urbanização de uma área qualquer interfere na 

impermeabilização do solo, afetando todo o sistema de drenagem pluvial. Para tanto, foram 

utilizadas imagens de satélite, de média resolução, onde os resultados apresentaram uma 

aproximação, razoavelmente confiável, em vista da diversidade de uso no local. 

O estudo apresentado abrangeu apenas uma pequena área da cidade, representando as demais 

que passam pelo mesmo processo, não só em São Luís, como também, em outras cidades de médios 

e grandes portes. Porém, serve como um parâmetro para reflexões dos danos causados pelo homem, 

no caso de uma urbanização acelerada. 

Como estudo complementar tem-se como sugestão uma análise da influência da topografia da 

área no fluxo da bacia, identificando e selecionando os trechos com as respectivas declividades. De 

acordo com levantamentos topográficos disponíveis, nota-se que nas ruas onde a inclinação é 

elevada tem-se um escoamento mais uniforme sem inundações nos períodos chuvosos. Ao contrário 

do que acontece na parte mais baixa da bacia, ou seja, na Av. Colares Moreira, onde a declividade é 

baixa e os impactos causados são sempre negativos. Sendo assim, a elaboração de um mapa com 

indicações de inclinações, em toda a área de estudo, seria de grande valia nas tomadas de decisões e 

prevenções contra inundações. 

Finalmente, cumpre destacar, que este estudo, não teve a intenção de esgotar a discussão 

sobre o assunto, mas apenas contribuir com alguns elementos que sirvam como referência para 

futuros estudos, mais abrangentes. 
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