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Integração de Dados com Análise Multicritérios e Tecnologias SIG para Análise de 

Expansão Urbana: Estudo de Caso de Samambaia, DF 

Data Integration  with Multicriteria Analysis and GIS for Urban Sprawl Analysis: Case Study of  

Samambaia, DF 

 

RESUMO 

Os muitos problemas enfrentados pelas cidades brasileiras tornam o planejamento das cidades 

cada vez mais complexo. Assim, para atender as demandas de maneira mais específica e 

eficiente, o planejamento tem favorecido a participação pública. O artigo apresenta uma 

abordagem metodológica que explora o potencial do SIG para análises espaciais, e a 

possibilidade de favorecimento da participação pública no processo de planejamento através do 

conceito de PPSIG. O objetivo principal é desenvolver um estudo de expansão urbana através da 

integração de dados resultantes de Análise de Multicritérios usando o método de Processo 

Analítico Hierárquico (AHP) em ambiente SIG, e dados de participação pública envolvendo 

aspectos da percepção espacial dos usuários da cidade, obtidos através da coleta de dados 

geográficos por plataforma online gratuita. O estudo de caso envolve a região de Samambaia, no 

Distrito Federal, e discute ferramentas para participação popular em um processo de 

planejamento e gestão urbana. 

Palavras-chave: análise multicritérios, percepção espacial, AHP, PPSIG. 

 

ABSTRACT 

Many of the problems faced by Brazilian cities make their urban planning increasingly complex. 

Thus, in order to meet the demands more specifically and in a efficient way, the planning activity 

has been favoring the public participation. The article presents a methodological approach that 

explores both the potential of GIS for spatial analysis and participatory planning through the 

concept of PPSIG - Public Participatory GIS. The main goal is to develop an urban sprawl study 

through the integration of data from multicriteria analysis using Analytic Hierarchy Process 

(AHP) and GIS, and from public participation involving aspects of users' spatial perception of the 

city through geographic data collection in free online platform. The case study considers the 

region of Samambaia, Brazil, and discusses tools for the public participation in a process of urban 

planning and management. 

Keywords: multicriteria analysis, spatial perception, AHP, PPSIG. 



 

Introdução 

Devido à falta de infraestrutura, segurança, e 

acesso à moradia, ou condições mais 

especificas como a dificuldade de 

deslocamento decorrentes do tráfego intenso, o 

planejamento das cidades se torna cada vez 

mais complexo. Para atender as demandas de 

maneira mais específica e eficiente, a prática 

de planejamento tem atuado com uma 

metodologia interdisciplinar, e articulando os 

setores da sociedade civil, no processo de 

decisão que envolve a gestão dos problemas 

urbanos (ABRANCHES, 2013). Nesse sentido, 

Abranches (2013), defende o estudo de 

percepção ambiental dos indivíduos sobre suas 

cidades para compreensão das relações que se 

estabelecem com o espaço. 

Considerando o potencial dos SIGs - Sistemas 

de Informação Geográficos, para análises 

espaciais e a possibilidade de favorecimento da 

participação pública através do conceito de 

PPSIGs - Participação Pública com Sistema de 

Informação Geográfica, este artigo apresenta 

um estudo de expansão urbana, que contempla 

tanto o conhecimento especialista, através da 

colaboração de Planejadores Urbanos, quanto 

os valores e percepções espaciais dos usuários 

da área de estudo. 

O objetivo principal é desenvolver um estudo 

de expansão urbana através da integração de 

dados resultantes de Análise de Multicritérios 

usando o método de Processo Analítico 

Hierárquico (AHP) em ambiente SIG, e dados 

de participação pública envolvendo aspectos 

da percepção espacial dos usuários da cidade, 

obtidos através de uma plataforma online 

gratuita que permite a coleta de dados 

geográficos. Usando a região de Samambaia, 

no Distrito Federal, como estudo de caso, 

pretende-se, discutir formas para que a 

participação popular possa contribuir de 

maneira mais efetiva em um processo de 

decisão no contexto urbano. 

Mapas Mentais na Análise Espacial 

Considerar os indivíduos e suas satisfações, 

insatisfações e valores, ou seja, tudo o que 

pode interferir no seu julgamento sobre o 

espaço urbano habitado,  auxilia para que as 

proposições futuras para o ambiente estejam 

mais próximas das expectativas dos seus 

usuários. Porém, apesar da necessidade, cada 

vez mais evidente, de aproximação entre o 

processo de gestão pública e os interesses dos 

usuários para o espaço, a identificação desses 

aspectos não é uma tarefa fácil. 

Os estudos da relação entre as pessoas e o 

espaço começaram a se desenvolver a partir da 

década de 1960, com o avanço de movimentos 

críticos à forma de projetar a cidade, o que 

favoreceu a busca por novos padrões de 

planejamento mais orientados a compreender 

os significados dos espaços para seus 

habitantes (MALANSKI e KOZEL, 2015; 

NICO, 2017). Lynch (2011), um dos primeiros 

autores a tratarem o espaço urbano sob a 

percepção dos usuários utilizando o conceito 

de mapas mentais, considera que a vivência da 

cidade possibilita a criação de uma imagem 

mental, claramente identificada. O mapa 

mental é construídos a partir do "universo 

simbólico" dos indivíduos (SIMIELLI, 1996; 

LYNCH, 2011), e corresponde à ideia que 

cada indivíduo tem sobre a organização do 

espaço, ou seja, uma construção a partir das 

informações e experiências adquiridas. 

Milgram e Jodelet (1992) são referência para 

estudos das cidades contemporâneas a partir da 

visão subjetiva de seus usuários (ALBA, 

2011). Estes autores apresentam os resultados 

de uma pesquisa realizada com 218 moradores 

da cidade de Paris, analisando tantos os mapas 

individuais produzidos por eles, quanto as 

imagens coletivas resultantes dos conjuntos de 

mapas, que segundo os autores, evidenciam 

não apenas o que é importante para o 

indivíduo, mas o que é importante para a 

comunidade (ALBA, 2011).   

