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RESUMO 
 

As cidades vêm gradativamente se consolidando como os espaços por excelência da 
moradia humana. Advindo desse fato, surgem diversos processos, palpáveis e não 
palpáveis, que na maioria das vezes estão alinhados, com a organização espacial 
urbana. Essa organização implica em perceber os elementos tanto de ordem natural 
quanto estruturais e os processos dinâmicos. Nesta pesquisa destacam-se os 
seguintes elementos: cobertura vegetal, áreas de inundação e enchente, densidade 
demográfica, verticalização, grau de urbanização, intensidade de tráfego e espaços 
públicos. A problemática diz respeito as relações estabelecidas entre o processo 
histórico de ocupação da cidade como fator influente na paisagem e na qualidade 
ambiental em contexto urbano. A área de estudo delimitada corresponde ao perímetro 
urbano da cidade de Imperatriz – MA. Tal delimitação obedece aos limites dos setores 
censitários urbanos classificados pelo Instituto Brasileira de Geografia e Estatística - 
IBGE no censo demográfico do ano 2010. Como objetivo elencou-se a possibilidade 
de compreender o arranjo espaço-temporal da qualidade ambiental do perímetro 
urbano da referida cidade. Para tanto foram considerados, o seu processo de 
ocupação, a conjuntura do sítio urbano e o mapeamento da paisagem urbana em 
escala de detalhe. A metodologia inclui a utilização de dados secundários, oriundos 
de pesquisa bibliográfica, legislações e fontes censitárias, bem como dados primários, 
produzidos por intermédio de produtos de sensoriamento remoto e processados em 
Sistemas de Informação Geográficas - SIG por meio de análises multicritério. Os 
resultados apontam para um processo de ocupação intensa deste município, 
inicialmente a partir de 1960. Tal processo, ocorre por meio de períodos, com 
predominância de atividade econômica, para o qual realiza-se o esforço em 
apresentar uma síntese esquemática. No que diz respeito a adequabilidade urbana, 
os dados revelam uma síntese do que é hoje o espaço urbano da cidade de Imperatriz 
– MA, o mais impactante deles mostra que cerca de 12% da cidade já apresenta grau 
máximo de restrição à novas ocupações urbanas. Quanto à qualidade ambiental 
urbana, os dados revelam que Imperatriz, situa-se em uma faixa de qualidade 
ambiental intermediária, englobando o equivalente a 66,58 km² de seu perímetro 
urbano. Já os valores referentes a qualidade ambiental nos extratos boa e ruim, são 
respectivamente de 11,94 km² e 14,13 km². Esses números apontam a necessidade 
de repensar o espaço urbano, para que esses elementos já apresentados com 
qualidade ambiental intermediária não sejam ao longo dos próximos anos, 
incorporadas no extrato ruim. 
 

 
 

Palavras-Chave: Espaço Urbano. Processo de Ocupação. Adequabilidade Urbana. 
Uso da Terra. Análise Multicritério. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
The cities come gradually being consolidated like the spaces par excellence of the 
human dwelling. Resulting from this fact, several processes appear, you were 
palpating and were not palpating, what most times are aligned, with the urbane space 
organization. This organization teases in there realizes the elements so much of 
natural order all that you structure and the dynamic processes. In this inquiry the next 
elements stand out: vegetable covering, areas of flood and flood, demographic density, 
verticalização, degree of urbanization, intensity of traffic and public spaces. The 
problematics concerns the relations established between the historical process of 
occupation of the city like influential factor in the scenery and in the environmental 
quality in urbane context. The delimited study area corresponds to the city limits of the 
Imperatriz - MA city her. Such a delimitation obeys the limits of the sectors censitários 
urbane when classified by the Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE in 
the demographic census of the 2010 year. Like objective elencou-se the possibility to 
understand the arrangement space-storm of the environmental quality of the city limits 
of the above-mentioned city. For so much they were considered, his process of 
occupation, the state of affairs of the urbane siege and the mapeamento of the urbane 
scenery in detail scale. The methodology includes the use of secondary data, 
originating from bibliographical inquiry, legislation and fountains censitárias, as well as 
primary data produced through products of sensoriamento remotely and when was 
prosecuted in Geographic Information Systems - GIS through analyses multicriterion. 
The results point to a process of intense occupation of this local authority, initially from 
1960. Such a process, it takes place through periods, with predominance of 
economical activity, for which the effort happens in presenting a schematic synthesis. 
What concerns adequabilidade urbane, the data reveal a synthesis of what is today 
the urbane space of the Imperatriz - MA city her, their more impactante shows that 
nearly 12 % of the city new urbane occupations already presents the very degree of 
restriction to. As for the urbane environmental quality, the data show what Imperatriz, 
is situated in a belt of intermediary environmental quality, including equivalent to 66,58 
km ² of his city limits. Already the values referring to good environmental quality in the 
extracts and bad, are respectively of 11,94 km ² and 14,13 km ². These numbers point 
to the necessity of there rethinks the urbane space, so that these elements already 
presented with intermediary environmental quality are not along next years, 
incorporated in the bad extract. 
 
 
 
Key words: Urban Space. Occupation Process. Urban suitability. Land use. 
Multicriteria Analysis. 
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A cidade de Imperatriz, que possui mais de um século e meio de existência, 

passou por intensas transformações de cunho político, territorial, econômico, 

ambiental, urbano e social. As marcas desse crescimento vertiginoso, assim como 

problemas de infraestrutura e saneamento, acompanham Imperatriz desde suas 

primeiras décadas e podem ser facilmente notadas ao deslocar-se pela cidade. Nucci 

(2008) evidencia que a ausência de dados em escalas compatíveis aos estudos 

urbanos, é um fator impeditivo para realização de estudos na grande maioria dos 

municípios brasileiros. Em vista disso, a coleta, organização, análise e síntese dos 

dados do meio físico da cidade, são um desafio ao pesquisador. 

Diferentes, estudos urbanos têm fomentado enfoques de análise sobre a 

cidade de Imperatriz. Coutinho (1994) traz um panorama completo sobre os aspectos 

de formação e da realidade da cidade, perfazendo um verdadeiro inventário sobre a 

realidade urbana de Imperatriz. Em tal contexto, Barros (1995) retrata importantes 

fatos históricos da cidade. Já Sanches (2003) publica a primeira enciclopédia sobre a 

cidade. A obra reune uma infinidade de dados históricos e de documentos da mais 

alta relevância. Todas até então, sem maiores preocupações científicas. 

Franklin (2005 e 2008) apresenta também alguns apontamentos e fontes de 

dados históricos referentes a Imperatriz, descrevendo aspectos históricos e 

contemporâneos de formação da cidade, em suas obras intituladas “Breve História de 

Imperatriz” e “História Econômica de Imperatriz”. Sousa (2005 e 2015), por sua vez, 

comprova o papel de destaque da cidade de Imperatriz, por meio dos serviços 

prestados por esta à região Tocantina e ao contexto regional do sul do Maranhão, 

figurando-se como uma das principais centralidades econômicas do estado. 

Nesta pesquisa parte-se das seguintes premissas: (i) a cidade como forma 

espacial, em seus aspectos estruturais e naturais, pode ser considerada uma 

paisagem (CARLOS, 2008); (ii) Como tal, apresenta estrutura superficial, onde 

predominam elementos humanos, (CORRÊA, 1993 e 1995); (iii) Essa estrutura é 

constituída, quando pensada a cidade de Imperatriz, segundo fatores de ordem: 

econômica, social e política, (FRANKLIN, 2005 e 2008; LIMA, 2008 e SOUSA 2015). 

Por conseguinte (iv) o tempo histórico e o processo formativo da cidade são 

igualmente importantes para compreender a realidade urbana atual, (BERNARDES, 
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2012); (v) Assim, os elementos que compõe o espaço urbano e os fenômenos que 

nele ocorrem, são passíveis de mapeamento, (NUCCI, 1998 e 2008); e (vi) sua 

distribuição espacial pode revelar áreas dotadas de menor ou maior qualidade 

ambiental, (NUCCI, 1998 e 2008; RODRIGUES, 1997; LANG e BLASCHKE, 2009). 

Deste modo, indaga-se neste trabalho: de que modo a qualidade ambiental 

da cidade, em vista do seu processo de ocupação, pode revelar as heterogeneidades 

denotadas pela paisagem de seu sítio urbano em conformidade com sua atual 

conjuntura? Dentre as variáveis mais adotadas para aferir a qualidade ambiental da 

paisagem estão a cobertura vegetal, verticalidade das edificações, o grau de 

urbanização, a densidade de espaços públicos e os padrões demográficos. Desta 

forma, a concepção de paisagem a ser adotada neste estudo entende o espaço 

urbano como o “resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos 

físicos, biológicos e antrópicos” (BERTRAND, 1972, p. 141). 

Como objetivo geral, buscou-se compreender o arranjo espaço-temporal da 

qualidade ambiental do perímetro urbano de Imperatriz, tendo em vista o seu processo 

de ocupação, a conjuntura do sítio urbano e o mapeamento da paisagem urbana em 

escala de detalhe. Os objetivos específicos são elencados a seguir: i) discutir o 

processo de ocupação e desenvolvimento municipal por meio de suas dinâmicas 

territorial, populacional e urbana; ii) analisar a conjuntura do perímetro urbano de 

Imperatriz por meio de metodologia de investigação multicritério e; iii) analisar a 

qualidade ambiental urbana, levando em conta os processos de ocupação da cidade, 

apontando medidas mitigadoras em curto, médio e longo prazo. 

Portanto, levanta-se a hipótese de que o processo histórico de ocupação é o 

catalisador da paisagem e de sua qualidade ambiental e, portanto, guarda relações 

não só com as condições do sítio urbano, mas também com a qualidade ambiental 

deste. Dessa maneira, serão analisadas ao longo desta pesquisa as seguintes 

questões: Como se processou e processa a ocupação da cidade de Imperatriz? Essa 

ocupação pode, em alguma medida, determinar o nível de qualidade ambiental da 

cidade? Quais as atuais condições do sítio urbano de Imperatriz? Quais usos e 

ocupações do solo são predominantes? e como se expressa a qualidade ambiental 

de seu perímetro urbano? 
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1.1 A PAISAGEM E SUAS CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

A Geografia, em seu período pré-científico, era orientada pela ideia de 

caracterização e conhecimento do mundo. A área se organizou de maneira científica 

apenas no final do século XIX na Alemanha, em que passou a guiar-se pelos ideais 

de expansão do mundo conhecido. Nesse período, que ficou conhecido mais tarde 

como Geografia Clássica, os três principais paradigmas orientadores do pensamento 

geográfico foram o Determinismo Ambiental, o Possibilismo e o Método Regional 

(COSTA; ROCHA, 2010). 

A Geografia começava então a desenvolver preocupações de maneira mais 

expressiva com as relações homem e meio. Neste viés, o termo paisagem é 

introduzido e, inicialmente, não aparece ligado aos conhecimentos geográficos, mas 

sim, conforme ressaltam Carvalho et al. (2002), mantinha várias ligações com as artes 

(pintura, inclusive sacra), o urbanismo, a literatura e o paisagismo (construção de 

jardins, entre outros). 

Desse modo, a concepção de paisagem (que mais tarde viria a ser um 

conceito de abordagem da ciência geográfica, adquirindo métodos de estudos e 

teorias de fundamento) foi envolvida por uma ampla carga de sentidos, incluindo 

concepções românticas, religiosas e estéticas. Essas diferentes ligações 

acompanharam a terminologia da paisagem por muito tempo. Para Carvalho et al. 

(2010), tais concepções atribuíram ao conceito uma característica polissêmica. 

Sobre as primeiras abordagens da paisagem, Schier (2003) observa que: 

As obras “Cosmos” de Alexander Von Humboldt, a “Geografia comparada” de 
Carl Ritter e a “Antropogeografia” de Friedrich Ratzel, são alguns dos 
exemplos clássicos em que se utilizou o conceito da paisagem como método 
de transcrição de dados sobre áreas distintas do planeta (SCHIER, 2003, p. 
82). 

