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RESUMO: 
 
Tipos de Estrutura Urbana (UST) são unidades espaciais mínimas que possuem certa 

homogeneidade no tipo de uso e cobertura do solo. Neste trabalho o conceito de UST é 

aplicado a partir da classificação visual e manual de fotografias aéreas com alta resolução 

espacial. O objetivo do trabalho foi identificar os padrões de estruturas urbanas, compreender 

e analisar a evolução da dinâmica espacial e temporal desses padrões para os anos de 1997, 

2009 e 2014. Utilizando como área de estudo as Regiões Administrativas de Sobradinho I, 

Sobradinho II, Fercal e Itapoã. A análise demostrou que ao longo dos anos houve 

modificações na morfologia, no que se refere ao tipo de ocupação da área, podendo ocasionar 

mudanças no seu tipo de padrão morfológico. Conclui-se então, que a utilização temporal da 

classificação UST com seus diversos tipos de elementos morfológicos, permite a identificação 

da transição dos padrões ao longo dos anos. 

 
Palavras Chaves: Tipos de Estruturas Urbanas, UST, Classificação, Fotografias Aéreas. 
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ABSTRACT: 
 
Types of Urban Structure (UST) are minimal spatial units that have a certain homogeneity in 

the type of land use and land cover. In this paper the concept of UST is applied from the 

visual classification and photographs of manual air with high spatial resolution. The objective 

was to identify the structures of urban patterns, understand and analyze the evolution of the 

spatial and temporal dynamics of these standards for the years 1997, 2009 and 2014. Using as 

a field of study Administrative Regions of Sobradinho I, Sobradinho II, Fercal and Itapoã. 

The analysis demonstrated that over the years there have been changes in morphology, as 

regards the type of occupation area, which can cause changes in their morphology type. It 

follows then that the use of temporal UST its classification with many types of morphological 

elements, enables the identification of transition patterns over the years. 

 
Key Words: Types of Urban Structures, UST, Morphology, Evolution, Temporal. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente cerca de 80% da população brasileira reside em áreas denominadas 

urbanas, podendo chegar a aproximadamente 90% nos estados com maior índice de 

desenvolvimento (IBGE, 2010). Desse modo, destaca-se a ocorrência de conflitos ocasionados 

devido ao crescimento populacional urbano sem prévio planejamento para o uso e ocupação 

do solo (Tucci et al., 2000a). 

Segundo o IPEA (2006) as cidades brasileiras da região Centro-Oeste são as que mais 

crescem, mas isso não significa que haja melhora na renda nem na qualidade de vida dos 

habitantes. Estima-se que o crescimento populacional do Distrito Federal, passará dos atuais 

2,9 milhões para aproximadamente 3,3 milhões de cidadãos urbanos até o ano de 2025 (Lorz 

et al., 2011 ). 

Nas últimas décadas as regiões administrativas que compoem o Distrito Federal (DF), 

vêm apresentando grande crescimento populacional urbano e rural. Por esse motivo, os 

ambientes antes com características totalmente rurais passaram a apresentar uma nova 

configuração, denominada de núcleos suburbanos, os quais geram forte pressão sobre a 

infraestrutura existente. (Villarinho, 2000, p. 8). 

As Regiões Administrativas (RAs) mais populosas do Distrito Federal são: Ceilândia, 

Samambaia e Taguatinga, as quais localizam-se na região sudoeste do DF. Consequentemente, 

atualmente são áreas saturadas; por esse motivo existe a tendência de mudança nos vetores de 

crescimento populacional, no que se refere à ocupação territorial, direcionando os maiores 

índices para: Sobradinho e Planaltina localizados na região Nordeste; Paranoá e São Sebastião 

situados na região Leste (Silva, 2013). 

De acordo com o último Censo (IBGE, 2010) Sobradinho foi a região administrativa 

com o segundo maior crescimento (população) e expansão urbana (número de domicílios 

permanentes particulares). Boa parte da população de Sobradinho reside em condomínios, dos 

quais 116 ainda não foram regularizados (Silva, 2013). 

A criação da RA de Sobradinho ocorreu devido à construção da nova Capital Federal, 

pela necessidade de moradia próxima aos seus respectivos locais de trabalho para os 

trabalhadores. Para tanto a cidade-satélite de Sobradinho foi desenvolvida com características 

similares às de Brasília (Silva, 2013). 

Existiam dois principais acampamentos de trabalhadores responsáveis pela construção 

de Brasília, o acampamento denominado Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – 

DNOCS e o Vila Amauri. A partir deles surgiram os primeiros habitantes de Sobradinho, o 
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fato ocorreu devido a desocupação dos acampamentos e posterior acolhimento dessas famílias 

em outras localizadas da RA de Sobradinho (Vasconcelos, 1988). 

Importante destacar que entre 1974 e 1975, Sobradinho acolheu 2.264 das 5.367 

famílias advindas do programa de “Comportamento das invasões do DF”. Haviam apenas 5 

áreas para acolher as 26 áreas que seriam posteriormente desocupadas, onde encontravam-se 

famílias que não possuíam lotes tampouco moradias (Silva, 2013). 

Vale lembrar que além da migração para Sobradinho, houve também na década de 90, 

outros movimentos migratórios em razão da pouca oferta de imóveis no Plano Piloto. 

Observou-se que o novo vetor de expansão se deu principalmente no sentido norte-nordeste, a 

partir de Brasília, margeando a BR-020, principal ligação com o norte e nordeste do país, e 

das rodovias locais como DF-330 e DF-150, principais ligações com as áreas rurais, criando 

uma bipolarização espacial do DF (Silva, 2013). 