Considerando a riqueza de elementos 

apresentados no contexto urbano, podemos 

imaginar que a ideia formada pelos usuários da 

cidade pode apresentar aspectos em comum, 

formando uma imagem coletiva. Lynch (2011) 

afirma que apesar de cada indivíduo ter sua 



 

própria imagem mental, para indivíduos que 

compartilham a experiência de um mesmo 

lugar parece existir uma coincidência, ou seja, 

aspectos comuns, devido ao compartilhamento 

de imagens públicas e cultura comum. 

Milgram e Jodelet (1992) também consideram 

que a percepção da cidade é um fato social, 

portanto também precisa ser considerada sob 

seu aspecto coletivo. 

O simbolismo dos mapas mentais faz 

referencia a cultura à qual a pessoa pertence, 

através de uma representação coletiva 

(MALANSKI e KOZEL, 2015). Aspectos 

comuns de representação coletiva podem 

ajudar na identificação de elementos que se 

apresentam compartilhados pelos usuários, 

como espaços de importância cultural, valor 

simbólico, ou de uso diário, que em geral, 

apresentam grande relevância no contexto 

cotidiano. Dessa forma, a identificação de tais 

aspectos favorece uma atuação de gestão 

urbana mais eficiente, à medida que 

direcionam, ou concentram, o planejamento 

urbano, envolvendo um processo de 

participação pública. 

A participação pública é um item necessário e 

obrigatório no processo de planejamento. 

Desde as diretrizes definidas pelo Estatuto da 

Cidade, Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001 

(BRASIL, 2001), a participação da população 

no desenvolvimento das políticas de atuação 

no território se tornou essencial. De acordo 

com o Estatuto (BRASIL, 2001), o Plano 

Diretor, que se define como instrumento 

fundamental para ordenação do 

desenvolvimento da cidade e cumprimento de 

sua função social, deve garantir não apenas a 

participação popular no seu processo de 

desenvolvimento, como também a ampla 

divulgação de todos os documentos 

produzidos. 

O Estatuto apresenta como principais 

instrumentos para gestão democrática das 

cidades, os debates, audiências, consultas 

públicas, conferências. Entretanto, como 

considerado por Monteiro (2007), a partir da 

experiência em Belo Horizonte com as 

Conferências Municipais de Política Urbana, 

instituídas pelo Plano Diretor do município em 

1999, tais instrumentos ainda envolvem um 

processo longo, e de demorada aplicação 

efetiva. 

A emergência do mundo digital tem 

transformado a participação pública no 

planejamento (BATTY et al., 2012). Nesse 

contexto, as tecnologias da informação tem 

grande potencial para promover interações 

sobre temas a serem debatidos e abordados em 

uma democracia. As novas tecnologias da 

informação e comunicação estão 

essencialmente em rede, assim a capacidade 

dos usuários em se comunicar entre si ou com 

aqueles que os representam, apresenta uma 

nova perspectiva (BATTY et al., 2012). 

Enfatizamos assim, o papel dos Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG) como uma 

poderosa tecnologia em uma democracia 

(OBERMEYER, 1998). 

Goodchild (2009) define SIG como uma 

aplicação de computador criada para realizar 

uma grande variedade de operações com 

informações geográficas, considerada 

"geográfica" toda a informação localizada na 

superfície da Terra ou próximo a ela. 

CÂMARA et al. (1996) definem os SIGs como 

sistemas automatizados usados para 

“armazenar, analisar e manipular dados 

geográficos”. Por sua capacidade de analisar 

grandes volumes de informação, bem como 

distribuí-la, os SIGs oferecem condições para 

análise do ambiente urbano, o qual está em 

constante mutação (DAVIS e FONSECA, 

2001) além de favorecerem tanto a otimização 

dos processos, quanto a sua visualização, e 

defesa dos critérios optados na tomada de 

decisão, oferecendo maior clareza e 

transparência (PALHARES, 2016). 

Davis e Fonseca (2001) consideram que os 

SIGs facilitam a interação dos usuário com as 

informações disponíveis através da 

possibilidade de concepção de modelos para 

representar o mundo real. Nesse sentido, a 

possibilidade de integração entre SIG e 

ferramentas de participação pública representa 



 

uma das últimas inovações na área do 

planejamento participativo (POPLIN, 2012). 

No âmbito das tecnologias SIG e formas de 

participação pública em planejamento, 

percebemos uma nova forma de apresentação 

das questões espaciais, que tem como objetivo 

a interação e comunicação entre cidadãos e 

tomadores de decisão, chamados PPSIGs - 

Participação Pública com Sistema de 

Informação Geográfica (STEINMANN et al. 

2005). O termo surgiu em meados da década 

de 1990, e desde então tem sido usado para 

descrever as abordagens voltadas a tornar os 

SIGs, e outras ferramentas espaciais de tomada 

de decisão, disponíveis e acessíveis a todos 

que tem participação em decisões oficiais 

(OBERMEYER, 1998). O principal objetivo é 

aumentar o nível de envolvimento dos 

cidadãos na tomada de decisão. Vários autores 

argumentam do potencial de integração e 

envolvimento da comunidade em processos de 

planejamento envolvendo o conceito de PPSIG 

(TALEN, 1999; CRAIG et al., 2002; 

HAKLAY AND TOBON, 2002).  

Análise Multicritérios em Estudo de Potencial 

para Expansão Urbana 

A análise multicritérios é um instrumento de 

suporte a tomada de decisão muito comum e 

de ampla aplicação (MOURA e 

JANKOWSKI, 2016; JANKOWSKI, 1995). O 

objetivo geral do método é dar assistência ao 

tomador de decisão na seleção da melhor 

alternativa considerando diversos critérios e 

contemplando as opiniões de diferentes atores 

envolvidos,  através da redução ou ordenação 

dos conjuntos de alternativas possíveis 

(JANKOWSKI, 1995). Aplicada a problemas 

de aspecto espacial, a associação entre análise 

de multicritérios e SIG pode ser considerada 

como um conjunto de métodos e ferramentas 

para analisar dados geográficos e obter 

informações para a tomada de decisão 

(MALCZEWSKI E RINNER, 2015). Como 

resultado, a análise de multicritérios 

implementada através dos SIGs apresenta uma 

análise de avaliação de adequabilidade 

(suitability evaluation) através da sobreposição 

de camadas (MOURA e JANKOWSKI, 2016; 

CARVER, 1991; ESTMAN, 1999). 