O movimento de renovação da Geografia, pós Geografia Clássica, inicia-se 

na segunda metade do século XX. Neste período, ressalta-se que, de modo geral, 

houve avanços consideráveis em todos os campos do conhecimento e a Geografia, 

nesta extremidade, passa a ser discutida com maior efervescência. É possível 

destacar o surgimento da Nova Geografia e da Geografia Crítica como principais 

aportes teórico/metodológicos. 
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Neste momento, o conceito de paisagem também ganha consideráveis 

avanços, em vista de contribuições não só da Geografia, mas também da Biologia e 

da Ecologia. Um dos mais importantes foi sem dúvida a Teoria Geral dos Sistemas. 

Neste viés, Monteiro (2001, p. 30) destaca que “em realidade o sucesso da Teoria 

Geral dos Sistemas, lançada por Ludwig Von Bertalanffy (1950, 1951, 1973), no início 

dos anos 1950, extravasara da Biologia para os mais diferentes ramos do 

conhecimento”. Segundo Rodriguez et al. (2013); 

[...] a concepção sistêmica consiste em uma abordagem em que qualquer 
diversidade da realidade estudada (objetos, propriedades, fenômenos, 
relações, problemas, situações, etc.) pode-se considerar como uma unidade 
(um sistema) regulada em um ou outro grau que se manifesta mediante 
algumas categorias sistêmicas, tais como: estrutura, elemento, meio, 
relações, intensidade, etc. (RODRIGUEZ et al., 2013, p. 41) 

Conforme ressalta Bertalanffy (1976, p. 30), ainda inserido no contexto de sua 

teoria, “la ciencia moderna se caracteriza por la especialización siempre cresciente, 

impuesta por lá imensa cantidad de datos, la complejidad de las técnicas y de las 

estructuras teóricas dentro de cada campo”. Assim, fica claro que era mais que 

necessário reunir esforços para pensar uma teoria que conseguisse melhor 

compreender a realidade. Na complementação, Rodriguez et al. (2013) enfatizam o 

impacto desse pensamento na paisagem, abordando que: 

A partir da visão sistêmica, concebe-se a paisagem como um sistema 
integrado, no qual cada componente isolado não possui propriedades 
integradoras. Estas propriedades integradoras, somente desenvolvem-se 
quando estuda-se a paisagem como um sistema total (RODRIGUEZ, et al., 
2013, p. 47). 

A despeito disso, Bertalanffy (1976) enumera os objetivos da teoria geral dos 

sistemas, os quais: 

i) Hay uma tendência general hacia la integración em las varias ciencias, 
naturales y sociales; ii) Tal integración parece girar em torno a uma teoria 
general de los sistemas; iii) Tal teoria pudiera ser um recurso importante para 
buscar uma teoria exacta em los campos no físicos de la ciencia; iv) Al 
elaborar princípios unificadores que correm “verticalmente” por el universo de 
las ciencias, esta teoria nos acerca a la meta de la unidad de la ciência; v) 
Este puede conduzir a una integración, que hace mucha falta, en la 
instrucción cientifica (BERTALANFFY, 1976, p. 30). 

Troppmair e Galina (2006) e Rodriguez et al. (2013) ressaltam ainda que essa 

visão deve observar que os elementos são compostos por propriedades do conjunto 

de objetos que integram a paisagem, ou seja: a) é a visão que encara a mudança das 
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partes para compor o todo e; b) deve haver subordinação dos elementos ao nível 

superior. 

Nesse sentido, a paisagem de uma cidade não se revelaria com as mesmas 

propriedades se analisada em fragmentos dissociados, considerando-se, por 

exemplo, apenas as habitações ou somente os espaços públicos. A leitura de uma 

paisagem urbana, ao contrário, deve ser feita quando considerados todos os 

elementos subjetivos e objetivos que a configuram. 

Assim, conforme assevera Passos (1998) apud Carvalho et al. (2002), pode-

se definir dentro da Geografia duas correntes de pesquisa no estudo da paisagem, 

cujos métodos e finalidades são diferenciados. A primeira atribui à paisagem um 

sentido subjetivo, aquele representado pelo espaço de vivência e a segunda considera 

a paisagem em numa perspectiva essencialmente ecológica. 

No que diz respeito às abordagens da Geografia e o formato que assume o 

conceito de paisagem, em cada uma delas Rougerie e Beroutchachvili (1991) apud 

Carvalho et al. (2002, p. 339) ressaltam que “a Geografia Humanista apresenta uma 

inversão [...] na maneira de conceber e de abordar a paisagem em relação aos meios 

da Geografia Física”, pois “as pesquisas paisagísticas analisam subjetivamente os 

fatos e as relações da sociedade materializadas numa dada paisagem”. 

Na perspectiva da Geografia Crítica, a paisagem aparece "como ponto de 

partida para aproximação de seu objeto de estudo, que é o espaço geográfico, 

contendo ao mesmo tempo uma dimensão objetiva e uma subjetiva" (CAVALCANTI, 

2016, p. 98). No que diz respeito ao advento da globalização, Santos (1988, p. 65) 

evidencia que a paisagem "é um conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais 

e; é formada por frações de ambas, seja quanto ao tamanho, volume, cor, utilidade, 

ou por qualquer outro critério". 

Nesse sentido, não se pode fazer distinções nítidas entre paisagens naturais 

e artificiais, pois “a paisagem é sempre heterogênea. A vida em sociedade supõe uma 

multiplicidade de funções e quanto maior o número destas, maior a diversidade de 

formas e de atores” (Ibidem, 1988, p. 65). No campo da Geografia Humana, a 
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paisagem é abordada com ênfase em diversos aspectos, dentre eles podemos 

destacar a “paisagem urbana e a paisagem cultural” (CARVALHO et al. 2002, p. 340). 

Na abordagem física da paisagem, temos as contribuições lançadas a partir 

das bases do geossistema e da Teoria Geral dos Sistemas. O geossistema, como 

modelo de análise integrado da paisagem, foi sistematizado inicialmente pelo 

geógrafo e geobotânico russo V. B. Sotchava, em 1963.  Em trabalho posterior, o autor 

enfatiza que, “embora os geossistemas sejam fenômenos naturais, todos os fatores 

econômicos e sociais, influenciando sua estrutura e peculiaridades espaciais, são 

tomados em consideração durante o seu estudo [...]” (SOTCHAVA, 1977, p. 6). 

Apesar do caráter pioneiro de V. B. Sotchava, foi a partir dos trabalhos de 

Bertrand (1972) que o conceito geossistêmico ganhou mais consistência, atribuindo 

uma nova interpretação ao conceito de paisagem. A concepção de geossistema 

Bertrandiana pode ser sintetizada na Figura 1. Para Bertrand (1972), o geossistema 

seria constituído por três conjuntos diferentes: o potencial ecológico, representado 

pelos fatores clima, hidrologia e geomorfologia; a dinâmica biológica, com a 

vegetação, o solo e a fauna e o sistema de exploração antrópica, dada a ação humana 

no ambiente, cada fator mantendo ligações diretas com os demais. Assim, somente a 

partir do entendimento das três dimensões seria possível compreender o 

geossistema. 

 

Figura 1 - Modelo teórico do geossistema de Bertrand (1972, p. 146). 
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Posteriormente, com a evolução dos estudos de Bertrand, desenvolve-se o 

sistema GTP (geossistema, território e paisagem). Esse modelo é baseado na 

concepção de sistema e, como tal, prevê interação de fluxos de energia e matéria em 

determinado ambiente. Assim sendo, Bertrand (2002) apud Passos (2016) enfatiza 

que o modelo GTP consiste em predizer possíveis entradas em um sistema e suas 

egressões. Nesse sentido, cada elemento do modelo é concebido conforme 

destacado a seguir: 

O geossistema representa o espaço-tempo da natureza antropizada. É a 
fonte. O território, representa o espaço-tempo das sociedades, aquele da 
organização política, jurídica, administrativa e da exploração econômica. É o 
"recurso" (ressource) no tempo curto e instável do mercado. A paisagem 
representa o espaço-tempo da cultura, da arte, da estética, do simbólico e do 
místico. Ela é o ressourcement de tempo longo, patrimonial e identitário. 
(BERTRAND 2002 apud PASSOS, 2016, p. 37). 
 

Pissinati e Archela (2009) avançam na definição do modelo GTP quando 

desenvolvem a abordagem que é sintetizada na Figura 2, onde expõem o modelo, 

pensando o espaço geográfico por meio de três eixos, quais sejam: percepção e 

função de uso, tecnologia dos subsistemas e processo dominante. 

 

Figura 2 - Esquema explicativo do sistema GTP. Fonte: Pissinati e Archela (2009). 

A geoecologia das paisagens é outra vertente nos estudos da paisagem e 

nasce, conforme Rodriguez et al. (2013), a partir do advento do termo ecologia com 

Haeckel (1866) e da criação do termo biocenose de Möbius (1877). Os fundamentos 

teóricos aparecem com a criação do conceito de ecossistema com Tansley (1935) e 
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biogeocenose com Sukachev (1942). Assim, por meio da ampliação do alcance, de 

observações da realidade e a utilização de tendências tradicionalmente mais 

desenvolvidas, várias ecologias teriam surgido: humana, social e inclusive a das 

paisagens. 

A esse propósito, “o geossistema se diferencia do ecossistema, apesar de que 

ambos tratem de uma aplicação da teoria geral dos sistemas e da modelização 

sistêmica da natureza” (PASSOS, 2016, p. 64). O geossistema é uma unidade de 

abrangência espacial e, portanto, requer que sua análise seja tomada de uma dada 

escala, enquanto o ecossistema seria “uma entidade ou unidade natural que inclui as 

partes animadas e inanimadas para produzir um sistema estável, no qual as trocas 

entre as duas partes, inscrevem-se em encaminhamentos circulares” (ODUM, 1958 

apud DELPOUX, 1974, p. 10). 

Monteiro (2001), em concordância com Passos (2016), ressalta que o 

geossistema, é “certamente, uma proposta geográfica, que não pretende ser 

confundida com aquela – bem mais antiga e já universalizada – de “ECOSSISTEMA”” 

(Ibidem, 2001, p. 30). O surgimento da Ecologia da Paisagem teve como âncora a 

necessidade de incorporação da dimensão espacial nas análises ecológicas, 

dimensão que até então não representava grandes preocupações de ordem 

representativa do fenômeno. Isso fez com que a ecologia se apropriasse do conceito 

de paisagem trabalhado pela geografia, definindo assim a ecologia da paisagem ou a 

geoecologia da paisagem, como é mais conhecida. 

O trabalho pioneiro de Monteiro (2001), com o estudo do geossistema, fez 

com que a Geografia brasileira tivesse acesso a várias obras, seja por intermédio da 

tradução de artigos, seja pelas contribuições dadas às discussões geográficas sob a 

abordagem sistêmica. Para Monteiro (2001), a paisagem poderia ser entendida como 

uma; 

entidade espacial delimitada segundo um nível de resolução do geógrafo 
(pesquisador) a partir dos objetivos centrais da análise, de qualquer modo 
sempre resultante da integração dinâmica, portanto instável, dos elementos 
de suporte e cobertura (físicos, biológicos e antrópicos), expressa em partes 
delimitáveis infinitamente, mas individualizadas através das relações entre 
elas, que organizam um todo complexo (sistema), verdadeiro conjunto 
solidário e único, indissociável, em perpétua evolução (MONTEIRO, 2001, p. 
39). 
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Deste modo, os elementos básicos que compõe a paisagem seriam o suporte, 

entendido como a cobertura material, as partes marcadas pela figura das relações 

mantidas e, por último, a estrutura, baseada na forma e na função exercida. Nas 

palavras de Monteiro (2001), o geossistema foi a busca da “[...] melhor maneira de 

relacionar os fenômenos atmosféricos, aos geomorfológicos, biogeográficos e 

sobretudo à atividade humana”, ou seja, o modelo mais adequado para entender um 

sistema. 

Outro nome de grande destaque no Brasil foi Ab’Sáber (1969), com o artigo 

intitulado “Um conceito de geomorfologia a serviço das pesquisas sobre o 

Quaternário”, no qual; 

[...] preconizava Ab’Sáber a caracterização de três níveis, intimamente 
relacionados, na análise da paisagem, a saber: i) compartimentação; ii) 
estrutura superficial e; iii) fisiologia da paisagem. Enquanto o primeiro ligava-
se ao plano horizontal, o segundo revelava, no plano vertical, a estrutura 
enquanto que o terceiro nível – numa imagem biológica – abrangia toda a 
complexa gama dos processos, dinamizadores da paisagem, indicando-se aí 
a ação antrópica (MONTEIRO, 2001, p. 27). 