Devido a importância da compreensão da dinâmica de crescimento urbano e da forma 

como ele se dá, diversos estudos tem sido desenvolvidos ao longo das décadas com o intuito 

de entender o retalho urbano e dessa forma poder contribuir para uma melhor qualidade de 

vida nas cidades e para definir estratégias e planejamentos para a gestão das áreas urbanas. 

Dessa forma o estudo da morfologia urbana tem crescido e vem sendo cada vez mais aplicado. 

De forma ainda inicial no Brasil o estudo dos tipos padrões urbanos vem sendo desenvolvido, 

vários estudos tem sido realizados a respeito das unidades espaciais mínimas que possuem 

certa homogeneidade no tipo de cobertura e uso do solo, denominadas Tipo de Estruturas 

Urbanas (UST) (Sotero, 2014). 

A partir das UST’s é possível realizar análises que permitem estabelecer padrões de 

uso e ocupação do solo, bem como a facilitação da compreensão da sua correlação com os 

aspectos sociais, ambientais econômicos em escala intra urbana (Hecht, et al., 2013). Através 

da correlação destes aspectos, pode-se observar com mais facilidade a dinâmica urbana de 

cada localidade, possibilitando assim, um planejamento eficaz tendo como relevância as 

especificidades de cada cidade (Moon, et al., 2009). 

A utilização dos Tipos de Estruturas Urbanas pode ser facilmente empregada como 

base para um sistema de informação e planejamento do ambiente urbano. Existem vários 

métodos para classificar um espaço urbano através dos seus UST’s, porém atualmente o mais 

utilizado é a coleta de informações remotas, ou seja, sem o que pesquisador tenha que ir 

ao local estudado (Moon, et al., 2009). 
As informações remotas consistem em fotografias aéreas e imagens de sensores 

remotos. O colhimento dessas informações é considerado mais rápido em relação ao in loco, 

além de permitir a ampliação da área de estudo, tornando possíveis análises multiescalas 
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(nacionais, regionais e locais) e multitemporais. (Moon, et al., 2009). 

A utilização do mapeamento urbano por tipo de morfologia tem sido bastante eficaz, 

principalmente comparado com os mapeamentos tradicionais de uso e ocupação do solo, pois 

este possibilita a identificação da paisagem urbana, ou seja, os diferentes elementos que 

constituem a forma da cidade, quais sejam: prédios; monumentos; fachada; áreas verdes e 

ruas. Ademais, seu estudo resulta da caracterização desses elementos, no qual e possível 

investigar as variações e hierarquias, relação com o contexto urbano, além do período histórico 

e a sociedade que o produziu, definindo assim, seus aspectos fundamentais (Jones & Larkham, 

1991; Rego & Meneguetti, 201; Aragão, 2006). 

Assim o objetivo desse trabalho é identificar os padrões de estruturas urbanas, 

compreender e analisar a evolução da dinâmica espacial e temporal desses padrões para os 

anos de 1997, 2009 e 2014. Utilizando como áreas de estudo das regiões administrativas de 

Sobradinho, Sobradinho II, Itapoã e Fercal. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A área de estudo compreende a área urbana das Regiões Administrativas (RA) de 

Sobradinho I, Sobradinho II, Fercal e Itapoã localizadas no Distrito Federal-DF, delimitadas 

pelo censo demográfico realizado em 2010 conforme é demonstrado na figura 1. 

Essas áreas foram definidas devido ao grande crescimento da RA de Sobradinho de 

acordo com os censos de 2000 e 2010. Em 2000 a RA de Sobradinho era uma única área que 

mais tarde deu origem a outras três RAs, dessa forma serão analisadas as quatro RAs que 

anteriormente compunham a região administrativa de Sobradinho. 
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Figura 1–Localização da Área de Estudo. 

 
 

As informações para o estudo descritivo deste projeto de pesquisa foram obtidas através 

de levantamento bibliográfico. Em virtude de um maior entendimento da área de estudo, 

foram adquiridos dados geográficos georreferenciados no formato vetorial e matricial, 

disponibilizados pelas instituições públicas responsáveis por essa temática no Distrito Federal 

(Secretaria de Meio Ambiente - SEMA, Terracap, SEDHAB, SEGETH entre outros). O 

conjunto de dados adquiridos está apresentado na Tabela 1. Vale lembrar que estes, quando 

necessário, foram reprojetados para SIRGAS 2000 - UTM Zona 23, Hemisfério Sul. 
Tabela 1 - Base de dados utilizada neste estudo. 

 

Dado Data Formato Projeção Datum Fonte Estrutura 
Resolução 
Espacial 

Ortofoto 1997 GeoTIF UTM - 23S SIRGAS 2000 Terracap Matricial 0.4 m 
Ortofoto 2009 GeoTIF UTM - 23S SIRGAS 2000 Terracap Matricial 1 m 
Ortofoto 2014 GeoTIF UTM - 23S SIRGAS 2000 SEDHAB Vetorial 0.5 m 

Divisão ADM 2010 Shapefile UTM - 23S SICAD SEDHAB Vetorial Não se aplica 
Vias 2010 Shapefile UTM - 23S SICAD SEDHAB Vetorial Não se aplica 

Quadras 2010 Shapefile UTM - 23S SICAD SEDHAB Vetorial Não se aplica 
Conjuntos 2010 Shapefile UTM - 23S SICAD SEDHAB Vetorial Não se aplica 
Setores 2010 Shapefile UTM - 23S SICAD SEDHAB Vetorial Não se aplica 
Lotes 2010 Shapefile UTM - 23S SICAD SEDHAB Vetorial Não se aplica 
Censo 2010 Shapefile UTM - 23S SIRGAS 2000 IBGE Vetorial Não se aplica 
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Os dados obtidos foram analisados a partir das fases descritas na figura 2: 
 

 

 

Figura 2 - Fluxograma de trabalho. 
 