O métodos de sobreposição de camadas é uma 

abordagem tradicional para alocação de usos, 

usado mesmo antes do desenvolvimento dos 

SIGs. De acordo com Jankowski (1995), desde 

os estudos de Yan McHarg (MCHARG, 1969) 

o método já era usado para indicar as 

alternativas mais interessantes no processo de 

decisão, onde as camadas de mapas de 

informação incluindo dados ambientais, 

físicos, econômicos, eram preparadas 

manualmente e sobrepostas  com o uso de 

transparência. Com o desenvolvimento dos 

SIGs, essa sobreposição de camadas, ou 

critérios, foi aprimorada passando a ser 

implementada pela aplicação de modelos 

envolvendo operações matemáticas. Devido a 

contribuição dos SIG, sua aplicação em uma 

análise de multicritérios permite que as 

relações espaciais sejam avaliadas de uma 

maneira mais sofisticada e significativa 

(MALCZEWSKI E RINNER, 2015).  

Um dos modelos mais comumente aplicados 

na integração de critérios para análises de 

adequabilidade espacial é a da média 

ponderada (MOURA E JANKOWSKI, 2016; 

JANKOWSKI, 1995; MALCZEWSKI, 2000), 

onde as variáveis podem assumir valores de 

importância diferentes, chamados pesos. Em 

termos de ferramentas SIG, o modelo pode ser 

aplicado por meio da álgebra de mapas com 

camadas em formato matricial (raster), por 

serem mais adequadas às análises de 

combinação matemáticas (EASTMAN, 2006). 

A equação aplicada segue o modelo 

apresentado a seguir, extraído de  Moura e 

Jankowski (2016): 

   

 

 

Onde: 

Aij: posição do pixel na matriz (linha/coluna 

do raster) 

n: número de camadas combinadas 

Pk: valor de importância da camada k 



 

Nk: valor do pixel da camada k (“significam a 

importância do grau de pertinência de cada 

componente da legenda da variável k segundo 

o objetivo da análise” (MOURA E 

JANKOWSKI, 2016). 

Bonham-Carter (1994) distingue dois modelos 

para definição de pesos. De acordo com o 

autor, no modelo chamado “data-driven”, a 

importância relativa é estimada a partir de 

meios estatísticos, enquanto para o modelo 

“knowledge-driven” a importância é “pesada” 

por especialistas. Entre os métodos de 

abordagem baseados no modelo guiado pelo 

conhecimento especialista, temos o método 

conhecido como Análise Hierárquica de 

Processos, ou “Analytic Hierarchy Process 

(AHP)”, o qual é empregado neste artigo. 

O método de Processo Analítico Hierárquico 

foi desenvolvido nos anos de 1970 como uma 

abordagem sistemática para o processo de 

tomada de decisão baseada na experiência, 

intuição e heurística, e evolvendo princípios 

matemáticos   (BHUSHAN e RAI, 2004). 

Saaty (2008) define o AHP como uma teoria 

para medida através de comparação por pares 

que se apoia no julgamento de especialistas 

para definição de escalas de prioridade. Vários 

estudos abordam o uso do método AHP em 

análises multicritérios e SIG para estudos 

urbanos, contemplando as mais diversas áreas 

de atuação, como por exemplo estudos 

ambientais (GOMES, 2015; SOUZA, 2017), 

sociais (MALTA et al., 2017), de transporte 

(FELIX, 2017), ou turismo (PINTO, 2015). 

O método AHP se destaca pela possibilidade 

de estruturação de problemas complexos 

envolvendo muitas variáveis através de  uma 

hierarquia, facilitando o julgamento de 

especialistas. Nesse método a comparação 

entre variáveis se dá através de uma escala de 

números que indica quantas vezes mais um 

elemento é mais importante que outro em 

relação ao objetivo da análise. A escala 

numérica de importância de valores absolutos 

AHP, retirada de Saaty (2008), é apresentada a 

seguir pela Tabela Nº 1. 

Tabela Nº 1 

Escala de valores absolutos AHP. Fonte: 

Adaptado de Saaty, 2008. 

Importância Definição Explicação 

1 
Igual 

importância 

Duas atividades 

contribuem 

igualmente para o 

objetivo 

2 Fraco ou leve Intermediário 

3 
Importância 

Moderada 

Experiência e 

julgamento 

favorecem levemente 

uma das atividades 

4 
Aumento 

moderado 
Intermediário 

5 
Importância 

Forte 

Experiência e 

julgamento 

favorecem fortemente 

uma das atividades 

6 
Forte 

aumento 
Intermediário 

7 
Importância 

Muito Forte 

Uma atividade é 

extremamente mais 

favorecida que a outra 

8 
Muito, Muito 

forte 
Intermediário 

9 
Importância 

Extrema 

A evidência do 

favorecimento de uma 

das atividades é da 

mais alta ordem de 

afirmação 

Fonte: Elaboração própria. 

Material e Métodos 

A metodologia adota como estudo de caso a 

Região Administrativa (RA) de Samambaia, 

localizada na região oeste do Distrito Federal 

(FIGURA Nº 1). Samambaia surgiu em 1981 a 

partir de diretrizes do Plano Estrutural de 

Organização Territorial do Distrito Federal, 

elaborado em 1978, para definição de novas 

áreas habitacionais na região Rural de 

Taguatinga (segunda cidade satélite mais 

populosa do Distrito Federal), com previsão 

para 330 mil habitantes. As primeiras 

ocupações começaram por volta de 1985, 

porém Samambaia só foi oficializada em 1989, 



 

através da Lei n. 049 de 25 de janeiro de 1989, 

que criou a 12ª Região Administrativa de 

Distrito Federal - Samambaia (IPDF, 1999). 