No que diz respeito à estrutura superficial da paisagem, Ab’Sáber (1969), faz 

as seguintes considerações metodológicas 

Há que entender a fisiologia da paisagem apoiada, pelo menos, nos seguintes 
conhecimentos: a sucessão habitual do tempo e atuação de fatos climáticos 
não habituais; a ocorrência de processos espasmódicos; a hidrodinâmica 
global da área e; ainda, levando-se em conta os processos biogênicos, 
químicos inter-relacionados (AB’SÁBER, 1969, p. 2). 

O referido autor (1969) completa suas observações argumentando a respeito 

da fisiologia da paisagem e defende que: 

Se o estudo da estrutura superficial da paisagem pode ser realizado a 
qualquer momento através de pesquisas rotineiras de geologia de superfície, 
os estudos sobre a fisiologia da paisagem têm que se pautar por séries de 
informes prolongados, obtidos em todos os tipos de tempo mais 
representativos para a área e incluindo observações realizadas em 
momentos críticos, para a atividade morfogênica (AB’SÁBER, 1969, p. 3). 

Conforme Bertrand (1972), ocorre ainda o uso exacerbado do termo 

paisagem, empregando-se a este, por vezes, qualificativos tais como paisagem, 

objeto, natural, cultural, biológica, que desmembram novos sentidos ao conceito, 

gerando dificuldades conceituais. Em tal contexto, “o vocabulário geográfico 

frequentemente muito especializado (interflúvio, bacia, vertente, glacis de erosão, 
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front e reverso de cuesta) o é, muito menos, em relação ao termo paisagem que 

pertence à linguagem comum” (DELPOUX, 1974, p. 2). 

As preocupações com o entendimento e a configuração espacial das 

paisagens não param por aqui. A relação homem e meio, como foi expressa 

anteriormente, parece ser tão antiga quanto a própria capacidade humana de pensar 

a existência de um arranjo da paisagem. Nesse sentido, algumas tentativas merecem 

destaque pelo modo como interpretaram a paisagem a partir de tentativas de 

classificação, baseadas na conjugação de elementos e também na função 

desempenhada pelo meio. 

Estabelecer uma taxonomia global da paisagem é a proposta de Bertrand 

(1972), que foi publicada originalmente em 1968. Neste trabalho, o autor divide as 

unidades de paisagem em superiores e inferiores e, dentro de cada uma delas, 

trabalha com três níveis, de modo que o primeiro nível das unidades superiores seja 

aquele de maior grandeza e o último nível, as unidades inferiores seja aquele que 

representa os fenômenos de menor grandeza possível. 

A delimitação de zona, domínio e região natural são os níveis da unidade 

superior, enquanto, o geossistema, os geofácies e os geótopo os níveis da unidade 

inferior (BERTRAND, 1972). Dessa forma, o autor delimita escalas de análise da 

paisagem e exemplifica sua proposta a partir de unidades elementares naturais e 

antrópicas, que podem ser consideradas dentro de cada um dos seis níveis “têmporo-

espaciais”. 

Já Delpoux (1974), em trabalho dedicado a discutir a paisagem e o 

ecossistema, denomina que essas duas categorias são diferenciáveis e oferece uma 

proposta conveniente e que tem como base a função da paisagem, ou seja, a relação 

direta com o uso da terra. O autor lança três categorias de análise. A primeira diz 

respeito as paisagens material e energeticamente equilibradas, correspondendo a “[...] 

todas a paisagens naturais pouco marcadas pelo homem” (DELPOUX, 1974, p. 19). 

Nesta dimensão, a paisagem é “qualquer parte, sem exceção, da superfície terrestre 

que constitui uma paisagem, um setor, ou um mosaico de paisagens” (Ibidem, p. 3). 
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A segunda compreende as paisagens exportadoras de energia que, por sua 

vez, possuem “uma parte maior ou menor da energia inicialmente captada nos limites 

da paisagem [...] exportada” (DELPOUX, 1974, p. 19-21). São exemplos as culturas 

ou a exploração de recursos naturais, portanto, paisagens marcadas pela 

antropização no caso dos cultivos. E, por último, as paisagens importadoras de 

energia que receberiam os produtos fruto da exportação das anteriores, das quais 

temos como principal elemento as cidades que, segundo o autor, se perpetuam graças 

a esse fornecimento de energia vinda de outros lugares. 

Tricart (1977), em trabalho publicado pelo IBGE, no qual estabelece as 

relações entre as variáveis para a classificação ecodinâmica da paisagem, considera 

a associação do equilíbrio entre os agentes pedológicos e geomorfológicos. Sua 

classificação ecodinâmica dos meios prevê: meios estáveis, intergrades e fortemente 

instáveis. Essa noção de estabilidade “aplica-se ao modelado, ou seja, à interface 

litosfera-atmosfera” (TRICART, 1977, p. 35). 

Desta forma, de acordo com o autor op. cit. (1977), os meios intergrades 

correspondem às áreas de transição entre meios estáveis e instáveis. Essa passagem 

do estável para o instável, ou vice-versa, é apresentada porque na natureza não há 

um corte abrupto de uma situação para outra. Considerando os meios fortemente 

instáveis “[...] a morfogênese é o elemento predominante na dinâmica natural e, é o 

fator determinante, do sistema natural” (TRICART, 1977, p. 51). 

Segundo Carvalho et al. (2002), a trajetória da Geografia nos revela algumas 

abordagens do conceito de paisagem, sistematizadas neste trabalho na Figura 3. Na 

percepção da referida figura, as abordagens da paisagem “objeto” se assentariam 

perante o funcionamento e comportamento das paisagens e sua divisão em unidades, 

enquanto a abordagem da paisagem “percebida” estaria relacionada à análise 

descritiva da realidade, bem como à percepção de valores estéticos e ecológicos 

desta. 
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Figura 3 - Abordagem do conceito de paisagem. Fonte: Adaptado de Carvalho et al., (2002). 

Organizada pelo autor (2016). 

A última abordagem, denominada sinótica, carrega a necessidade de estudo 

da paisagem empregando métodos mais sofisticados e “científicos”, tais como a 

interpretação de imagens, a criação de uma semiologia da paisagem e métodos de 

interpretação de imagens de sensoriamento remoto. 

Dessa maneira, “as geografias teorético-quantitativas de filiação 

predominantemente neopositivistas e cientificista, estariam evoluindo na direção de 

um geoprocessamento cada vez mais sofisticado, até alcançar os Sistemas de 

Informações Geográficas” (AMORIM FILHO, 2007, p. 10), fornecendo as bases para 

o fortalecimento da paisagem. Para Fitz (2008, p. 14), essa evolução gera uma “real 

necessidade de adaptação desta ciência, em seus conceitos, direcionados aos 

avanços científico-tecnológicos”. 

Por fim, é válido relembrar o alerta de Carvalho et al. (2002, p. 337), ao 

salientar, em relação aos documentos fornecidos pelos satélites, que estes são 

“importantes auxiliares para [...] colocação em prática [...] de uma pesquisa 
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paisagística. Salientando que esses produtos não são de maneira alguma a paisagem 

por ela mesma”. 

Hoje, na Geografia, existem duas concepções de paisagem, uma orientada 

pelas abordagens positivitas e funcionalistas e outra dirigida pelas perspectivas 

interpretativas. Para Schier (2003), a primeira entende a paisagem e seus elementos 

como de caráter denotativo e com significados claros, enquanto a segunda adota uma 

perspectiva conotativa com interpretações ambíguas na compreensão das paisagens. 

Dentre as concepções de métodos e teorias de classificação das 

terras/paisagens é possível ainda fazer várias distinções em uma abordagem física, 

tais como: o zoneamento ecológico econômico e as unidades de paisagem em 

Crepani et al. (1996); a fragilidade ambiental e a ecogeografia de Ross (1994; 2009); 

o sistema GTP, tal como em Pissinati e Archela (2009); as unidades geoecológicas 

da paisagem em Rodriguez et al. (2013) e o planejamento ambiental conforme Santos 

(2004).  

Portanto, sustenta-se que a paisagem, conforme o entendimento de 

Suertegaray (2001, p. 5), é “[...] um conceito que nos permite analisar o espaço 

geográfico sob uma dimensão, qual seja o da conjunção de elementos naturais e 

tecnificados, sócio-econômicos e culturais”. Constitui-se, como ressalta Rodriguez et 

al. (2013, p. 18), em uma concepção de base sistêmica para a qual a paisagem é 

“definida como um conjunto inter-relacionado de formações naturais e 

antroponaturais”. 

Entende-se, portanto, que a paisagem, em concordância com Rodriguez et al. 

(2013, p. 18), caracteriza-se pelo conjunto das seguintes propriedades: 

A comunidade territorial: através da homogeneidade na composição dos 
elementos que a integram, e o caráter de suas interações e inter-relações; O 
caráter sistêmico e complexo de sua formação que determina a integridade e 
sua unidade; O nível particular do intercâmbio de fluxos e substâncias, 
energia e informação, que determina seu metabolismo e funcionamento; A 
homogeneidade relativa da associação espacial das paisagens, que 
territorialmente caracterizam-se por um nível inferior, com regularidade de 
subordinação espacial e funcional (RODRIGUEZ et al., 2013, p. 18). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Portanto, a paisagem, em particular a urbana, é dotada de complexidades e 

relações determinadas por diferentes técnicas ao longo do tempo, tal como a 

capacidade de construir, habitar e ocupar o solo urbano de modo geral. Em virtude da 
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complexidade evocada por tal espaço, torna-se necessário colocá-lo em discussão, o 

que é abordado no item a seguir.  

 

1.2 O ESPAÇO URBANO: Aspectos teóricos e legais 

A cidade pode ser tomada por várias perspectivas de análise. Sendo assim, o 

espaço urbano, quando trabalhado na perspectiva da apropriação capitalista como faz 

Corrêa (1995, p. 7), é representado pelo “[...] conjunto de diferentes usos da terra, 

justapostos entre si”. Ao trabalhar o uso da terra, o autor o faz com a intensão de 

compreender o sentido da apropriação e das relações que são desenvolvidas a partir 

deste. 

Em trabalho anterior, Corrêa (1993, p. 26), mantendo relações mais explícitas 

com a cidade, a partir de uma perspectiva ambiental, ressalta que esta “constitui-se, 

primeiramente, o lugar onde o meio ambiente é caracterizado predominantemente 

pela magnitude da segunda natureza. Trata-se por excelência, do meio ambiente 

construído [...]”. 

Assim, acredita-se que o principal sentido da apropriação e transformação dos 

espaços urbanos sejam as lógicas do capital, concordando com as afirmativas de 

Corrêa (1993; 1995); Villaça (2001) e Carlos (2008). Porém, esta pesquisa não 

necessariamente irá se debruçar sobre o sentido da apropriação capitalista da cidade, 

estando interessada nas relações concretas que esse sentido produz na paisagem e 

que é gerador de espaços diferenciados social, econômica e ambientalmente. 

Tais manifestações, causadoras de espaços tão desiguais, são de naturezas 

muito distintas e podem se traduzir, por exemplo, de maneira direta na implantação 

de infraestruturas viárias, no padrão das habitações, na qualidade do meio ambiente, 

nos impactos ambientais ocorrentes, na impermeabilização do solo, na verticalização 

de bairros e, nas suas consequências. Neste raciocínio, Carlos (2008, p. 35), segue 

ressaltando que “a paisagem urbana aparece como um “instantâneo”, registro de um 

momento determinado, datado no calendário”. 

Dessa maneira “[...] este complexo conjunto de usos da terra é, em realidade, 

a organização espacial da cidade ou, simplesmente, o espaço urbano” (CORRÊA, 
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1995, p. 7). O fato de existir uma organização espacial denota necessariamente a 

existência de uma forma espacial. Assim, a forma espacial pode ser entendida de 

duas maneiras, sendo a primeira através da sua “historicidade”, ou seja, os processos 

pelos quais passou ao desenvolver-se, e a segunda pela própria “forma”, os 

resultados desse processo expressos por meio da paisagem. 

A historicidade, no que diz respeito ao espaço urbano, revela-se como “um 

reflexo tanto de ações que se realizam no presente, como também, daquelas que se 

realizaram no passado e que deixaram suas marcas impressas nas formas espaciais 

do presente” (CORRÊA, 1995, p. 8). Ao trabalhar a paisagem urbana, Carlos (2001), 

deixa claro que ela é produto da história e, ao mesmo tempo, é capaz de reproduzi-

la. Isso implica reconhecer as especificidades do processo de ocupação e 

desenvolvimento de determinado espaço urbano. 