 

O primeiro passo para a elaboração do Mapeamento UST consistiu no pré- 

processamento dos dados, o qual resume-se na organização dos vetores primários para a 

geração dos polígonos básicos e aquisição das fotografias áreas. Em seguida, foi realizado o 

processamento dos dados vetoriais, tais como: junção dos polígonos; definição das áreas; 

correção da topologia e verificação da consistência, os quais foram responsáveis para 

definição das feições de UST, que posteriormente foram processadas, classificadas e validadas, 

podendo ser editadas quando necessário. 
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Vale destacar que concomitantemente com a etapa de processamento dos dados 

vetoriais, realizou-se a definição da chave de classificação UST, sendo esta realizada para 

um projeto maior que abrange toda a área urbana do DF (Hoffer 2013, Sotero 2014, Réquia 

et al 2015 e outros colaboradores). A chave foi elaborada em níveis hierárquicos dentro de 

cinco categorias principais: i) Áreas residenciais; ii) Áreas comerciais; iii) Áreas industriais; 

iv) Áreas públicas e v) Espaços Abertos. Sendo que ao final foram definidas dezessete 

classes para as quatro RAs analisadas (Figura 3), descritas na tabela 2. 
 
 

 
Figura 3 - Hierarquia das classes na chave de classificação UST da Área de Estudo. 

 
 

Tabela 2 - Classes dos Tipos de Estruturas Urbanas do projeto em questão. 
 

Sigla Descrição 
DC Áreas degradadas 

CU Unidades de conservação 

C2 Áreas comerciais mistas com áreas residenciais 

I1 Área industrial 

I2 Área industrial e outros usos, tais com comércio 

PB Prédio públicos 

T Infraestrutura de transporte 

RA Áreas de recreação 

RB1 Prédios de apartamentos residenciais de até 6 andares 

RH1 Unidades residenciais constituídas por casas com baixíssima densidade de ocupação e características rurais 

RH2 Unidades residenciais constituídas por casas com baixa densidade de ocupação 

RH2b Áreas de condomínios em expansão, com vias não pavimentadas 

RH3 Unidades residenciais de casas marginalizadas, periferias 

RH4 Unidades residenciais de casas com alta densidade de ocupação 

RH5 Unidades residenciais de casas com média densidade de ocupação 

RH6 Unidades residenciais de casas em condomínios com jardins, grandes quintais e piscina 
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O método utilizado para a elaboração da classificação UST, foi o visual/manual, o 

qual consiste na identificação visual dos alvos e tematização manual das classes. Este método, 

segundo Hecht et al. (2013), apesar de exigir mais tempo para a obtenção dos resultados, 

ainda é o mais indicado por possuir maior eficácia em relação aos métodos automáticos, pois 

permite uma análise multiescalar mais precisa. 

É importante destacar que foi utilizado o procedimento de interpretação visual das 

imagens obtidas através de técnicas de sensoriamento remoto, pois consiste em um método 

bastante eficaz para realização do mapeamento UST. Ademais, por meio das fotografias 

aéreas e imagens de sensores remotos, podem-se visualizar as áreas com seus tipos de estruturas 

urbanas e respectivos limites. (Moonet al., 2009). 

Foram utilizadas ortofotos dos anos de 1997, 2009 e 2014 na classificação dos vetores 

das RAs analisadas, caracterizadas de acordo com a tabela 1. Cabe ressaltar que para o ano de 

1997 só foi realizado o mapeamento das RAs de Sobradinho I e Sobradinho II (sendo que 

algumas áreas dessas RAs também não foram mapeadas nesse ano), pois o levantamento aéreo 

deste ano foi realizado de forma direcional para algumas áreas específicas do DF, não 

abrangendo as áreas anteriormente citadas. 

A próxima etapa consistiu na verificação e validação do mapeamento, onde foram 

gerados pontos aleatórios dentro de cada RA para os anos de 1997, 2009 e 2014, sendo que os 

pontos seguiram o percentual de cada classe. 

Vale salientar, que tais pontos foram posteriormente analisados por um especialista em 

Sistema de Informação Geográfica – SIG, o qual reclassificou os pontos gerados possibilitando 

a elaboração de uma Matriz de Confusão com o objetivo de verificar a acurácia. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste item serão abordados os dados resultantes do mapeamento UST das Regiões 

Administrativas- RA de Sobradinho I, Sobradinho II, Fercal e Itapoã, bem como a serie 

temporal dos anos de 1997, 2009 e 2014 para Sobradinho I e II, como também, os anos de 

2009 e 2014 para Fercal e Itapoã. 

Os resultados serão representados por meio das classes, as quais foram divididas em 

cinco grupos definidos por sua característica principal, quais sejam: I) 9 classes Residenciais, 

II) 1classe Comercial, III) 2 classes Industriais, IV) 3 classes Públicas e V) 3 classes Espaços 

Abertos. Vale lembrar que as definições das classes tiveram como referência àquelas 

apresentadas segundo Höfer, 2013 e Sotero, 2014. 
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3.1. Descrição das Classes Encontradas na Área De Estudo. 
 