De acordo com o portal Brasília em Números 

(CODEPLAN, 2017), a população estimada 

para 2017 era de 258.457 mil habitantes, a 

segunda RA mais populosa do DF. 

Figura Nº 1 

Localização Samambaia, DF. 

Fonte: Elaboração própria. 

Material 

Para desenvolvimento da metodologia foram 

considerados dados do CENSO 2010 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), para definição dos critérios de 

infraestrutura, incluindo informações 

alfanuméricas de (a) abastecimento de água 

por rede geral, (b) banheiro ligado à rede de 

esgoto ou pluvial, e (c) domicílios com lixo 

coletado por serviço de limpeza; associados 

aos dados geográficos de setores censitários. 

Para os critérios de acessibilidade foram 

usados dados de eixos de via da Secretaria de 

Estado Gestão do Território e Habitação 

(SEGETH), com data de 2011 e escala de 

1:10.000. 

Para definição das camada de critérios de 

análise ambiental, foram considerados dados 

de geologia (FREITAS-SILVA & 

CAMPOS,1998), além de classes de vegetação 

da SEGETH, e dado topográficos composto 

por curvas de nível em escala 1:10.000 da 

TERRACAP/DF. 

Os critérios de restrição foram compostos de 

acordo com as legislações de Unidades de 

Conservação (BRASIL, 2000) e  Áreas de 

Proteção Permanente (BRASIL, 2012). Para 

composição dessas camadas foram usados 

dados da TERRACAP/DF de curvas de nível, 

e hidrografia em escala 1:10.000, e dados da 

SEGETH de Áreas de Interesse Ambiental, e 

Lagos e lagoas, também em escala 1:10.000. 

Para a restrição de áreas já ocupadas foram 

usados também dados SEGETH de "Evolução 

da Ocupação", em escala 1:10.100. 

Todo o processo de manipulação de dados foi 

executado no software ArcGIS 10.4, onde 

todas as camadas de análise foram 

normalizadas para o sistema de coordenadas 

projetadas UTM datum SIRGAS 2000 23S. 

Para facilitar obtenção das opiniões dos 

participantes, foram usadas as seguintes 

plataformas online: BPMSG AHP Online 

System (Disponível em: 

https://bpmsg.com/academic/ahp.php), para 

repostas dos especialistas; e a plataforma 

colaborativa Ushahidi (Disponível em: 

ushahidi.com), para respostas dos usuários de 

Samambaia. 

Plataforma AHP 

A plataforma BPMSG AHP Online System se 

define como uma ferramenta de suporte ao 

processo de tomada de decisão, através da 

interação online dos participantes, onde a partir 

das opiniões subjetivas são definidas as 

prioridades (pesos) entre os critérios 

(GOEPEL, 2017). A plataforma oferece uma 

interface online para a criação de uma 

hierarquia na aplicação do método AHP.  

Permite a criação gratuita de um projeto com 

definição de critérios e possibilidade de coleta 

das respostas dos participantes de maneira 

prática, onde as respostas ficam disponíveis 

para o gerenciador do projeto, com opção de 

escolha das respostas a serem consideradas na 

integração dos resultados. A plataforma 



 

também calcula o Consistency Rate - CR, 

permitindo que as respostas sejam revisadas 

para adequação da consistência lógica. 

Plataforma Ushahidi 

A plataforma Ushahidi é uma ferramenta de 

mapeamento colaborativo online que permite a 

criação de um perfil gratuito que possibilita e 

criação e gerenciamento de projetos de 

mapeamento. A Ushahidi se caracteriza como 

uma empresa de tecnologia sem fins lucrativos 

fundada no Quênia, em 2008. Desde então a 

plataforma tem crescido de modo a se tornar 

uma ferramenta open-source de alcance 

internacional, com o registro de mais 100 mil 

projetos (SHEPHERD, 2016). Através do 

projeto criado é possível disponibilizar uma 

formulário online, que permite a interação das 

pessoas incluindo entrada de dados espaciais. 

Assim é possível o registro e armazenamento 

de dados geolocalizados, associados a outros 

atributos contidos no conteúdo das respostas 

dos usuários. Para o desenvolvimento desse 

estudo foi criado o projeto "Samambaia" 

(FIGURA Nº 2), disponível no endereço 

eletrônico: samambaia.ushahidi.io. 

Figura Nº 2 

Interface Ushahidi do projeto Samambaia, DF. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Métodos 

A metodologia se divide em duas partes bem 

distintas, onde a primeira é voltada para 

identificação de áreas para expansão urbana 

considerando o conhecimento especialista e 

usando o método AHP para análise de 

multicritérios em ambiente SIG, e a segunda é 

voltada para identificação de aspectos da 

percepção espacial dos moradores quanto ao 

potencial para expansão, considerando o 

conceito de PPSIG. O modelo de processo 

metodológico é apresentado pela Figura Nº 3. 

Figura Nº 3 

Modelo do processo metodológico. 

 
Fonte: Elaboração própria. 



 

Potencial de Expansão Urbana considerando 

Conhecimento Especialista 

A primeira etapa da metodologia é voltada 

para identificação de áreas com alto potencial 

para expansão urbana, envolvendo análise de 

multicritérios e tecnologia SIG.  Assim, 

considerando o conhecimento adquirido 

através de outros estudos relacionados ao tema 

(CAVALHO, 2010; RESENDE et al., 2012; 

REIS, 2012; OLIVEIRA et al. 2011) foram 

listados os critérios a serem considerados nesta 

etapa da análise, descritos no diagrama da 

Figura Nº 4. A partir da definição dos critérios, 

foi possível a estruturação da hierarquia de 

decisão. De acordo com Saaty (2008), esta é 

uma etapa de decomposição da decisão, que 

ajuda na organização do processo, onde a 

partir do objetivo de decisão, são estruturadas 

as dependências entre os critérios. Foram 

definidos 3 critérios principais de análise: (a) 

infraestrutura, (b) aspectos ambientais, (c) 

restrições à ocupação, descritos por outros 10 

critérios, hierarquizados conforme Figura Nº 4.  