Como fruto de ações tanto do passado quanto do presente, a cidade pode 

apresentar características específicas de acordo com os diferentes fatores implicados 

no seu processo de formação. Isso determina a configuração diferenciada das formas, 

ou seja, a qualquer tempo a paisagem é capaz de revelar expressões da dinâmica da 

cidade, tal como uma área de consolidação do espaço urbano ou não e, desse modo, 

denota o sentido do processo de expansão urbana. Já a forma, em seu sentido 

material, implica o próprio uso da terra (CORRÊA, 1995). 

Outra característica do espaço urbano diz respeito à centralidade deste. 

Corrêa (1995) explica a gênese da área central, quase sempre ligada ao local de início 

do processo de ocupação da cidade. O autor sustenta como suporte as ligações da 

cidade com o mundo exterior, a partir da sua infraestrutura de transportes e da 

instalação das atividades, tais como comércio, depósitos e a indústria. 

Essa infraestrutura, não só constituída de transportes, assume, no transcorrer 

da história de cada cidade e a tempos diferenciados, nítidas particularidades. Em tal 

abordagem, Villaça (2001, p. 238), por sua vez, ressalta que “nenhuma área é (ou não 

é) centro; torna-se ou deixa de ser centro”, e entende que a formação do centro ocorre 

pela necessidade de desenvolvimento da vida, tal como explica abaixo: 

O desenvolvimento da vida social faz com que surjam atividades que exigem 
o deslocamento de muitos, para o mesmo ponto, ás vezes ao mesmo tempo 
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(governo, religião, comércio). Para o atendimento ótimo da maioria dos 
membros da comunidade [...], tais atividades devem localizar-se no ponto que 
minimiza o somatório de todos os deslocamentos (VILLAÇA, 2001, p. 240). 

Portanto, o centro estaria circunscrito não obedecendo à uma lógica central, 

ligada à centralidade geométrica, tal como no espaço euclidiano. O autor ressalta 

ainda que o centro geométrico nada tem a ver com o centro social ou qualquer outro 

(VILLAÇA, 2001), mas estaria situado, portanto, segundo a localização que 

minimizaria as distâncias de modo geral, para aqueles que desejassem se deslocar. 

Sposito (1998), ao analisar o processo de centralidade, considera os grupos 

econômicos ligados à produção e comercialização de mercadorias e serviços, e 

enfoca que é possível fazer uma abordagem em múltiplas escalas. A autora destaca, 

quanto ao nível de abordagem, que a centralidade urbana pode ser analisada em duas 

escalas territoriais: a intra-urbana e a da rede urbana. 

A segunda escala revela-se como a das relações mais amplas entre centros 

urbanos diversos. A primeira é adotada nesta pesquisa, e se manifesta enfocando 

“diferentes formas de expressão dessa centralidade, tomando como referência o 

território da cidade ou da aglomeração urbana, a partir de seu centro ou centros” 

(SPOSITO, 1998, p. 27). 

Concordamos com a autora quando refletimos sobres as diferentes formas 

capazes de expressar a centralidade no espaço urbano. Tradicionalmente, na 

Geografia Urbana e até mesmo pelo viés do senso comum, essas formas quase 

sempre se manifestam pela estrutura comercial, definindo a centralidade. Fator 

semelhante ocorre em Imperatriz – MA, onde o ponto central da cidade é marcado 

pela presença do calçadão, que se constitui no mais expressivo espaço de atividades 

comerciais, marcado pelo comércio de móveis, eletroeletrônicos e vestuário. 

Nem sempre as formas de expressão da centralidade são desencadeadas 

direta e unicamente, tomando-se como referência atores do seu próprio espaço 

urbano. Quando se pondera a questão da expressão da materialidade da qualidade 

ambiental na paisagem urbana, por exemplo, essa parece manifestar-se em escalas 

mais imediatas, na sua própria esfera de influência, e é dessa forma que será 

mapeada e analisada. 
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Contudo, quando se pretende levar em consideração a historicidade do 

espaço urbano, é preciso lembrar que, durante o seu processo de constituição, 

diversos agentes foram e são responsáveis pela modelagem das atuais condições em 

que este espaço se encontra. Esses agentes nem sempre estiveram ligados 

unicamente à cidade ou mesmo dela partiram, como é o caso de investimentos em 

infraestrutura realizados pelo estado. 

Exemplos podem ser mencionados em Imperatriz – MA, como é o caso das 

políticas de ocupação da Amazônia, que tiveram grandes implicações neste 

município, além do estabelecimento de infraestruturas, tais como a BR-010 e a 

construção da ponte Dom Afonso Felipe Gregori, ligando os estados do Maranhão e 

Tocantins e, mais recentemente, a implantação de uma fábrica de papel e celulose do 

Grupo Suzano. 

Muito embora se configurem como ações externas ao referido espaço urbano, 

é na cidade que se consegue enxergar as modificações decorrentes desse processo, 

principalmente aquelas que se situam na esfera estrutural e palpável da paisagem. 

Entende-se que, concomitante ao processo de ocupação, a centralidade pode guardar 

relações com a qualidade ambiental urbana, de modo que os espaços centrais das 

cidades historicamente são melhor atendidos pelos serviços urbanos básicos. 

Além deste, a segregação é outra característica do espaço urbano, cujas 

primeiras discussões aparecem com a Escola de Chicago, como apontam Corrêa 

(1995) e Villaça (2001). Para Corrêa (1995, p. 61), “a segregação residencial é uma 

expressão espacial das classes sociais”, ou seja, é fruto da localização diferenciada 

dessas classes segundo as capacidades de como e onde morar no espaço urbano. 

Para Villaça (2001, p. 142) “a segregação é um processo segundo o qual 

diferentes classes ou camadas sociais, tendem a se concentrar cada vez mais, em 

diferentes regiões gerais ou conjuntos de bairros” (VILLAÇA, 2001, p. 142), ou seja, 

ocorre uma homogeneização espacial entre classes. Para o autor (2001), esse 

fenômeno gera dualidades, sendo o mais conhecido padrão de segregação o centro 

versus periferia. 



 

 
37 

Tanto Villaça (2001) quanto Corrêa (2005), concordam que se pode entender 

a segregação por pelo menos  dois vieses, o da segregação voluntária ou auto-

segregação e o da segregação involuntária ou segregação imposta, tal como definido 

abaixo: 

[...] a primeira referindo-se à segregação da classe dominante, e a segunda 
à dos grupos sociais cujas opções de como e onde morar são pequenas ou 
nulas. A segregação assim redimensionada aparece com um duplo papel, o 
de ser um meio de manutenção dos privilégios por parte da classe dominante 
e o de um meio de controle social, por esta mesma classe, sobre os outros 
grupos sociais [...] (CORRÊA, 2005, p. 64). 

Já para Villaça (2001, p. 147), a segregação enquanto forma involuntária, 

ocorre “pelas mais variadas forças”. A Figura 4 traz alguns modelos clássicos que 

representam a organização espacial da cidade, conforme ressaltado por Corrêa 

(2005). O primeiro modelo foi pensado em 1841, a partir das cidades da Europa 

Continental. Conforme Corrêa (2005, p. 66 - 68), no esquema de Kohi “[...] a cidade 

era marcada pela concentração da elite junto ao centro, enquanto na periferia viviam 

os pobres [...]”. 
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Figura 4 - Esquemas clássicos de segregação residencial. Fonte: Corrêa (2005, p. 67) 

Sua principal explicação reside no fato do pouco desenvolvimento da 

mobilidade intra-urbana. O segundo modelo, elaborado em 1920 tomando-se como 

base as cidades Norte Americanas, ressalta que “a elite, a partir do momento em que 

se inicia o processo de centralização, começa progressivamente a abandonar suas 

residências centralmente localizadas, indo residir na periferia” (CORRÊA, 2005, p. 68). 

Dessa forma, as camadas mais pobres estariam ao centro da circunferência. 

O terceiro modelo, também pensado a partir da realidade norte americana em 

1939, ressalta que; 

a segregação espacial assumia, não um padrão em círculos, em torno do 
centro, mas em setores a partir do centro. As áreas residenciais de alto status 
localizam-se no setor de maiores amenidades, achando-se cercadas pelos 
setores de população de médio status. Diametralmente oposto, encontra-se 
um amplo setor habitado pela população de baixo status (CORRÊA, 2005, p. 
69). 
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O meio urbano, embora apresente uma grande quantidade de elementos 

antrópicos, interage ainda com elementos do meio natural, pois este espaço natural 

esteve presente na consolidação dos espaços urbanos e, de modo geral, 

gradativamente deu lugar à formação do modo de vida citadino. Coelho (2009, p. 39) 

é enfática ao afirmar que “quando o crescimento urbano não é acompanhado por 

aumento e distribuição equitativa dos investimentos em infra-estrutura e da 

democratização do acesso aos serviços urbanos, as desigualdades socioespaciais, 

são geradas”. 

Ao considerar os seguintes elementos do meio urbano, por exemplo: 

vegetação, áreas permeáveis, saneamento, aparatos públicos, espaços de lazer e 

infraestrutura viária (para mencionar apenas estes), percebe-se que são elementos 

que estão longe de atender a maioria da população imperatrizense. Além disso, 

quando presentes, são utilizados muitas vezes como estratégia para valoração de 

preços, pelo mercado imobiliário. Isso para exemplificar apenas duas das principais 

características do espaço urbano: a distribuição e o acesso, ao patrimônio. 

Arrais (2017) destaca que “uma das principais características da técnica é sua 

disseminação diferencial no espaço das cidades”. Essa combinação de fatores 

variavelmente distribuída no espaço é quem dita o ritmo de vivência, trabalho e lazer, 

e que produz as dicotomias urbano/rural, centro/periferia, afetando diretamente a 

população. Dado este fator, entender a paisagem com base nos seus elementos e na 

distribuição espacial destes, por meio de métodos de integração, torna-se uma 

importante atividade. 

No que diz respeito à legislação, as Constituições da República Federativa do 

Brasil, anos de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967 são omissas às questões 

urbanas, não estando presentes nessas qualquer artigo, parágrafo ou inciso que 

discipline ou regulamente quaisquer aspectos sobre o uso e ocupação do espaço 

urbano. Essa preocupação somente veio com a promulgação da Constituição de 

1988. 

O texto traz, em seu título VII, que trata da ordem econômica e financeira, o 

capítulo segundo, o qual dispõe sobre a política urbana, ressaltando no seu Art. 182, 

o objetivo da política de desenvolvimento urbano. O disposto no caput deste artigo 
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“ordena o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garante o bem-estar 

de seus habitantes” (BRASIL, 1988), e estabelece, no parágrafo primeiro, o plano 

diretor como principal instrumento dessa política. 

Este documento da administração pública, deve ser “aprovado pela Câmara 

Municipal. É obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, sendo o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana” (BRASIL, 

1988). O texto ainda traz como competência dos municípios, segundo o Art. 21, inciso 

XX, a responsabilidade sobre a instituição de “diretrizes para o desenvolvimento 

urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos” (BRASIL, 

1988). 

Conforme o Art. 30, inciso VIII, compete aos municípios, “promover, no que 

couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 

do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (BRASIL, 1988). Pode-se perceber 

que apenas de maneira indireta as questões ambientais são mencionadas. Foi 

pensando no contexto dos municípios que é criada a Lei no 10.257, de 10 de julho de 

2001, conhecida como “Estatuto das Cidades”. 

O Estatuto das Cidades, Brasil (2001) estabelece, no seu Art. 2º, que a política 

urbana tem o objetivo de desenvolver as funções sociais da cidade, por meio de 

dezoito diretrizes, dentre as quais destacam-se as seguintes: 

I) garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes 
e futuras gerações; [...] 
IV) planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial 
da população e das atividades econômicas do município e do território sob 
sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do 
crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;  
VI) ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar efeitos negativos 
sobre o meio ambiente [...] 