3.1.1. UST Residencial 

RH 1 – Moradias com baixa densidade de construção: áreas com características rurais, 

sem infraestrutura urbana e com índice de impermeabilidade abaixo de 25%. Amplos espaços 

verdes, com lotes originalmente maiores que 2 hectares e casas isoladas geralmente com 1 

andar. Esta classe encontra-se em processo inicial de instalação irregular. 

 
Figura 4 - Exemplo visual do mapeamento UST (esquerda), 

foto aérea (superior à direita) e detalhe da classe UST RH1 (inferior à direita). 
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RH 2 – Moradias com baixa densidade de construção: áreas com pouca infraestrutura 

urbana, constando de algum abastecimento de água, coleta de lixo e vias não pavimentadas. 

Amplos espaços verdes, com índice de impermeabilidade abaixo de 25%, lotes originalmente 

maiores que 2 hectares em processo de subdivisão e casas isoladas geralmente com 1 andar. 

Esta classe encontra-se em processo avançado de instalação irregular. 

 
Figura 5 - Exemplo visual do mapeamento UST (esquerda), 

foto aérea (superior à direita) e detalhe da classe UST RH2 (inferior à direita). 
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RH 2b – Moradias com baixa densidade de construção: áreas sem  infraestrutura urbana 

com índice de impermeabilidade abaixo de 25%, vias demarcadas e não pavimentadas. Lotes 

não delimitados sendo originalmente maiores que 2 hectares e casas isoladas sem padrão 

definido geralmente de ate 1 andar, ocasionalmente há a evidência de espaços verdes. Esta 

classe possui áreas de condomínios em expansão. 

 
Figura 6 - Exemplo visual do mapeamento UST (esquerda), 

foto aérea (superior à direita) e detalhe da classe UST RH2b (inferior à direita). 
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RH 3 – Moradias com alta densidade de construção: áreas com índice de 

impermeabilidade acima de 75 %, infraestrutura urbana constando de abastecimento de água 

e coleta de lixo, onde seus sistemas de drenagem e de esgoto estão em processo de 

implementação. Possui ausência de grandes espaços verdes com apenas algumas árvores 

isoladas, lotes de aproximadamente 150 m² e casas construídas com matérias simples. 

 
Figura 7 - Exemplo visual do mapeamento UST (esquerda), 

foto aérea (superior à direita) e detalhe da classe UST RH3 (inferior à direita). 
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RH 4 – Moradias com alta densidade de construção: áreas com infraestrutura urbana 

constando de abastecimento de água, coleta de lixo e sistemas de drenagem e esgoto. Possui 

lotes entre 150 e 250 m², casas construídas em sua maioria com telhado de amianto, geralmente 

de 1 andar, podendo estas apresentar até 2 andares, índice de impermeabilidade acima de 

75% com ausência de grandes espaços verdes. Esta classe possui áreas razoavelmente 

homogêneas com altas taxas de urbanização. 

 
Figura 8 - Exemplo visual do mapeamento UST (esquerda), 

foto aérea (superior à direita) e detalhe da classe UST RH4 (inferior à direita). 
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RH 5 – Moradias com média densidade de construção: áreas com infraestrutura urbana 

constando de abastecimento de água, coleta de lixo e sistemas de drenagem e esgoto. Possui 

lotes entre 250 e 500 m², casas construídas com tamanho heterogêneo, algumas com telhado 

de amianto e outras de argila, podendo estas apresentar piscinas ou pequenos jardins, 

geralmente são de 1 andar ou 2 andares. Apontam índice de impermeabilidade entre 50 e 

75%, ocasionalmente há a evidência de espaços verdes. 

 
Figura 9 - Exemplo visual do mapeamento UST (esquerda), 

foto aérea (superior à direita) e detalhe da classe UST RH5 (inferior à direita). 
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RH 6 – Moradias com média densidade de construção: áreas com infraestrutura urbana 

constando de abastecimento de água, coleta de lixo e sistemas de drenagem e esgoto. Possui 

lotes entre 500 e 1000 m² em condomínios (fechado parcial) de classe média-alta, com 

construções de alto padrão de qualidade geralmente com 2 andares, algumas com pequenas 

piscinas privadas. Apontam índice de impermeabilidade entre 50 e 75%, ocasionalmente há a 

evidência de espaços verdes. 

 
Figura 10 - Exemplo visual do mapeamento UST (esquerda), 

foto aérea (superior à direita) e detalhe da classe UST RH6 (inferior à direita). 
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RB 1 – Apartamentos baixos: áreas com infraestrutura urbana constando de 

abastecimento de água, coleta de lixo e sistemas de drenagem e esgoto. Compostas por 

edifícios com até 6 andares em áreas legalmente destinadas para esta finalidade, porém sem 

padrão definido. Apontam índice de impermeabilidade entre 50 e 75%, ocasionalmente há a 

evidência de espaços verdes. 

 
Figura 11 - Exemplo visual do mapeamento UST (esquerda), 

foto aérea (superior à direita) e detalhe da classe UST RB1 (inferior à direita). 
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3.1.2. UST Comercial 

C2 – Edifícios comerciais mistos: áreas com infraestrutura urbana constando de 

abastecimento de água, coleta de lixo e sistemas de drenagem e esgoto. Compostas por 

edificações localizadas ao longo de ruas principais, geralmente de até 3 andares, podendo em 

alguns casos chegarem aos 6 andares. Geralmente o primeiro andar e utilizado para fins de 

comercio ficando o segundo e o terceiro destinado para residência. 