Cada critério foi trabalhado como camada de 

dados no SIG, compondo uma avaliação da 

variável em relação ao objetivo. De acordo 

com Moura e Jankowski (2016), todas as 

camadas devem ter a mesma escala de 

representação, e mesma escala de valores 

(normalização). Assim, todas as camadas 

foram representadas em formato matricial, 

com resolução espacial de 30m e escala 

numérica variando entre 0 e 10. 

A avaliação da infraestrutura urbana avalia as 

condições de alguns aspectos da infraestrutura 

da região quanto ao seu potencial para 

expansão urbana, considerando que áreas com 

melhor condição (maior número de domicílios 

atendidos) de abastecimento de água, 

disponibilidade de rede de esgoto e serviço de 

coleta de lixo, tem maiores condições de serem 

ocupadas. A mesma lógica se aplica ao critério 

acessibilidade. Os critérios de avaliação 

ambiental consideram três aspectos principais: 

a) geologia; b) vegetação; c) declividade. Já a 

avaliação de restrições identificam áreas com 

restrições para ocupação do ponto de vista 

ambiental. Foram analisados nesse contexto as 

Unidades de Conservação (BRASIL, 2000), e 

Áreas de Proteção Permanente (BRASIL, 

2012). A manipulação dos dados das camadas 

correspondentes a cada um dos critérios foram 

trabalhadas através de ferramentas SIG,  e são 

descritos a seguir. 

Figura Nº 4 

Critérios. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Critérios de Abastecimento de Água, Rede de 

Esgoto e Coleta de Lixo 

Foram usados dados do CENSO 2010 IBGE 

referentes ao número de domicílios por setor 

censitário com abastecimento de água por rede 

geral, banheiro ligado à rede de esgoto ou 

pluvial, e domicílios com lixo coletado por 

serviço de limpeza. Todas as camadas foram 

simbolizadas com 5 classes, classificadas por 

quebras naturais, e normalizado conforme 

Tabela Nº 2. 

Tabela Nº 2 

Classes do critério infraestrutura. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

CRITÉRIOS DE INFRAESTRUTURA 

CLASSES NORMALIZAÇÃO 

Baixo 0 

Médio a baixo 3 

Médio 5 

Médio a alto 7 

Alto 10 



 

Figura Nº 5 

Mapa de abastecimento de água 2010, 

Samambaia, DF. 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura Nº 6 

Mapa de rede de esgoto 2010, Samambaia, DF. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura Nº 7 

Mapa de coleta de lixo 2010, Samambaia, DF. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Critério Acessibilidade 

Para análise das condições de acessibilidade, 

foram considerados a faixa de domínio, linha 

de metrô, e trechos de vias, contemplando 

rodovias estaduais, rodovias federais, rodovias 

vicinais, assim como vias rurais e urbanas. Os 

dados foram manipulados de maneira a 

compor uma camada com as classes descritas 

pela Tabela Nº 3, que apresenta também os 

critérios de normalização. As classes de "faixa 

de domínio" contemplaram além das feições 

referentes as faixas de domínio de rodovia, 

também as faixas de domínio de ferrovias de 

acordo com legislação (BRASIL, 1979). 

Tabela Nº 3 

Classes do critério acessibilidade. 

CRITÉRIO ACESSIBILIDADE 

CLASSES NORMALIZAÇÃO 

faixas de domínio 0 

faixas de domínio - 

100m da rodovia 
7 

100 - 300m  da 

rodovia 
10 

300m - 500m  da 

rodovia 
5 

Mais de 500m da 

rodovia 
3 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura Nº 8 

Mapa de acessibilidade Samambaia, DF. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Critério Geologia 

O critério Geologia, apresenta a 

adequabilidade para ocupação urbana definida 



 

com ajuda de especialistas, considerando a 

escala de normalização, entre 0 e 10, de acordo 

com a Tabela Nº 4. 

Tabela Nº 4 

Classes do critério geologia. 

CRITÉRIO GEOLOGIA 

CLASSES NORMALIZAÇÃO 

Grupo Araxá: Xistos 1 

Metarritmito 

Argiloso 
5 

Metarritmito 

Arenoso 
7 

Quartzitos Médios 10 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura Nº 9 

Mapa geológico Samambaia, DF. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Critério Cobertura Vegetal 

O critério de cobertura vegetal analisa dados 

das classes de vegetação mais sensíveis ao 

impacto causado por uma ocupação urbana. As 

classes originais de vegetação foram 

reclassificadas para os temas: vegetação densa, 

vegetação rasteira, e outros usos. Considerou-

se para o critério de cobertura vegetal, que 

classes de vegetação densa, expressam menos 

interesse para serem ocupadas, enquanto 

classes de vegetação rasteira e outros usos, 

apresentam maior interesse (Tabela Nº 5). 

Tabela Nº 5 

Classes do critério de cobertura vegetal. 

CRITÉRIO VEGETAÇÃO 

CLASSES NORMALIZAÇÃO 

Vegetação densa 3 

Vegetação rasteira 7 

Outros usos 10 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura Nº 10 

Mapa cobertura vegetal Samambaia, DF. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Critério Declividade 

A declividade foi gerada a partir do Modelo 

Digital de Elevação gerado com curvas de 

nível em escala 1:10.000, interpoladas através 

do método TOPOGRID (TopoToRaster). As 

classes foram definidas de acordo com 

orientações da Lei de Parcelamento do Solo 

(BRASIL, 1979) considerando as seguintes 

classes: 

Tabela Nº 6 

Classes do critério declividade. 