Deste modo, a referida lei menciona o direito a cidades sustentáveis, ao 

planejamento do desenvolvimento como forma de evitar efeitos negativos sobre o 

meio ambiente e prevê o controle do uso do solo, demostrando grande preocupação 

com a esfera ambiental urbana. No que diz respeito ao uso do solo e sua 

regulamentação, o estatuto, em seu Artigo 2º, inciso VI, alíneas de “a” a “h” prevê que 

este seja feito afim de evitar 
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i) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; ii) a proximidade de usos 
incompatíveis ou inconvenientes; iii) o parcelamento do solo, a edificação ou 
os usos excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana; iv) 
a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como 
polos geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura 
correspondente; v) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na 
sua subutilização ou não utilização; vi) a deterioração das áreas urbanizadas; 
vii) a poluição e a degradação ambiental; viii) a exposição da população a 
riscos de desastres. 

Como instrumentos de execução da política urbana, o Estatuto das Cidades 

prevê a utilização de cinco níveis de planejamento, sendo eles o nível dos planos 

nacionais e estaduais, o nível das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, o 

planejamento municipal, o nível tributário e financeiro e os instrumentos 

jurídico/políticos. No âmbito municipal, Art. 4º, inciso III, alíneas a - h, são destacados 

os seguintes instrumentos: 

i) plano diretor; ii) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 
iii) zoneamento ambiental; iv) plano plurianual; v) diretrizes orçamentárias e 
orçamento anual; vi) gestão orçamentária participativa; vii) planos, programas 
e projetos setoriais; viii) planos de desenvolvimento econômico e social; 

Dentre esses instrumentos, o plano diretor é o mais expressivo, pois orienta e 

fornece diretrizes para a adequabilidade dos usos no espaço urbano, sendo que a 

“ideia” de plano diretor existe no Brasil pelo menos desde 1930” (VILLAÇA, 2005, p. 

10) e abrange: 

Todos os problemas fundamentais da cidade, inclusive e principalmente os 
de transportes, saneamento, enchentes, educação, saúde, habitação, 
poluição do ar e das águas etc. e até mesmo questões ligadas ao 
desenvolvimento econômico e social do município (VILLAÇA, 2005, p. 8). 

Segundo o Artigo 40 do Estatuto das Cidades, o plano diretor deve ser 

aprovado por lei municipal, englobando todo o território municipal, com revisões a 

cada dez anos. No campo da obrigatoriedade de realização do plano diretor, o Art. 41, 

do estatuto traz uma ampliação dos municípios se comparado ao que era estabelecido 

pela Constituição Federal, prevendo também os casos nos incisos de II a VI. 

i – com mais de vinte mil habitantes; ii – integrantes de regiões metropolitanas 
e aglomerações urbanas; iii – onde o Poder Público municipal pretenda 
utilizar os instrumentos previstos no § 4o do Art. 182 da Constituição Federal; 
iv – integrantes de áreas de especial interesse turístico; v – inseridas na área 
de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto 
ambiental de âmbito regional ou nacional; vi - incluídas no cadastro nacional 
de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de 
grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 
hidrológicos correlatos. 
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Desse modo, o espaço urbano, tanto do ponto de vista teórico quanto legal, é 

englobado por processos, agentes, legislação e instrumentos de administração 

pública. Tais mecanismos apontam para um grande cuidado ao realizar pesquisas que 

tenham o intuito de observar a materialidade das ações deste espaço. 

 

1.3 O PLANEJAMENTO DA PAISAGEM: Abordagem, Escala e Operacionalização 

O planejamento da paisagem, apoiado em seu conceito geográfico e 

assentado sob a perspectiva da Geografia Física, vem se fortalecendo e tomando 

dimensões cada vez maiores no Brasil. Tal conceito é, inclusive, abordado em 

trabalhos, como um método aplicado à predição da qualidade ambiental urbana. 

Na Geografia brasileira ele começa a desenvolver-se por meio do estudo 

proposto pelo agrônomo Felisberto Cavalheiro, intitulado: Die kommunale 

Freiraumverwaltung in São Paulo/Brasilien - Gegenwärtige Situation und Chancen 

zukünftiger Entwicklung (Administração Municipal de Espaços Livres em São 

Paulo/Brasil – situação atual e oportunidades para o desenvolvimento futuro). Tal 

pesquisa foi desenvolvida na Universidade de Hannover, na Alemanha, e apresentada 

em 1981. Este foi um dos primeiros esforços direcionados ao entendimento de 

questões ambientais urbanas no Brasil e, por isso, “[...] esse estudo pode ser 

considerado o pioneiro na cultura de jardins e do planejamento de espaços livres no 

Brasil” (GRÖNING, 2009, p. 16). 

Na segunda metade da década de 1990, surge o trabalho pioneiro do biólogo 

Nucci (1996), sob orientação de Felisberto Cavalheiro, no qual o autor realiza um 

estudo considerando a qualidade ambiental e a possibilidade de adensamento do 

distrito de Santa Cecília, no município de São Paulo, lançando as bases teórica-

metodológicas do planejamento da paisagem no Brasil. 

O método está assentado em uma Abordagem Sistêmica. Portanto, usá-lo 

implica reconhecer que o ambiente, mesmo o urbano, está em constante interação. 

Essas interações devem ser analisadas, considerando tanto o seu caráter natural e 

humano quanto a soma de suas totalidades, consideradas em tantas variáveis quanto 

forem possíveis de analisar. 
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A perspectiva do planejamento da paisagem, muito embora recente no Brasil, 

na Alemanha do século XIX já se traduzia na tentativa de organização da paisagem 

visando o embelezamento e o alcance de determinado nível de estética nos ambientes 

urbanos (NUCCI, 2008; 2010). Com a revolução industrial, foi trazida a necessidade 

de se pensar a “natureza”, em uma nova perspectiva, não mais tendo como base a 

valoração estética da paisagem, mas sim a preocupação com o desenvolvimento 

caótico das cidades e a destruição da natureza, conforme mencionam Santos e Nucci 

(2009).  

Essa valorização gradativa da natureza em ambientes urbanos fez com que 

algumas ciências tivessem interesse em estudar e entender as implicações no meio 

ambiente decorrentes da instalação das cidades. A ecologia foi uma das pioneiras e 

se importava, em particular, com a manutenção do meio ambiente urbano, conforme 

explica Nucci (2009). Em outras escalas, ciências mais antigas e de consolidação 

mais forte, como a Biologia, também prestam suas contribuições. 

Nas décadas de 1950 e 1960, com o acentuado crescimento econômico e a 

aceleração do processo de degradação do meio ambiente, a Alemanha cria um 

conjunto de leis para defender os interesses ecológicos. A década de 1970 traz os 

primeiros grandes eventos ambientais em âmbito mundial, que começam a influenciar 

na proteção do meio natural. Tais manifestações culminaram em importantes 

fundamentações legais para o planejamento da paisagem, o “Ato Federal de Proteção 

da Natureza, aprovado em 20.12.1976 e os Atos Estaduais de Proteção da Natureza, 

que regulamentam as leis federais” (NUCCI, 2009, p. 58). 

A ideia de planejar a paisagem advém de uma perspectiva de que todos os 

ambientes são diferenciados uns dos outros, na medida em que avança uma 

sociedade em suas técnicas, em termos de desenvolvimento cultural, econômico, 

social e político, constituindo assim as cidades. Por isso, a ideia de planejar é válida 

para diferentes cidades com estruturas também diferentes e servindo de base para 

avaliar e comparar a qualidade ambiental da cidade. 

Lang e Blaschke (2009, p. 309) ressaltam que “a condição da natureza e da 

paisagem no mundo inteiro é caracterizada, em diferentes intensidades, por sua 

utilização por parte do homem e, consequentemente, pelas maciças mudanças e 
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prejuízos para as bases naturais da vida”. Dessa forma, quando explicita o objeto do 

planejamento da paisagem como metodologia de trabalho, Nucci (2009, p. 60) destaca 

que este liga-se “às questões da natureza relacionadas com a sua utilização pela 

sociedade, sem necessariamente, considerar outras questões, como as culturais, em 

sua totalidade”. 

Acrescenta ainda que são características fundamentais o “levantamento da 

situação original (primitiva) e do diagnóstico da situação atual” (NUCCI, 2009, p. 60). 

Nas palavras do autor, fica claro que, portanto, não se trata apenas de um 

mapeamento, nem tampouco de um mapeamento que considere o tempo presente de 

maneira isolada ao seu contexto histórico e geográfico do sítio urbano considerado. 

Para Valaski (2013), o planejamento da paisagem é, antes de tudo, uma 

tentativa de conciliar as necessidades da sociedade atual e os efeitos das alterações 

sobre o meio físico voltadas ao meio ambiente urbano. Destarte, “em meio a crescente 

preocupação com o meio ambiente, há ainda um sério problema em se compreender 

qual é o papel da natureza nos espaços urbanos” (FERREIRA; NUCCI; VALASKI, 

2014, p. 184). Essa dificuldade também é refletida quando se pensa nos instrumentos 

hoje disponíveis para mapear a paisagem. 

Dessa maneira, Ferreira, Nucci e Valaski (2014, p. 184) destacam que 

“classificar as diferentes unidades da paisagem significa pesquisar as 

descontinuidades objetivas da paisagem, ou seja, delimitar seus setores homogêneos, 

em meio a um misto de heterogeneidades”. Neste contexto, Nucci (2008) evidencia 

que a ausência de dados em escalas compatíveis aos estudos urbanos, neste caso, 

aqueles com escalas maiores que 1:10.000, é um fator impeditivo na grande maioria 

dos municípios brasileiros, por isso “precisamos desenvolver a nossa própria forma 

de coletar, organizar, analisar e sintetizar os dados do meio físico da cidade [...]” 

(NUCCI, 2008, p. 4). 

Portanto, a aplicação da metodologia de planejamento da paisagem, ainda 

precisa ganhar corpo tanto teórico quanto metodológico no Brasil. No que se refere à 

escala, o planejamento da paisagem pode obdecer diferentes níveis, podendo a 

região de planejamento pertencer ao âmbito federal ou até mesmo chegar ao 
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entendimento das relações existentes em uma área parcial, dentro de um município. 

O Quadro 1 apresenta os níveis e escalas de planejamento da paisagem. 

Quadro 1 - Níveis de interação possíveis do planejamento da paisagem e escalas 
adotadas. 

Região de 
Planejamento / Plano de 
Administração 

Nível de Planejamento / 
Ordenação Espacial 

Contribuição do 
Planejamento da 
Paisagem 

Escala de Planejamento 

Federal Programa de 
Ordenamento Federal 

- 1:500.000 

Estadual Programa de 
Desenvolvimento 
Estadual 

Programa quadro da 
paisagem 

1:200.000 – 1:100.000 

Regional Plano Regional Plano-quadro da 
paisagem 

1:50.000 – 1:25.000 

Municipal (Área total) Plano Territorial de Uso Plano da Paisagem 1:10.000 – 1:5.000 

Municipal (Área parcial) Plano de Construções Plano de ordenamento 
das áreas verdes 

1:2.500 – 1:500 

Fonte: Weidenbach (1999) apud Lang e Blaschke (2009, p. 112) 

Assim, no que diz respeito a este estudo, a escala adotada foi a municipal. 

Perante esta seleção, delimitou-se o perímetro urbano do município de Imperatriz, que 

nos levou a uma escala de trabalho de detalhe, correspondente ao nível de 

planejamento municipal. No que tange ao funcionamento do método de avaliação da 

qualidade ambiental urbana, Nucci (2008, p. 56) ressalta que “esse método tem como 

principal ferramenta a espacialização dos atributos ambientais, potencialmente 

diminuidores da qualidade ambiental, para a posterior análise sistêmica”. 

O autor op. cit. (2008), delimita no seu estudo as seguintes variáveis: o clima 

e a poluição atmosférica; a poluição sonora e visual; as enchentes; o abastecimento 

de água; os resíduos sólidos e líquidos; a cobertura vegetal; as áreas verdes e 

espaços livres e de recreação; a verticalização e a densidade populacional. É 

importante mencionar ainda que outras propostas, constituidas na forma de 

dissertações e teses, adotam critérios semelhantes. Algumas dessas propostas 

podem ser consultadas no Quadro 2. 

 

 



 

 
46 

Quadro 2 – Estudos recentes que utilizam a abordagem do planejamento da 

paisagem no Brasil. 

Autor Proposta 

Lima 
(2007) 

Mapeia as áreas no perímetro urbano da cidade de Osvaldo Cruz, segundo os 
parâmetros de uso do solo; déficit de espaços públicos e áreas verdes; densidade 
populacional; áreas susceptíveis a enchentes e ausência de vegetação arbórea. 