 
Figura 12 - Exemplo visual do mapeamento UST (esquerda), 

foto aérea (superior à direita) e detalhe da classe UST C2 (inferior à direita). 
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3.1.3. UST Industrial 

I1 – Unidades industriais: áreas com infraestrutura urbana constando de abastecimento 

de água, coleta de lixo e sistemas de drenagem e esgoto. Composta por lotes localizados em 

áreas mais afastadas das residenciais, com espaços em maioria superiores a 2000 m2, suas 

com grandes construções são constituídas por galpões, prédios de armazenagem e fábricas. 

Apontam índices de impermeabilidade superiores a 75%. 

 

Figura 13 - Exemplo visual do mapeamento UST (esquerda), 

foto aérea (superior à direita) e detalhe da classe UST I1 (inferior à direita). 
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I2 – Áreas industriais mistas: áreas com infraestrutura urbana constando de 

abastecimento de água, coleta de lixo e sistemas de drenagem e esgoto. Composta por lotes de 

tamanhos variados com características de área mista de indústria e comercio, distribuição 

pode ser horizontal. Apontam índice de impermeabilidade entre 50 a 75%, ocasionalmente há 

a evidência de espaços verdes. 

 
Figura 14 - Exemplo visual do mapeamento UST (esquerda), 

foto aérea (superior à direita) e detalhe da classe UST I2 (inferior à direita). 
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3.1.4. UST Pública 

T - Infraestrutura de transporte: formada por vias principais e sua morfologia é linear, 

podendo haver ocorrência de espaços de áreas verdes, bem como, a vegetação dos canteiros 

entre as vias. Apontam índice de permeabilidade superior a 75%. Vale destacar que nessa 

UST não estão contempladas as vias entre as quadras. 

 
Figura 15 - Exemplo visual do mapeamento UST (esquerda), 

foto aérea (superior à direita) e detalhe da classe UST T (inferior à direita). 
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RA - Áreas de recreação: Áreas constituídas por clubes, quadras de esporte, campos de 

futebol e praças. Apontam índice de impermeabilidade entre 25 e 75%, ocasionalmente há a 

evidencias de espaços verdes. 

 
Figura 16 - Exemplo visual do mapeamento UST (esquerda), 

foto aérea (superior à direita) e detalhe da classe UST RA (inferior à direita). 
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PB – Prédio público: áreas com infraestrutura urbana constando de abastecimento de 

água, coleta de lixo e sistemas de drenagem e esgoto. São constituídos por edificação publicas, 

quais sejam: escolas; igrejas; hospitais; centros públicos de esporte e lazer, onde funcionam 

serviços públicos de educação, saúde, segurança, administração. Eventualmente pode haver 

espaços verdes. 
 
 

 
Figura 17 - Exemplo visual do mapeamento UST (esquerda), 

foto aérea (superior à direita) e detalhe da classe UST PB (inferior à direita). 
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3.1.5. UST Espaços Abertos 

GS – Áreas verdes: unidade com ausência de construções, podendo se tratar de áreas 

ainda não urbanizadas, fragmentos de vias, ou área verdes entre faixas de urbanização, existe 

variação na densidade de vegetação, tem área impermeável de até 25%. 

 
Figura 18 - Exemplo visual do mapeamento UST (esquerda), 

foto aérea (superior à direita) e detalhe da classe UST GS (inferior à direita). 
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CU - Unidades de Conservação: São áreas de grande extensão, protegidas legalmente. 

Assim como pequenas áreas inseridas na malha urbana, mas com perspectivas de conservação 

ambiental e formação de corredores ecológicos. Podendo ocasionalmente haver área 

impermeável de até 25%. 

 
Figura 19 - Exemplo visual do mapeamento UST (esquerda), 

foto aérea (superior à direita) e detalhe da classe UST CU (inferior à direita). 
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DC – áreas degradadas: unidade com formato bastante irregular constituída de porções 

de solo exposto e áreas em construção. Presentes principalmente em áreas com processo de 

ocupação recente. Podem ser cascalheiras/mineração ou terrenos urbanos sem manejo 

adequado, por esse motivo podem ser confundidas com áreas de vegetação muito rala ou seca, 

o que é comum no Distrito Federal devido ao aspecto de sazonalidade do clima da região. 

 
Figura 20 - Exemplo visual do mapeamento UST (esquerda), 

foto aérea (superior à direita) e detalhe da classe UST DC (inferior à direita). 
 
 

Por fim para que se obtenha uma avaliação mais crítica da área em estudo, é 

aconselhável avaliar as análises remotas com aquelas coletadas pontualmente in loco, 

tornando assim, o trabalho mais preciso e eficaz. Importante lembrar que para o estudo em 

tela não foi possível realizar a verificação in loco, uma vez que os dados gerados não são 

atuais, o que dificulta a validação da morfologia em campo, pois essas atualmente podem ter 

sofrido modificações em suas estruturas. 
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3.2. Validação do Mapeamento 
 

Esta etapa consistiu na verificação e validação do mapeamento, onde foram gerados 

pontos aleatórios dentro de cada RA para os anos de 1997, 2009 e 2014, sendo que os pontos 

seguiram o percentual de cada classe mapeada. 

Os dados disponibilizados pelo especialista em SIG foram cruzados com os dados do 

mapeamento, possibilitando a elaboração da Matriz de Confusão, conforme demonstrados nas 

figuras 21 a 30. 
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3.2.1. Sobradinho I 
 

1997 
 

Mapa/Referência 
 

C2 
 
CU 

 
DC 

 
GS 

 
I2 

 
PB 

 
RA 

 
RB1 

 
RH1 

 
RH2 

 
RH2b 

 
RH3 

 
RH4 

 
RH5 

 
T 

Total da 
Classificação 

C2 7  1             8 
CU  5 1             6 
DC   1             1 
GS    7            7 
I2     5           5 
PB    1  5          6 
RA       1         1 
RB1        2        2 
RH1  3  3     5       11 
RH2          2      2 
RH2b           4     4 
RH3            1    1 
RH5   1 1         1 27  30 
T               7 7 
Total de 
Referência 

7 8 4 12 5 5 1 2 5 2 4 1 1 27 7 91 

Exatidão Geral 0.87  
                  

Figura 21: Matriz de confusão Sobradinho I para o ano de 1997. 
 