CRITÉRIO DECLIVIDADE 

CLASSES (%) NORMALIZAÇÃO 

0-5 3 

5-30 10 

> 30 0 



 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura Nº 11 

Mapa de declividade. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Critério Áreas de Preservação Permanente 

Para os critérios de avaliação de restrição 

relativos as Áreas de Preservação Permanente 

(APP), foram consideradas as APPs de 

nascentes, rios, lagos e lagoas, e declividades 

de acordo com o Código Florestal Brasileiro 

(BRASIL, 2012). Foram usados os dados de 

hidrografia e declividade, onde as nascentes 

foram geradas a partir da hidrografia conforme 

metodologia de Vivaldi et al. (2009), 

considerando APP as áreas até 50m das 

nascente identificadas. Para as APPs de 

encostas foram classificadas áreas com 

declividade acima de 100%. Para lagos e 

lagoas, foram consideradas apenas aqueles 

classificados como perenes, aplicando 

distâncias de 30m quando localizados em 

setores censitários urbanos, e 50m quando 

localizados em setores censitários rurais. Os 

cursos d'águas receberam 30m de distância 

para APP, exceto para o Córrego Taguatinga, 

Rio Melchior, Rio Descoberto, onde foram 

aplicadas distâncias de 50m. A avaliação de 

restrições identifica as áreas de APP, 

bloqueando-as para o restante das análises, 

conforme Figura Nº 12.  

Figura Nº 12 

Mapa de restrições por APP. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Critério Unidades de Conservação 

O critério de avaliação de restrição para as 

Unidades de Conservação considera a Área de 

Proteção Ambiental Planalto Central, e a Área 

de Relevante Interesse Ecológico do Parque 

Juscelino Kubitschek. Ambas as áreas são 

classificadas como Unidades de uso 

sustentável (BRASIL, 2000). Devido ao 

caráter de baixa, ou nenhum ocupação prevista 

para essas áreas, a pesquisa optou pela 

restrição de ocupação, bloqueando-as, 

conforme Figura Nº 13. 

Figura Nº 13 

Mapa de restrições por Unidades de 

Conservação. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Além das restrições ambientais foram 

bloqueadas também as áreas já ocupadas 

considerando dados de evolução da ocupação 

até 2015. 



 

A partir da elaboração de todas as camadas de 

dados, e considerando os critérios acima 

definidos, foi realizada a integração de dados 

através da álgebra de mapas. Para integração 

entre os critérios ambientais e de infraestrutura 

foi usado o modelo matemático da média 

ponderada (MOURA e JANKOWSKI, 2016) 

com pesos de importância definidos pelos 

especialistas através da método AHP. 

Participaram da definição de pesos 8 

especialistas com experiência na área de 

Planejamento Urbano, compondo o grupo 2 

Geógrafos e 6 Arquitetos Urbanistas. Os 

participantes ponderaram os pesos através da 

plataforma AHP Online System BPMSG. 

POTENCIAL DE EXPANSÃO URBANA NA 

PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS 

A segunda parte do processo metodológico 

tem o objetivo de identificar áreas 

preferenciais para expansão urbana, através de 

aspectos da percepção espacial e valores 

definidos pelos usuários/moradores de 

Samambaia, Distrito Federal. A coleta dos 

dados foi realizada a partir da plataforma 

Ushahide, contemplando a entrada de dados 

espaciais, e organizada na forma de 

questionário. Foi criado um questionário 

chamado "Colaboração para Análise de 

Expansão Urbana" dentro do projeto criado, 

chamado "Samambaia". O questionário incluiu 

4 questões sobre o perfil do respondente, além 

de um mapa para identificação dos pontos, 

conforme ilustrado pelas Figura Nºs 14 e 15. 

Todas as questões foram de resposta 

obrigatória, sendo que o mapa somente 

permitiu a entrada de um ponto (coordenada de 

localização) por usuário. A divulgação foi feita 

inicialmente por mídias sociais, e 

posteriormente por visitas em regiões de maior 

concentração de pessoas, como institutos de 

educação e quadras comerciais. As visitas 

foram acompanhadas de entrevistas informais 

não sistematizadas, apenas para registro das 

dificuldades, comentários e observações sobre 

o método, e mais especificamente sobre 

perspectivas gerais em relação a região de 

Samambaia. A plataforma ficou disponível 

durante um período de 3 semanas e recebeu 

137 contribuições durante esse período. 

Figura Nº 14 

Interface do questionário para o projeto 

Samambaia, na plataforma Ushahide. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura Nº 15 

Interface do questionário para o projeto 

Samambaia, na plataforma Ushahide. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Conforme considerado por Lay e Reis (2005), 

para que os resultados obtidos através de 

questionários sejam generalizáveis, é 

necessário uma amostra representativa da 

região de estudo. Considerando a população de 

Samambaia, para uma amostra representativa 

aleatória simples, com erro amostral de 5% e 

nível de confiança de 90% seria necessária 

uma amostra de 271 indivíduos (SANTOS, 

2018). O cálculo amostral segue a equação: 

 
Onde: 

n: amostra calculada 

N: população 



 

Z: variável normal padronizada associada ao 

nível de confiança 

p:  verdadeira probabilidade do evento 

e: erro amostral  

Os dados obtidos através da plataforma 

Ushahidi foram manipulados através do 

software ArcGIS Desktop 10.4. para análise e 

identificação da padrões na intensidade dos 

pontos obtidos. A análise do comportamento 

de padrões dos pontos foi realizada com a 

estimativa de densidade Kernel, devido a sua 

aplicação simples e útil na visão geral da 

distribuição dos eventos. De acordo com 

Câmara e Carvalho (2002), estimador de 

Kernel trabalha com dois dados básicos: raio 

de influência, que define a área de estimação 

da quantidade de ponto que contribuem para a 

função de intensidade; e a função de 

estimação. O estimador Kernel pode ser 

expresso como (SILVERMAN, 1986):  

 
Onde: 

n: número de pontos observados 

h: largura de banda 

K: função Kernel 

x: vetor de coordenada da localização do 

ponto estimado 

Xi: vetor da i-ésima coordenada de cada ponto 

observado 

Considerando que o projeto inicial da criação 

da RA Samambaia prevê a distância máxima 

de 500 metros para acessibilidade a pé a 

equipamentos, serviços e transporte público 

(IPDF, 1999), esse foi o valor adotado para 

raio de influência, considerado como o raio de 

abrangência de um ponto. 