Camargo 
(2007) 

Analisa a qualidade ambiental do município de Presidente Prudente, por meio da 
sobreposição de cartas temáticas, tomando como base cinco critérios, quais sejam: 
arborização, desconforto térmico, áreas de construções e área de exclusão social.  

Bezerra 
(2008) 

Trabalha com atributos ambientais, a fim de averiguar as condições ambientais do 
distrito de Baeta Neves no município de São Bernardo do Campo - SP. Utiliza para 
isso a metodologia proposta por Nucci (2001). Trabalha ao todo oito atributos 
ambientais cartografáveis no meio urbano. 

Shimidt 
(2009) 

O estudo visa à construção da carta de qualidade ambiental urbana de um bairro da 
cidade de Curitiba – PR. O mapeamento foi realizado entre as escalas de 1:2.000 e 
1:10.000 e considerou sete variáveis de análise.  

Valaski 
(2013) 

Propõe que esse tipo de metodologia apresente um caráter participativo, ou seja, que 
envolva a população nas tomadas de decisões sobre o desenvolvimento urbano. Essa 
proposição está acentuada no fato de que os mapas produzidos pelo Instituto de 
Planejamento Urbano de Curitiba não refletem a compreensão da população e 
apresentam uma série de deficiências, inclusive padronização entre mapas, conceitos, 
escalas e fontes. Para detalhamento, o autor utiliza escalas de mapeamento que 
variam entre 1:2000 até 1:10.000, aplicadas no mapeamento de um transecto do 
município de Curitiba. 

Mezzomo 
(2013) 

Avalia a eficiência das Reservas Particulares do Patrimônio Natural para a 
conservação da natureza. Ao todo foram consideradas seis RPPN, situadas na bacia 
hidrográfica do rio Mourão. Observou que as 6 RPPN apresentam eficácia 
comprometida para gestão do meio ambiente e que podem ser melhoradas, 
empregando-se os preceitos do planejamento de paisagem. 

Ferreira 
(2015) 

Tem como foco de estudo a elaboração de uma carta de qualidade ambiental para o 
município de Curitiba – PR. O trabalho se diferencia na medida que considera os usos 
do solo de modo geral e as características desse uso, tais como permeabilidade, 
amplitude térmica, evapotranspiração, poluição, biodiversidade e energia. 

Estêvez 
(2014) 

Analisa relatórios ambientais prévios no município de Curitiba. Parte do princípio que 
estes não consideram grande parte dos impactos negativos causados pelo 
empreendimento para o qual são concedidos. Portanto, o planejamento da paisagem 
em escala de 1:2000 seria capaz de se revelar um instrumento mais eficaz na 
averiguação de impactos ambientais urbanos decorrentes da instalação de 
empreendimentos urbanos. 

Barbosa 
(2014) 

O trabalho foi realizado no município de São Paulo, distrito do Brás. Foi empregada 
uma escala de 1:10.000 de acordo com a metodologia proposta por Nucci (2001), com 
o objetivo de averiguar a qualidade ambiental no meio urbano, que se mostrou 
variando entre satisfatória e regular. 

Segundo Nucci (2008, p. 58), “a preocupação é, portanto, aglutinar o máximo 

de dados cartografáveis da área em estudo, adotar critérios e parâmetros de avaliação 

e postariormente, cruzar as cartas temáticas para a elaboração de uma carta de 

qualidade ambiental”. Sobre o aspecto metodológico do planejamento da paisagem, 

cabe considerar ainda o esclarecimento de Nucci (2008), de que: 

Não há a intenção, no momento de aplicar valores quantitativos aos atributos, 
portanto, a carta de qualidade ambiental apresenta uma valoração qualitativa, 
que deve ser analisada de forma relativa, ou seja, a área que apresenta todos 
os sete atributos tem uma pior qualidade ambiental em relação à que 
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apresenta somente seis atributos, e assim por diante. Além disso, todos os 
sete atributos são considerados como tendo o mesmo peso na capacidade 
de diminuir a qualidade ambiental. Também, não se considera, nesse 
procedimento, se a enchente é mais prejudicial do que a poluição, mas 
apenas que qualquer um dos atributos diminui a qualidade ambiental das 
áreas onde ocorrem e, portanto, devem ser considerados no planejamento 
(NUCCI, 2008, p. 217). 

Sendo assim, a metodologia não distingue de modo quantitativo o nível de 

qualidade ambiental em diferentes variáveis. Este é um ponto em que a metodologia 

ainda precisa avançar, pois considera apenas a presença do fator determinante da 

qualidade ambiental negativa como elemento para qualificar determinada paisagem 

urbana. Neste viés, equivaleria dizer que a baixa presença de árvores em um bairro, 

a ocorrência de enchentes e a disposição de resíduos sólidos seriam problemas 

ambientais do mesmo nível de impacto. 

Cavalheiro (2009) demonstra quão acentuadas são as heterogeneidades no 

espaço urbano (Figura 5) e, em um quadro imagem adaptado de Sukopp e Kunick 

(1973), visualiza a cidade a partir do seu ponto de urbanização máxima e seus 

diversos setores. É possível perceber parques, a periferia, ferrovias e áreas de baixa 

densidade e outros com os seus elementos naturais, a saber: o clima, o solo e a água, 

o relevo, a vegetação e a fauna. Tal figura parece descrever muito bem, muitas das 

problemáticas sofridas por várias cidades no Brasil. 

 
Figura 5 – Problemas Ambientais em áreas urbanizadas. Fonte: Cavalheiro (2009). 
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Por sua vez, Nucci (2009, p. 60), ao enfatizar os levantamentos da paisagem, 

destaca que, “além do levantamento da situação original (primitiva) e do diagnóstico 

da situação atual [...] pode-se, também, sugerir cenários futuros [...]”. Assim, acredita-

se que o ambiente natural e a forma como este foi apropriado pela sociedade é um 

princípio fundamental para compreensão da organização da paisagem e, por 

consequência, para o entendimento das implicações na qualidade ambiental em 

ambientes urbanos. 

No Brasil, “ainda são poucos os estudos de planejamento da paisagem que 

se propõem a espacializar de forma integrada os componentes do ambiente [...]; e, 

quando se trata da paisagem urbanizada, os estudos são quase inexistentes [...]” 

(NUCCI, 2010, p. 21). Desse modo, o que se propõe nesta dissertação avança no 

sentido de preocupar-se, sobretudo, com dois aspectos: o processo histórico de 

formação da cidade e as análises multicritério, que corroboram para integração de 

variáveis ambientais, sociais e legislações em âmbito municipal. 

Fantin et al. (2007), com o objetivo de apontar áreas prioritárias à implantação 

de assentamentos humanos, destacam uma metodologia integrada que leva em 

consideração o índice de qualidade ambiental de Genovez (2002), a carta de unidades 

geotécnicas municipal, o mapa de uso e cobertura da terra urbano e a lei do 

zoneamento municipal. 

Para tanto, o índice de qualidade ambiental empregado, conforme Genovez 

(2002), considera três dimensões, sendo elas: o precário tratamento do lixo, precário 

abastecimento de águas e as precárias instalações sanitárias. Tais valores 

correspondentes em cada setor censitário são escalonados de modo que o menor 

valor seja igual a -1 e o maior valor equivalente a 0. Desse modo, as três variáveis 

são integradas em Sistema de Informação Geográficas (SIG). 

O mapa de unidades geotécnicas, por sua vez, traz o retrato da estrutura 

geotécnica municipal e suas unidades, compostas prioritariamente a partir da leitura 

do relevo, solos e geologia na leitura da fragilidade do meio. O mapa de uso da terra 

tem como principal atribuição classificar o espaço urbano e apontar áreas de uso 

consolidado e em consolidação, assim como as áreas de pastagem, vegetação 

hidrografia entre outras, quando houver. 
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Por fim, o zoneamento municipal é o instrumento representativo do aspecto 

legal. Através de seus interesses e potencialidades, cada município é o responsável 

legal pela elaboração deste documento, o qual contempla as diretrizes e restrições 

para implantação de novos assentamentos urbanos. Por isso, as variáveis são 

integradas, dando origem ao mapa de adequabilidade urbana. Tal instrumento é 

capaz tanto de orientar a ocupação quanto de verificar irregularidades de implantação 

de estruturas já existentes ou em processo de implantação. 

O mapeamento da estrutura da paisagem, a fim de qualificar o ambiente 

urbano ou mesmo direcionar a ocupação em determinadas áreas, levanta a 

necessidade de discussão do conceito de qualidade ambiental e de suas 

peculiaridades em relação ao espaço urbano, a serem abordados no item a seguir. 

1.4 A QUALIDADE AMBIENTAL E SUA DIMENSÃO NOS ESPAÇOS URBANOS 

O homem sempre manteve uma relação direta com o seu meio próximo, 

mesmo nos tempos mais remotos, e dele se utilizou para se abrigar e se alimentar, ou 

seja, sobreviver. A relação homem e meio ambiente é tão antiga quanto a mais velha 

dentre as disciplinas científicas. Na Geografia, essa relação já foi compreendida por 

meio tanto do determinismo de Ratzel quanto do possibilismo de La Blache.  

O primeiro enfatiza que “o homem é introduzido nas discussões, porém é visto 

como uma espécie animal que busca se adaptar e controlar o meio natural” (COSTA; 

ROCHA, 2010, p. 32), à medida que o segundo evidencia que o homem, “[...] deve ser 

compreendido como ser ativo que sofre a influência do meio, porém que atua sobre 

este, transformando-o” (Ibidem, p. 33) de acordo com suas necessidades. 

Hoje, umas das concepções mais aceitas para mediar não só essa relação, 

mas também outras, constitui-se nas abordagens que têm como base a Teoria Geral 

dos Sistemas de Bertalanffy (1976) e que possuem caráter integrador. Deve-se 

considerar que nunca houve um momento na história da humanidade em que o 

homem fosse capaz de ampliar suas ações sobre o meio ambiente como o atual e, as 

cidades certamente são o principal testemunho. 

Os espaços urbanos, de modo geral, são portadores de uma dinâmica muito 

intensa. Essa dinâmica diz respeito aos aspectos do meio social, econômico, político, 
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mas, principalmente, ambiental. Esses ambientes são “onde o grau de artificialidade 

atinge seu nível mais elevado” (FORATTINI, 1991, p. 76). 

Os problemas ambientais urbanos, conforme Guerra e Cunha (2009), embora 

mediados por uma série de instrumentos previstos em legislação, na sua maioria 

estão relacionados ao uso incorreto do solo urbano e são cada vez mais recorrentes. 

Tais problemas podem ter como causa diversos fatores segundo a realidade 

geográfica considerada, por exemplo: a) a realização de obras de infraestrutura, mal 

geridas; b) ocupações irregulares em APPs de rios e em áreas de encosta íngremes; 

c) redes de drenagem e esgoto mal planejadas e; d) a deposição de lixo em local 

inadequado, bem como a poluição de córregos e riachos. 

Para Coelho (2009, p. 27), estudar o espaço urbano com vias de compreender 

os problemas ambientais pressupõe que o pesquisador passe “[...] a considerar os 

pesos variados da localização, distância, topografia, características geológicas, 

morfológicas, distribuição da terra, crescimento populacional, estrutura social do 

espaço urbano e [...] segregação espacial”. Além destes, uma dimensão importante 

na análise é a do histórico responsável pela formação da área considerada e os 

conflitos ocorridos ao longo do tempo/espaço. 

Entender esses conflitos, sua distribuição espacial e as relações entre eles, e 

destes com a população se constitui uma tentativa de delimitação, acima de tudo, de 

espaços homogêneos e heterogêneos. O reconhecimento desses padrões tendo 

como base os aspectos ambientais e a cidade, neste trabalho, serão entendidos como 

extensões da superfície terrestre que dispõem de qualidades ambientais e estas 

apresentam variações no espaço. 

De acordo com Buccheri Filho e Tonetti (2011), o ambiente e o crescimento 

das cidades concorrem diretamente entre si na disputa por espaço, sendo na sua 

maioria as cidades quem prevalecem e estas “[...] em sua maioria não são projetadas 

levando em consideração a preocupação com a qualidade do ambiente” (Ibidem, 

2011, p. 23). 