2009 
 
Mapa/Referência 

 
C2 

 
CU 

 
DC 

 
GS 

 
I1 

 
I2 

 
PB 

 
RA 

 
RB1 

 
RH1 

 
RH2 

 
RH2b 

 
RH4 

 
RH5 

 
RH6 

 
T 

Total da 
Classificação 

C2 9     1           10 
CU  10               10 
DC   1              1 
GS  1  2             3 
I1     1            1 
I2      4           4 
PB       4          4 
RA        1         1 
RB1         1    1    2 
RH1    7      8       15 
RH2           3      3 
RH2b            8     8 
RH4             1    1 
RH5             1 29   30 
RH6          1     1  2 
T                6 6 
Total de 
Referência 

9 11 1 9 1 5 4 1 1 9 3 8 3 29 1 6 101 

Exatidão Geral 0.88 

Figura 22: Matriz de confusão Sobradinho I para o ano de 2009. 
 
 

2014 
 
Mapa/Referência 

 
C2 

 
CU 

 
DC 

 
GS 

 
I1 

 
I2 

 
PB 

 
RA 

 
RB1 

 
RH1 

 
RH2 

 
RH2b 

 
RH4 

 
RH5 

 
RH6 

 
T 

Total da 
Classificação  

C2 7     1           8 
CU  12  1             13 
DC  1               1 
GS    3             3 
I1     1            1 
I2      4           4 
PB       4          4 
RA        2         2 
RB1         2        2 
RH1    6   2   6       14 
RH2    1       1      2 
RH2b            10     10 
RH4             1    1 
RH5             3 24 1  28 
RH6               2  2 
T                7 7 
Total de 
Referência 

7 13 0 11 1 5 6 2 2 6 1 10 4 24 3 7 102 

Exatidão Geral 0.84  
                   

Figura 23: Matriz de confusão Sobradinho I para o ano de 2014. 
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3.2.2. Sobradinho II 
 

1997 
 
Mapa/Referência 

 
C2 

 
CU 

 
DC 

 
GS 

 
I1 

 
PB 

 
RA 

 
RB1 

 
RH1 

 
RH2 

 
RH2b 

 
RH3 

 
RH4 

 
RH5 

 
RH6 

 
T 

Total da 
Classificação  

C2 1  1              2 
CU  16 1 1     2        20 
DC   2              2 
GS    5             5 
I1     1            1 
PB      3           3 
RA       1          1 
RB1               1  1 
RH1  2 2 5     15        24 
RH2         2 21   4  1  28 
RH2b           6      6 
RH3            1     1 
RH4            4     4 
RH5              2 1  3 
T                3 3 
Total de 
Referência 

1 18 6 11 1 3 1 0 19 21 6 5 4 2 3 3 104 

Exatidão Geral 0.74  
Figura 24: Matriz de confusão Sobradinho II para o ano de 1997. 

 
 

       
Figura 25: Matriz de confusão Sobradinho II para o ano de 2009. 

 
 

2014 
 
Mapa/Referência 

 
C2 

 
CU 

 
DC 

 
GS 

 
I1 

 
I2 

 
PB 

 
RA 

 
RB1 

 
RH1 

 
RH2 

 
RH2b 

 
RH3 

 
RH4 

 
RH5 

 
RH6 

 
T 

Total da 
Classificação 

C2 1                 1 
CU  24        1        25 
DC   2               2 
GS    2         1     3 
I1     1             1 
I2      1            1 
PB       3           3 
RA        1          1 
RB1                1  1 
RH1  5  4      14        23 
RH2          2 1       3 
RH2b            1      1 
RH3             1     1 
RH4              3 2   5 
RH5               12 15  27 
RH6                1  1 
T                 3 3 
Total de 
Referência 

1 29 2 6 1 1 3 1 0 17 1 1 2 3 14 17 3 102 

Exatidão Geral 0.70  
                    

Figura 26: Matriz de confusão Sobradinho II para o ano de 2014. 
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3.2.3. Fercal 
 

2009  

Mapa/Referência CU  DC GS I1 I2 RA  RH1  RH2  RH3  RH4  T Total da 
Classificação 

CU 60           60 
DC  1          1 
I1   1 9        10 
I2    1        1 
RA      1      1 
RH1    2    3     5 
RH2    2    5  4   11 
RH3          5   5 
RH4          4   4 
T           2 2 
Total de 
Referência 

60 1 5 10 0 1 8 0 13 0 2 100 

Exatidão Geral  0.81  
Figura 27: Matriz de confusão Fercal para o ano de 2009. 

 
 

2014 
 

Mapa/Referência 
 
CU 

 
DC  

 
GS  

 
I1 

 
I2 

 
RA  

 
RH1 

 
RH2 

 
RH2b 

 
RH3 

 
RH4 

 
RH5 

 
T 

Total da 
Classificação 

CU  59 1            60 
DC   1            1 
I1    9          9 
I2     1         1 
RA       1        1 
RH1       4       4 
RH2 1      4   2    7 
RH2b   1      3     4 
RH3       1   5  1  7 
RH4          2 1 1  4 
T             2 2 
Total de 
Referência 

60 2 1 9 1 1 9 0 3 9 1 2 2 100 

Exatidão Geral 0.86  
                

Figura 28: Matriz de confusão Fercal para o ano de 2014. 
 