Para integração entre os resultados do 

Potencial e Percepção para Expansão Urbana 

foi realizada a álgebra de mapas. Cada camada 

recebeu fatiamento de classes de acordo com a 

Tabela Nº 7. As combinações foram analisadas 

de foram a compor novas classes: Baixo 

Potencial/Baixo Interesse, Baixo 

Potencial/Alto interesse, Médio Interesse 

(Transformação), Alto Potencial/Baixo 

Interesse, Alto Interesse/Alto Potencial. 

Tabela Nº 7 

Fatiamento de classes 

Fatiamento 

(Potencia/Percepção) 
Classes 

0 - 1 Baixo 

1 - 3 Médio a Baixo 

3 - 5 Médio 

5 - 7 Médio a Alto 

7 - 10 Alto 

Fonte: Elaboração própria. 

Resultados e Discussões 

O resultado das ponderações de importância 

por especialistas com método AHP são 

apresentados a seguir pela Tabela Nº 8. Os 

valores de pesos usados na integração resultou 

no Mapa do Potencial de Expansão Urbana, 

apresentado pela Figura Nº 16.  

Tabela Nº 8 

Tabela de pesos definidos por AHP. 

Infraestrutura 

(Peso = 0.55) 

ÁGUA (Peso = 0.323) 

ESGOTO (Peso = 0.362) 

COLETA DE LIXO (Peso = 

0.173) 

ACESSIBILIDADE (Peso = 

0.142) 

Ambiental 

(Peso = 0.45) 

GEOLOGIA (Peso = 0.205) 

DECLIVIDADE (Peso = 

0.316) 

VEGETAÇÃO (Peso = 0.479) 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura Nº 16 

Mapa do Potencial para Expansão Urbana 

definido com critérios definidos por 

especialistas. 



 

 
Fonte: Elaboração própria. 

É possível perceber que as áreas com potencial 

alto se concentram em região já ocupada, 

devido as melhores condições de infraestrutura 

e menor interesse ambiental dessa áreas. O 

potencial para expansão diminui à medida que 

se afasta das áreas já ocupadas em direção ao 

norte e a oeste devido ao aumento do interesse 

ambiental. 

Analisando o Mapa de Potencial para 

Expansão Urbana, com a aplicação das 

restrições para ocupação (FIGURA Nº 17), 

percebemos uma redução expressiva, já que 

são desconsideradas áreas já ocupadas e 

unidades de conservação. Porém, o potencial 

para expansão urbana se apresentam com mais 

clareza e precisão. 

Figura Nº 17 

Mapa Potencial de Expansão com critérios 

definidos por especialistas, com aplicação de 

critérios de restrição. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

A plataforma de mapeamento colaborativo 

Ushahidi, teve um total de 137 colaborações ao 

projeto Samambaia (FIGURA Nº 18). A 

análise de intensidade de pontos (FIGURA Nº 

19) mostra uma maior concentração de pontos 

em uma das regiões centrais de Samambaia, no 

início das quadras 100 e 300. 

Figura Nº 18 

Resultados projeto Samambaia, na plataforma 

Ushahidi. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura Nº 19 

Mapa de Intensidade de pontos para o projeto 

Samambaia. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Os resultados apresentam um Mapa de 

percepção do Potencial de Expansão pelos 

usuários de Samambaia, que indica as 

concentrações dos pontos em resposta a 

questão: "Onde você considera que a 

Samambaia pode expandir, aumentar o número 

de casas, comércio, etc?". 

Apesar dos resultados não terem alcançado um 

número representativo considerando a 



 

população de Samambaia e o cálculo amostral, 

a maioria das respostas foram de moradores de 

Samambaia (quase 73% das respostas), 

apresentando também uma boa proporção entre 

moradores de Samambaia Norte (37,9% das 

respostas) e Samambaia Sul (39,4% das 

respostas). Considera-se que a resposta de 

moradores aumenta a confiança nos resultados, 

já que moradores tem mais convívio nos 

espaços da cidade por participarem do dia-a-

dia, acessando, por exemplo o comércio e 

transporte publico. Porém, as respostas de 

usuários não moradores, não foram 

desconsideradas por considerar-se que além 

dos moradores, outros usuários que tenham 

bom convívio já conseguem apresentar o 

conhecimento espacial necessário para 

responder a pergunta. 

Figura Nº 20 

Gráfico das porcentagem de resposta de acordo 

com o local de moradia. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

A integração entre o potencial e a percepção 

para Expansão Urbana deu origem a cinco 

classes principais, de acordo com a matriz de 

análise combinatória da Tabela Nº 9. O 

resultado da integração é apresentada pela 

Figura Nº 21, considerando os bloqueios das 

restrições de ocupação. 

Figura Nº 21 

Mapa de Expansão Urbana, integrando 

conhecimento especialista e percepção espacial 

urbana considerando restrições de ocupação. 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 



 

Tabela Nº 9 

Matriz de análise combinatória. 

  Interesse para Expansão 

  Baixo 
Médio 

/Baixo 
Médio 

Médio 

/Alto 
Alto 

Potencial para 

Expansão 

Baixo 
Baixo Potencial/Baixo 

Interesse 

Médio Interesse 

(Transformação) 

Baixo 

Potencial/Alto 

interesse 

Médio 

/Baixo 

Médio 

Alto Potencial/Baixo 

Interesse 

Médio /Alto  

Alto Interesse/Alto 

Potencial 

 
Alto 

Fonte: Elaboração própria. 

Percebe-se o predomínio das classes de Baixo 

Potencial/Baixo Interesse, que representam 

áreas onde o custo para a expansão são mais 

altos, já que tem baixos níveis de infraestrutura 

associado ao baixo conhecimento coletivo da 

área.  

Já para as classes de Alto Potencial/ Baixo 

Interesse, representam áreas que já tem 

condições para serem ocupadas, porém devido 

ao baixo interesse pela população, exigem 

certo investimento na sua promoção e 

valorização. Alba (2011) considera que estes 

representam cenários não conhecidos pelos 

usuários da cidade por não receberem 

publicidade suficiente. Milgram e Jodelet 

(1992), sugerem que o conhecimento desses 

lugares não depende de suas características 

intrínsecas, mas da importância que recebem 

no sistema social ao qual pertencem. Assim, 

tratam-se de áreas que necessitam de maior 

visibilidade para que possam gerar uma 

imagem mais atrativa. 