Conforme Guimarães e Dacanal (2006, p. 21) o ser humano sempre se 

preocupou com a “[...] busca por regiões geográficas mais propícias à sobrevivência, 
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ao estabelecimento das relações humanas em todos os seus sentidos, principalmente 

em associação direta à existência de recursos ambientais e naturais [...]” visto que a 

capacidade técnica de transformação da natureza ainda era bastante reduzida. 

Ao esclarecer que o espaço urbano sofre processo diferenciado de 

desenvolvimento e que este “[...] resulta em intensa e profunda manipulação do 

ambiente”, Forattini (1991, p. 77) destaca ainda que “daí decorrerem acentuadas 

modificações que recaem sobre a paisagem [...]”. Na sequência, ressalta que essas 

modificações engendram no meio urbano as seguintes características “i) – 

afastamento e ausência de contato com o meio natural. ii) – concentração e elevada 

densidade populacional, em espaço limitado. iii) – predominância de atividades 

industrial e de prestação de serviço” (Ibidem, p. 77). 

As pesquisas que visam identificar, monitorar, mitigar e mesmo resolver 

problemas ambientais são bastante comuns no meio científico atual, sendo quase 

totalidade desses trabalhos vinculados ao meio urbano. Isso coloca as cidades em 

lugar de destaque quando se trata da temática qualidade ambiental. Fica evidente 

que, pela presença do homem, cidade e qualidade ambiental são temas que 

aparecem conflitantes na literatura. Nesta temática, Guimarães e Dacanal (2006), 

apontam que 

[...] a Qualidade Ambiental no mundo contemporâneo vem sendo discutida 
relevando-se os princípios formulados nos anos 60 e 70, tais como os da 
Escola de Chicago, por McMillan e outros desde 1897; pelo conceito de 
ecossistema, por Tansley em 1935, posteriormente, pela hipótese de Gaia, 
desenvolvida por Lovelock na década de 1970, e pelas redes de interação 
discutidas por Fritjof Capra, nas décadas mais recentes. O princípio comum 
entre as correntes é o da interdependência e interatividade entre os 
componentes vitais, o que aproximou os fatores humanos dos não-humanos, 
unindo as relações Homem-Natureza (GUIMARÃES; DACANAL, 2006, p. 
24). 

Essa aproximação dos fatores humanos e não humanos é o que permite, via 

de regra, o reconhecimento das condições ambientais. A qualidade ambiental, no 

entanto, é um conceito multifacetado e de difícil definição. Isso faz com que “[...] muitas 

vezes a qualidade de determinado ambiente físico, possa ser considerada boa, 

atendendo aos padrões e normas estabelecidas, porém, ser negativa, ao grupo de 

pessoas inserido nesse ambiente” (MAZETTO, 2000, p. 22). 
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Para Mazetto (2000), a qualidade ambiental não pode ser aferida a partir do 

levantamento sistemático de uma única variável do ambiente, mas devem-se 

considerar inúmeros fatores na análise da boa qualidade ambiental. Em suas 

considerações sobre a qualidade ambiental, Guimarães e Dacanal (2006, p. 27) 

destacam ainda que este conceito deve ser compreendido como “[...] um processo 

permanente de qualificação e valoração, no qual o Homem avalia o meio ambiente 

partindo de padrões e de valores construídos e aprovados de maneira individual ou 

coletiva [...]”. 

Em outras palavras, significa dizer que a qualidade ambiental é um processo 

dinâmico. No que lhes concerne, Morato et al. (2006, p. 9) compreendem a qualidade 

ambiental a partir de dois elementos básicos. Assim, nas palavras dos autores, “a 

qualidade ambiental diz respeito a um meio sadio, com instalações sanitárias 

apropriadas e disposição de vegetação”. O relacionamento entre a presença ou 

ausência desses fatores é que determinaria a qualidade ambiental. 

Assentada na espacialização e agrupamento de atributos urbano/ambientais, 

a proposta de Nucci (2008) procura qualificar o ambiente por meio da presença ou 

ausência de atributos ambientais negativos. Desta forma, para o autor, “a qualidade 

do ambiente é uma parte fundamental da qualidade de vida humana, que abrange 

diversos fatores, como os socioeconômicos [...]” (NUCCI, 2008, p. 11). Para tanto, a 

escala de trabalho utilizada geralmente é maior que 1:10.000 e utilizam-se métodos 

baseados em interpretação de imagens de Sensoriamento Remoto. 

Para Rodrigues (1997), as investigações sobre qualidade ambiental urbana 

não podem ser desligadas das condições iniciais da área analisada. Essa atividade: 

[...] demandaria inicialmente um esforço para o reconhecimento daquelas 
condições ambientais que representem a situação de predomínio de 
processos naturais originais. Desta forma são obtidos os parâmetros 
representativos da direção dos processos antecedentes às grandes rupturas 
(RODRIGUES, 1997, p. 142). 

Isto é, somente a partir da identificação de fragmentos de cobertura vegetal, 

bem como de outros elementos que permitam enxergar as condições originais da área 

em estudo, é que se faria uma análise dos fatores humanos impostos pela condição 

técnica que dispõe cada sociedade. Em outras palavras, a “qualidade ambiental na 

cena urbana, como em outro lugar, é uma questão complexa que envolve percepções 
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subjetivas, atitudes e valores que variam entre os grupos e os indivíduos” 

(PORTEOUS, 1971, p. 175). 

Por esse motivo e em concordância com Porteous (1971), a cena urbana é 

dotada de complexidade. Assim, as conclusões obtidas em determinada realidade 

jamais podem ser generalizadas, uma vez que as cidades apresentam formas 

peculiares no que se refere à estrutura física das habitações, sistemas de transporte 

e outros, assentadas sob diferentes condições físicas em cada sítio urbano. Burton 

(1968, p. 472) chega a dizer que “[...] o problema da qualidade ambiental é tanto 

político quanto social e técnico”, evidenciando as divergências entre diferentes 

localidades. 

Na concepção sistêmica, RMB (1996) apud Kamp (2003) salienta que: 

A qualidade ambiental é a resultante da qualidade das partes de composição 
de uma determinada região, mas ainda mais que a soma das partes, é a 
percepção de um local como um todo. As peças de composição (natureza, 
espaço aberto, infra-estrutura, ambiente construído, amenidades de meio 
físico e recursos naturais) têm suas próprias características e qualidade 
parcial (RMB, 1996 apud KAMP, et al. 2003, p. 7). 

Dessa maneira, ao mensurar a qualidade de cada uma das partes de 

determinado ambiente, sejam elas elementos do meio físico ou humano, dotadas de 

propriedades intrínsecas, atinge-se um padrão de qualidade ambiental, que é tido 

mediante a soma das partes que, por si só, não satisfazem as necessidades, caso 

não sejam interpretadas as variáveis, levando em consideração a sua totalidade. 

Na opinião de Rogerro e Luchiari (2012), ambos os conceitos (qualidade 

ambiental e de vida) são complementos do conceito de desenvolvimento sustentável. 

Os autores seguem dizendo que “para analisar a qualidade ambiental de determinado 

lugar, o pesquisador deve focar em variáveis relacionadas ao ambiente, por exemplo: 

a qualidade do ar, a qualidade das águas, a quantidade de áreas verdes [...]” 

(ROGERRO; LUCHIARI, 2012, p. 3 - 4). 

Em desacordo com a proposta de Morato (2006) e Nucci (2008) e em 

concordância com Rogerro e Luchiari (2012), cumpre-se verificar os esclarecimentos 

de Buccheri Filho (2006), quando observa que: 
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Há possibilidades ainda de inserir valores e pesos para os indicadores, ou 
seja, quantifica-los e chegar a um índice de qualidade ambiental com base 
em cálculos matemáticos. Por exemplo, um bairro ganha nota dez por 
apresentar gás encanado, mas nota dois porque faltam áreas verdes, 
portanto sua qualidade ambiental seria seis, ou seja, (10+2)/2 = 6. Nesse 
caso, a qualidade ambiental com valor seis não quer dizer muita coisa, porém, 
esconde um déficit de áreas verdes, que é mascarado por outro atributo, no 
caso o gás encanado, o qual está relacionado com a qualidade sócio-
econômica do bairro e, não, com a qualidade ambiental (BUCCHERI FILHO, 
2006, p. 6). 

Na sequência, o autor faz um alerta: 

Quando se associa aspectos socioeconômicos com aspectos ambientais, 
pode ocorrer uma avaliação inadequada da qualidade, pois, uma localidade 
pode apresentar, por exemplo, uma boa infra-estrutura como rede de 
telefonia, água, energia elétrica, tv a cabo, escola, etc., mas não apresentar, 
por exemplo, arborização e áreas verdes. Isto quer dizer que segundo os 
aspectos socioeconômicos a qualidade seria boa, porém, segundo aspectos 
do meio físico a qualidade seria ruim. Esta confusão acontece porque o 
conceito de “ambiente” passou por modificações ao longo do tempo. Antes 
da grande popularização das questões ambientais, ocorrida após a década 
de 1970, a palavra “ambiente” relacionava-se mais aos aspectos do meio 
físico (BUCCHERI FILHO, 2006, p. 6). 

Nesse viés, pode-se observar que há divergências no conceito de qualidade 

ambiental. Essa discordância ocorre, no ponto de vista de Almeida Dias et al. (2011), 

em função: 

[...] da inexistência de um padrão metodológico que se aplique a todas as 
situações. É natural que se conclua que, para esse tipo de estudo, o mais 
indicado é a busca por um método que melhor se encaixe as particularidades 
do objeto estudado. Isso implica dizer que não só os métodos utilizados, mas 
também os parâmetros, atributos e demais fontes de dados de suporte a 
decisão no estudo ambiental podem variar de, extremamente importante em 
um estudo, para irrelevante em outro, ou vice-versa (ALMEIDA DIAS et al. 
2011, p. 129-130). 

Há ainda divergências quanto aos métodos, parâmetros e atributos 

analisados. Assim, cabe a seguinte questão: seria possível e até que ponto haveria 

positividade em uma unidade teórico-metodológica aplicada ao conceito de qualidade 

ambiental? O caráter multifacetado ainda é a melhor alternativa? Neste momento, é 

válido ressaltar os esclarecimentos de Nahas (2009), ao evidenciar a importância do 

caráter prático na diferenciação das qualidades ambiental e de vida, frisando que; 

[...] no campo conceitual, a mescla entre os dois conceitos (qualidade de vida 
e qualidade ambiental) é de tal ordem, que muitas vezes torna-se difícil 
estabelecer se a qualidade de vida é um dos aspectos da qualidade 
ambiental, ou se a qualidade ambiental é um componente do conceito de 
qualidade de vida. Na prática, a abrangência de cada um dos conceitos se 
explicita ao serem estabelecidos e aplicados métodos para sua mensuração, 
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que acabam, assim, contribuindo para a formação do próprio conceito 
(NAHAS, 2009, p. 125). 

O trabalho de Buccheri Filho (2006) revela o aparecimento de duas linhas de 

análise, a primeira composta por “aqueles que definem a qualidade ambiental atrelada 

a aspectos socioeconômicos, tal como segurança pública, transporte, educação [...]” 

e a segunda que comporta os trabalhos “que tratam a qualidade ambiental 

preocupando-se mais com as condições do ambiente natural modificado, com o meio 

físico propriamente dito” (BUCCHERI FILHO, 2006, p. 6).  

Em vista disso, Kamp et al. (2003, p. 6) alegam que os conceitos de “[...] 

habitabilidade, qualidade de vida, ambiente de vida, qualidade do local, percepção e 

satisfação residencial, avaliação do ambiente residencial e de vida, [...] 

sustentabilidade se sobrepõem e são [...] usados como sinônimos”. Desta forma, 

acredita-se que um bom argumento para resolver essa imprecisão conceitual é o 

oferecido a seguir: 

Qualidade ambiental é um conceito mais amplo, tendo em vista que o meio 
ambiente, consideradas as suas dimensões materiais e imateriais, pode ser 
analisado como substrato e mediador de todas as formas de vida, permitindo 
o desenvolvimento dos processos vitais, das relações ecológicas, da 
evolução dos ecossistemas naturais e construídos do planeta, da 
construção/destruição, ou seja, da evolução das paisagens externas e 
internas. Desta forma, entendemos qualidade ambiental também como um 
conceito profundo, possuindo atributos de natureza quanti-qualitativa, ao 
abarcar a integralidade do conceito de meio ambiente, em suas dimensões 
tangíveis ou não, envolvendo todos os processos e condições que propiciam 
a plenitude da Vida (GUIMARÃES, 2005, p. 19-20). 