 

3.2.4. Itapoã 
 

2009 
 
Mapa/Referência 

 
C2 

 
CU 

 
DC 

 
GS 

 
I1 

 
I2 

 
PB 

 
RA 

 
RH1 

 
RH2 

 
RH3 

 
RH4 

 
RH4b 

 
RH5 

 
RH6 

 
T 

Total da 
Classificação 

C2 1                1 
CU  30               30 
DC   2              2 
GS    1             1 
I1     1            1 
I2      1           1 
PB       1          1 
RH1  2  5     9        16 
RH2  1  1     11 5       18 
RH3           4 3 6    13 
RH5              2   2 
RH6        1       12  13 
T                2 2 
Total de 
Referência 

1 33 2 7 1 1 1 1 20 5 4 3 6 2 12 2 101 

Exatidão Geral 0.70  
                   

Figura 29: Matriz de confusão Itapoã para o ano de 2009. 
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2014 
 
Mapa/Referência 

 
C2 

 
CU 

 
DC 

 
GS 

 
I2 

 
PB 

 
RA 

 
RH1 

 
RH2 

 
RH3 

 
RH3b 

 
RH4 

 
RH5 

 
RH6 

 
T 

Total da 
Classificação 

C2 1               1 
CU  29              29 
DC  1 1             2 
GS    1            1 
I2     1           1 
PB      1          1 
RH1  3 1     7      1  12 
RH2  1      9 12       22 
RH3    1      3 1 7 1   13 
RH5             2   2 
RH6       1       12  13 
T               2 2 
Total de 
Referência 

1 34 2 2 1 1 1 16 12 3 1 7 3 13 2 99 

Exatidão Geral 0.73  
Figura 30: Matriz de confusão Itapoã para o ano de 2014. 

 
 
3.3. Aálise da Evolução Temporal dos Tipos de Estruturas Urbanas 

A partir da classificação dos tipos de Estruturas Urbanas (UST) descritas anteriormente, 

as quais foram levantas para os anos de 1997, 2009 e 2014, foi possível extrair os seguintes 

resultados para as Regiões Administrativas (RA) de Sobradinho I, Sobradinho II, Fercal e 

Itapoã. 

 

3.3.1. Sobradinho I 
 

 
Figura 31 – Análise Temporal das Classes UST – Sobradinho I. 
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Figura 32 – Análise Temporal das Classes UST – Sobradinho I. 

 
 

Para a Região Administrativa de Sobradinho I, podemos observar que houve 

diminuição das classes de áreas verdes (GS) e um aumento do tipo de estrutura RH1 e RH2b, 

esse aumento se deu devido ao surgimento de novas ocupações irregulares. Observa-se 

também, uma mudança significativa para a UST RH2, ocasionada devido à implementação de 

novos condomínios no ano 1997 onde esses ainda se encontravam em fase inicial de ocupação 

e possuíam características de outra UST, porém com ao longo do tempo esses condomínios 

foram consolidados e tiveram mudanças em suas morfologias. 
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3.3.2. Sobradinho II 

 
Figura 33 – Análise Temporal das Classes UST – Sobradinho II. 

 

   
Figura 34 – Análise Temporal das Classes UST – Sobradinho II. 

 
 

Para a RA de Sobradinho II, verificou-se que houve uma mudança significativa em 

RH2 e RH2b, o fato ocorreu devido à transição desta classe principalmente para RH5. Vale 

lembrar que no ano 1997 houve a implementação de novos condomínios irregulares, ou seja, 

esses ainda se encontravam em fase inicial de ocupação, porém ao longo do tempo esses 
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condomínios foram consolidados ocasionando alteração em suas características. 

 
3.3.3. Itapoã 

 

Figura 35 – Análise Temporal das Classes UST – Itapoã. 
 

     

Figura 36 – Análise Temporal das Classes UST – Itapoã. 
 
 

Nessa RA não foi possível realizar o levantamento das classes para o ano de 1997, 

devido à limitação de dados. Para RA de Itapoã se observou mudanças nas classes RH1 e 
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RH2, áreas anteriormente com características morfológicas de RH1 obtiveram mudanças para 

RH2, fato ocasionado devido à expansão da ocupação acelerada nesses espaços. 

 
3.3.4. Fercal 

 

 
Figura 37 – Análise Temporal das Classes UST – Fercal. 

 

   
 

Figura 38 – Análise Temporal das Classes UST – Fercal. 
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Nessa região não foi possível realizar o levantamento das classes para o ano de 1997, 

devido à limitação de dados. 

Para a Região da Fercal se observou o surgimento da Classe RH2b no ano de 2014, 

caracterizando o surgimento de ocupações irregulares. Ademais, se pode observar que as 

classes RH1 e RH2 apresentaram diminuição ao longo dos anos, já as classes RH3 e RH4 

demonstraram um crescimento do ano de 2009 para o ano de 2014, fato ocasionado devido à 

transição entre as classes citadas. 

 

4. CONCLUSÃO 

Nesse trabalho foi possível investigar a evolução temporal dos tipos de UST para as 

Regiões Administrativas de Sobradinho I, Sobradinho II, Fercal e Itapoã, a partir do 

mapeamento das fotografias aéreas dos anos de 1997. 2009 e 2014. 