As áreas com Médio Interesse, são 

consideradas áreas com potencial para 

transformação, ou seja, devido ao seu 

considerável destaque na percepção e memória 

dos usuários, podem receber investimento em 

demandas específicas, sem necessidade de 

ações de promoção, tornando-se boas opções 

para expansão.  

Para o Mapa de Expansão Urbana, integrando 

conhecimento especialista e percepção espacial 

e considerando as restrições para ocupação, 

não foram identificadas outras classes. 

Os resultados apresentados pelo Mapa de 

Intensidade de pontos (FIGURA Nº 19) 

mostram uma concentração em áreas já 

ocupadas em Samambaia. Trata-se da região 

das quadras 101 e 301 em Samambaia Sul. São 

áreas que devido à sua característica de uso, 

ainda apresentam amplos espaços vagos, como 

indica a Figura Nº 22. Estes podem ser 

analisados como espaços "não conectados" na 

análise de Alba (2011). Segundo a autora a 

cidade é um terreno mais fértil quando seus 

elementos estão interconectados, de maneira a 

ser percebida por completo, sendo que o 

oposto disso, é chamado de "vazio urbano" 

(Alba, 2011). Assim. Pode-se considerar que 

essas áreas são percebidas pelos usuários como 

"vazios", ou seja, espaços não ocupados. Para 

melhor analisar essas áreas apresentamos o 

resultado da integração, desconsiderando as 

restrições de ocupação (FIGURA Nº 23). O 

resultado, indica áreas com Alto Potencial e 

Alto Interesse, onde, apesar de não ser possível 

a expansão da ocupação, podem indicar uma 

possibilidade de adensamento urbano, já que 

apresentam as melhores condições de 

infraestrutura e menor interesse ambiental, 

associado ao alto interesse por parte dos 

usuários. 



 

Destaca-se, ainda, que o indicativo para 

possibilidade de adensamento é apresentado 

apenas com base nos dados considerados nessa 

pesquisa. Porém, uma proposta de 

intensificação do uso e ocupação do solo 

necessitaria de estudos mais amplos 

abrangendo a capacidade de carga da área, os 

impactos na paisagem, de poluição e qualidade 

ambiental, por exemplo. 

Figura Nº 22 

Foto aérea 2016, região das quadras 101 e 301. 

 
Fonte: Geoportal, Segeth. 

Figura Nº 23 

Mapa de Integração entre Potencial e 

Percepção para Expansão Urbana. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Poplin (2012) considera que no passado as 

aplicações para PPSIG eram criticadas por 

serem muito complexas, porém, com a difusão 

de novas formas de colaboração, a era da WEB 

2.0, e a difusão de aplicações como Google 

Maps, as ferramentas de mapeamento 

colaborativo podem ser usadas sem exigência 

de um treinamento intenso. Por ser uma 

ferramenta online para a entrada de dados, não 

houve controle sobre o tipo e distribuição das 

amostras. Porém, a necessidade de Internet e 

familiaridade com a interface de mapas 

dinâmicos, pode ser considerado um fator 

limitador para as respostas.  

Steinmann et al. (2005) enfatizam que ainda 

são poucos os estudos empíricos que abordam 

o problema das exclusões de cidadãos no 

processo de participação por meios digitais, 

causados por falta de conhecimento em 

informática ou aversão de computadores por 

um certo grupo social, como por exemplo 

pessoas mais velhas. 

Conclusões 

Os resultados de percepção apresentados pelas 

respostas dos usuários da plataforma de 

mapeamento colaborativo mostra que existe 

um compartilhamento da imagem que as 

pessoas tem de Samambaia, em relação aos 

lugares vazios, e com possibilidade de 

ocupação. A maioria das respostas apontam 

para localizações mais centrais, o que indica 

uma baixa ligação das pessoas com áreas mais 

afastadas do centro urbano. Assim, devido a 

baixa relação com lugares mais afastados, o 

resultado para "expansão urbana" pode ser 

considerado pouco expressivo. Por outro lado, 

as respostas indicaram de maneira muito clara 

as áreas de maior interesse para os usuários, 

que fazem parte do cenário de maior uso 

cotidiano das pessoas. 

Destacamos que o objetivo da plataforma de 

mapeamento colaborativo não é fazer uma 

avaliação geográfica da expansão, mas sim, 

paralelamente aos estudo de Milgram e Jodelet 

(1992), identificar a forma como aspectos da 

estrutura urbana estão refletidos nas mentes 

dos usuários. Assim, considera-se que áreas 

que já estão cristalizadas no conhecimento 

comum das pessoas podem apresentar maior 

potencial para expansão ou adensamento. 

Considera-se que a plataforma Ushahidi se 

adéqua ao objetivo proposto, devido à sua 

interface simples e intuitiva, por estar 



 

disponível de maneira gratuita, e retornar os 

dados de modo a serem facilmente analisados 

(georreferenciados e com atributos de 

respostas associados). A plataforma é muito 

útil e apesar de não apresentar funcionalidades 

mais complexas como visualização 3D ou 

ferramentas de análise espacial, foi satisfatória 

para o objetivo proposto pois não limitou sua 

utilização por parte dos usuários. 

É necessário também destacar o número 

reduzido de respostas, considerando que  a 

pesquisa não alcançou a expectativa de 271 

contribuições. Associamos esse fato à 

dificuldade de engajamento dos usuários para 

colaboração, como destacado por outros 

estudos envolvendo mapeamento colaborativo 

no Brasil (BUGS, 2014; ALMEIDA et al. 

2014; BORGES e ZYNGIER, 2014). 

De maneira geral, a participação pública 

através do conceito de PPSIG, contribuiu para 

os resultados alcançados apresentando um 

grande potencial para o planejamento mais 

eficiente da região analisada, porém, o 

engajamento dos usuários foi considerado o 

maior limitador nesse processo, diminuindo 

assim o potencial da ferramenta.  
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