Observou-se que as características morfológicas das classes UST se modificam ao longo 

dos anos, ocasionando transições entre as classes. Importante salientar que a transição entre as 

classes ocorre principalmente devido ao surgimento de ocupações irregulares. 

O procedimento de interpretação visual das imagens obtidas através de técnicas de 

sensoriamento remoto, utilizado neste estudo, demonstrou ser um método bastante eficaz, pois 

permitiu realizar uma análise multiescalar mais precisa. 

Com relação à validação dos dados, a exatidão apresentou valores satisfatórios, apesar 

de Itapoã e Sobradinho II terem apresentado um desempenho um pouco menor em relação 

às outras, esse fato pode ter ocorrido devido ao crescimento urbano desordenado presente nestas 

RAs. Importante destacar que as classes que apresentam maior disparidade, terão seus dados 

refinados posteriormente. 



35  

5. REFERÊNCIAS 
 
 
ARAGÃO, S. 2006. O estudo dos tipos-interfaces entre tipologia e morfologia urbana e 

contribuições para o entendimento da paisagem. Geosul, Florianópolis. ISSN 42.v. 21, p. 

29-43. 

HECHT,  R.;  HEROLD,  H.;  MEINEL,  G.;  BUCHROITHNER,  M.  2013.  Automatic 

derivation of urban structure types from topographic maps by means of image analysis 

and machine learning. Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development 

Germany, Leibniz, Germany. 18p. 

3, p. 189-201. 
 
HÖFER,  R.;  BAKKER,  F.;  GÜNTHER,N.;  FIRMBACH,  L.;  ROIG,H.  L.;  LORZ,C.; 

WEISSH. 2013. Urban Structure Types and their impact on water resources: a case 

study in the Distrito Federal do Brazil. In: IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.    

2006.    Urbanização    -    Metrópoles    em    movimento.    Disponível    em: 

<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=994:rep 

ortagens-materias&Itemid=39>. AcessoemSetembro de 2015. 

HÖFER, R. 2013. Thesis - Remote sensing based derivation of urban structure types to 

assess hydro-meteorological impacts in highly dynamic urban agglomerations in Latin 

America. Freiburg imBreisgau, German: FacultyofForestand Environmental Sciences, 

Albert-Ludwigs-Universitä, Disponível em: 

<http://www.freidok.unifreiburg.de/volltexte/9218/pdf/ReneHoefer_printversion.pdf>.Acesso 

em: Setembro de 2015. 

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2010. Censo Demográfico 2010. 

Características da população e dos domicílios: resultados do universo. Rio de Janeiro: 

IBGE, 2011. Acompanha 1 CD-ROM. Disponível em: <http://censo2010.ibge.gov.br/pt/>. 

Acesso em Setembro de 2014. 

JONES, A. N.; LARKHAM, P. J. 1991. Glossary of urban form. Norwich: Geo Books. 

Disponível em: <http://www. urbanform.org/glossary/online.html>. Acesso em Junho de 

2015. 

LORZ, C. ; ABBT-BRAUN, G. ; BAKKER, F. ; BORGES, P. ; BÖRNICK, H. ; FORTES, L. 

; FRIMMEL, F. H. ; GAFFRON, A. ; HEBBEN, N. ; HÖFER, R. ; MAKESCHIN, F. ; 

NEDER, K. ; ROIG, H. L. ; STEINIGER, B. ; STRAUCH, M. ; WALDE, D. ; WEI , H. ; 

WORCH,  E.  ;  WUMMEL,  J.  2011.  Challenges  of  an  integrated  water  resource 



36  

management for the Distrito Federal, Western Central Brazil: climate, land-use and water 

resources. Environmental Earth Sciences , v. Online, p. 1866-6280. 

MOON, K. DOWNES, N.; RUJNER, H.; STORCH, H. 2009. Adaptation of the Urban 

Structure Type Approach for the Assessment of Climate Change Risks in Ho Chi Minh 

City .In: 45 ISOCARP Congress. 2009. p. 1-7. 

REGO, R. L.; MENEGUETTI, K. S. 2011. A respeito de morfologia urbana: tópicos 

básicos para estudos da forma da cidade. Acta Scientiarum Technology. Maringá, v. 33, n. 

2, p. 123-127. 

ROIG, H. L.; RÉQUIA JR., W. J.; SOTERO, M. S.; CASTRO, K. B.; ALMEIDA, P. S.; 

SOUSA, R. V. de. 2015. Mapeamento dos tipos de estruturas urbanas do Distrito Federal. 

Submetido. 

SILVA, M. A. S. 2013. O Formal e o Informal: Sobradinho x Grande Colorado. p. 1-13. 
 
SOTERO, M. S. P. 2014. Tipos de estrutura urbana e consumo de água, análise da 

morfologia urbana na bacia hidrográfica do Riacho Fundo. Dissertação de Mestrado. 

Instituto de Geociências, Universidade de Brasília. Brasília, DF. 124p. 

TUCCI, C. E. M.; Hespanhol, I.; Netto, O. de M. C. 2000a. Cenários da gestão da água no 

Brasil: uma contribuição para a visão mundial da água. Revista Brasileira de Recursos 

Hídricos. Vol5 n 3. 31-43. 

VASCONCELOS, Adirson. As Cidades Satélites de Brasília. Série Cidades Satélites de 

Brasília. Brasília: Senado Federal, 1988. 

VILLARINHO DE LIMA, A.: Urbanização acelerada e qualidade de vida. Caso: 

Sobradinho (DF). Dissertação de Mestrado em Geografia. Instituto de Ciências Humanas. 

Departamento de Geografia. Universidade de Brasília. 2000. 156 p. 