O autor segue dizendo que: 

sem qualidade ambiental, é inútil afirmar que teremos acesso às várias 
dimensões da qualidade de vida, mesmo estando inseridos em contextos 
ambientais diferenciados tanto do ponto de vista geográfico, cultural, social, 
econômico, ecológico, como das etapas do processo civilizatório e, 
consequentemente, desenvolvendo distintas formas de percepção, 
interpretação, representação do meio ambiente, refletidas em nossas 
interferências (GUIMARÃES, 2005, p. 20). 

Portanto, entende-se que a qualidade ambiental, principalmente quando 

ligada aos espaços urbanos, assume particularidades importantes e por isso requer 

maior cuidado na realização das análises. Assim sendo, são premissas válidas neste 

trabalho de dissertação que: a) a análise da qualidade ambiental urbana pauta-se 

sobre a espacialização de variáveis do meio socioambiental; b) utiliza-se da 
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metodologia de Nucci (2008), que é capaz de indicar zonas diferenciadas de qualidade 

ambiental; c) a escala de mapeamento deve ser entre 1:2.500 – 1:500 e, por fim; d) o 

processo de ocupação da cidade guarda relação com a qualidade ambiental. 
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CAPÍTULO II - MATERIAIS E MÉTODOS 
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2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O município de Imperatriz, fundado em 1852, pertence ao estado do 

Maranhão e fica localizado na Mesorregião Oeste Maranhense (Figura 6), em área 

com predomínio de formação florestal mista, que para Ab’Sáber (2012) são os 

domínios das Terras Baixas Florestadas Equatoriais (Formação Amazônica) e dos 

Chapadões Tropicais Interiores com Cerrado e Florestas-Galeria (Formação Cerrado). 

 

Figura 6 - Localização do município de Imperatriz. Base de Dados: IBGE, IMESC.  
Elaborada pelo autor (2016). 

Fazendo divisa a oeste com o Estado do Tocantins, separado pelo rio de 

mesmo nome, o município tem área de 1.368,987 km², dos quais apenas 92,780 km² 

são classificados pelo Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) 

como área urbana. Esta pequena porção abriga sozinha 92% da sua população. 

Segundo informações do mesmo instituto, a população no censo demográfico de 2010 

era de 247.505 habitantes (IBGE, 2010). 

Toda essa população foi responsável por colocar Imperatriz, através de surtos 

de crescimento, entre as décadas de 1960 e 1980, na posição de segunda maior 

cidade do estado do Maranhão em número de habitantes. Assim, a exemplo da 
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maioria das cidades brasileiras, Imperatriz sofreu um rápido processo de ocupação, 

embora não estivesse preparada estruturalmente para receber todo esse contingente. 

Ao mesmo passo, os investimentos em infraestrutura, em condições de moradia e 

saneamento básico não evoluíram no mesmo ritmo de crescimento da população.  

Tal lógica torna-se perceptível quando se observa o cenário de diversas áreas 

da cidade, incluindo o setor central, que abriga o principal polo comercial, situado na 

rua Getúlio Vargas, entre as ruas Simplício Moreira e Sousa Lima, chamado de 

Calçadão. Além das variedades de comércios, esse espaço é constituído de áreas 

públicas, instituições governamentais e religiosas. Mesmo com a presença de 

algumas áreas públicas, é possível perceber a ausência quase total de verde urbano 

e de áreas destinadas ao lazer, a não ser pela existência da única área pública aberta, 

a praça de Fátima, com suas poucas árvores, situada na Rua Simplício Moreira, 

esquina com a Getúlio Vargas (Figura 7).  

 

Figura 7 - Centro da cidade de Imperatriz – MA, em destaque a ausência de árvores e o alto grau de 
impermeabilização do solo urbano. Fonte: Google Earth (2016). 
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Ao visualizarmos a Figura 7, também é marcante a impermeabilização quase 

total do solo urbano. Esse fato, aliado a investimentos feitos de maneira isolada, tem 

feito com que antigos problemas continuem se agravando a cada ano, como é o caso 

dos alagamentos, da elevada sensação térmica, da poluição dos mananciais urbanos, 

da ausência de arborizações, bem como da falta de aparatos públicos e de 

infraestruturas de lazer para a população, fatores que influenciam diretamente na 

qualidade ambiental do sítio urbano de uma cidade. 

No que concerne aos aspectos físicos da área, procede-se a seguir, à 

descrição de alguns dos elementos da paisagem. Tais atributos são necessários para 

obter-se uma visão global do município e do arranjo onde está assentado o sítio 

urbano. Assim, em relação às características do relevo representadas pela 

hipsometria (Figura 8a), observa-se que, no município, existem classes altimétricas, 

variando de 100 até 420 metros. Porém, o predomínio ocorre em áreas abaixo dos 

200m, acomodando-se o limite urbano entre os intervalos de 123 até 140 metros de 

altitude. 

 

a b 
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Figura 8 - Elementos do Meio Físico municipal de Imperatriz – MA: Hipsometria, Declividade e 
Geologia. Fonte: Dados SRTM, resolução: 30 m e CPRM, Carta de Suscetibilidade a Movimentos 

Gravitacionais de Massa e Inundação, Revisada em (03/2015). Organizada pelo autor (2016). 

Acerca da declividade (Figura 8b), Imperatriz apresenta valores pouco 

acentuados em todo o seu perímetro urbano, com predominância de mais de 50% da 

sua área ocupada por terrenos planos a suavemente ondulados, enquanto as demais 

áreas apresentam rampas com maiores inclinações e localizam-se no norte/nordeste 

do município. Desse modo, ao observar a hipsometria e a declividade, fica fácil 

perceber a influência do rio Tocantins, que recebe toda a água drenada do município 

no sentido norte-sul/sudoeste. 

Em relação à Geologia (Figura 8c), Imperatriz situa-se predominantemente 

em duas formações geológicas, Itapecuru e Codó, ambas constituídas por rochas 

provenientes da Era Mesozóica. O embasamento geológico local apresenta ainda 

resquícios de formações residuais, como a Grajaú, as coberturas Lateríticas Maturas 

e os Depósitos aluvionares do rio Tocantins. A formação Itapecuru (Ki), de acordo com 

IBGE (1997); Santos (2012) e CPRM (2013), é considerada uma formação 

heterogênea, composta por arenitos, argilitos, siltitos, folhelhos intercalados com 

arenitos depositados em vários ambientes (fluvial, deltaico e lagunar). 

Já a formação Codó (Kc), para o IBGE (1997); Santos (2012) e CPRM (2013), 

é constituída por folhelhos negros, argilitos calcíferos, pelitos, calcário e arenito com 

gipso de ambiente lagunar. Além disso, a Geomorfologia (Figura 9a) extraída da 

CPRM (2014) é definida em sete padrões, apresenta as planícies e terraços fluviais 

do rio Tocantins, os Terraços Fluviais onde se assentam a área urbana de Imperatriz, 

os baixos platôs dissecados na porção noroeste e central do município, juntamente 

com as superfícies aplainadas degradadas, os platôs e chapadas, os relevos 

residuais, degraus estruturais e rebordos erosivos, esses últimos na porção 

norte/nordeste do município. Isso configura uma geomorfologia diversificada e antiga, 

com processo de dissecação/aplainamento acentuados. 
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Figura 9 - Elementos do meio físico municipal de Imperatriz – MA: Geomorfologia e Drenagem. Fonte: 

Dados SRTM, resolução: 30 m e CPRM; Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de 
Massa e Inundação, Revisada em (03/2015). Organizada pelo autor (2016). 

A rede de drenagem do município (Figura 9b) é composta por vários rios que 

intercruzam os perímetros urbano/rural e deságuam no rio Tocantins. A densidade de 

drenagem municipal é equivalente a 0,72 km/km², logo, considerada regular. Alguns 

riachos são o Barra Grande (54,3 km), Bananal (13,4 km), Córrego Cinzeiro (43,5), 

Córrego Bom Jesus (24,8 km), Córrego Angical (57,1 km), percorrendo as áreas rurais 

e os Córregos São Felix (21,4 km), Cacau (18,9), Cacauzinho (4,2 km), Riacho 

Capivara (25,6 km) e Riacho Bacuri (12,0 km), todos sofrendo influência direta advinda 

das áreas urbanas. 

No que se refere às precipitações, Ab’Sáber (2012) ressalta que essas giram 

em torno de 1.700 até 1.800 mm ao ano, com dois a três meses secos entre agosto e 

outubro. A Figura 10 corrobora para a afirmativa de Ab’Sáber, quando apresenta as 

isoietas com as médias de chuvas de 1977 a 2006 para Imperatriz e também as 

médias mensais para quatro povoados do município. 

a 
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Figura 10 - Precipitações Médias Anuais e Mensais 1977 a 2006 em Imperatriz e povoados. Fonte de 
Dados: CPRM, Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundação, 

Revisada em (03/2015). Organizada pelo autor (2016). 

Portanto, pode-se perceber que há uma distribuição regular das chuvas, 

observando as médias mensais para diferentes povoados deste município. A região 

está sob forte influência do regime hídrico amazônico, mas é possível perceber, à 

medida em que se observam as áreas a oeste, que essa influência se faz cada vez 

mais presente, contribuindo para a intensificação do regime de precipitações. Esses 

dados corroboram para reafirmar a importância de trabalhar as áreas de 

susceptibilidade a alagamento na análise multicritério. 

2.2 PROCEDIMENTOS 

A ciência base desta pesquisa é a Geografia. Tal como outras ciências, ela se 

apresenta hoje com uma pluralidade de perspectivas e conceitos que levam o 

pesquisador a delinear seus caminhos. Toda essa pluralidade deve ser pensada a 

partir do objeto de estudo e da problemática que se pretende resolver, tornando 

possível que o pesquisador observe o mundo de acordo com os “óculos” conceitual e 

metodológico adotado. 

Dessa forma, acredita-se que o objeto de estudo deste trabalho possa ser 

melhor compreendido utilizando-se da categoria geográfica “paisagem” como 

elemento teórico/conceitual. O objeto de estudo, por sua vez, constitui-se no perímetro 

urbano do município de Imperatriz. O Quadro 3, apresentado a seguir, sintetiza o 

objeto da pesquisa e os recortes espacial e temporal da análise. 

Quadro 3 - Identificação dos recortes espacial e temporal da pesquisa. 

Objeto de estudo 
Recortes 

Espacial Temporal 

Imperatriz Área Urbana 2016 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

Além da categoria paisagem, pretende-se usar também definições e conceitos 

auxiliares, tais como o espaço urbano, planejamento da paisagem e qualidade 

ambiental. Assim, para a consecução dos objetivos, a pesquisa foi desenvolvida por 

meio de etapas de trabalho. 
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Tais etapas constituíram-se em: (a) pré-campo (caráter teórico-metodológico) 

ou fase inicial da pesquisa; (b) etapa campo (caráter prático), em que o pesquisador 

defronta com a realidade pesquisada e, por último; (c) a etapa pós-campo (caráter 

analítico/comparativo) em que, de posse dos conhecimentos experimentados na 

realidade da área de estudo, o pesquisador é levado a refletir sobre os resultados e a 

confiabilidade de seus dados. 

2.3 Pré-Campo 

2.3.1 Levantamento bibliográfico, cartográfico e geração de mapas temáticos 

A fase de levantamentos foi importante, uma vez que permitiu nortear a 

pesquisa e forneceu consistência teórico-metodológica ao trabalho. Dessa forma, foi 

realizada tanto no âmbito bibliográfico quanto cartográfico. O levantamento 

bibliográfico procedeu-se mediante a leitura de livros, teses, dissertações e artigos de 

periódicos referentes à abordagem da qualidade da paisagem urbana. Como 

principais autores desta abordagem podemos destacar: Nucci (1996; 1999; 2009), 

Genovez (2002), Guimarães (2005), Lang (2009), Nahas (2009) e Valaski (2013). 

O levantamento cartográfico foi realizado tendo como base mapeamentos e 

pesquisas já realizadas na área de estudo e em outros estados do Brasil. Para o 

levantamento de fatores do meio físico (relevo, precipitações, altimetria e outros), 

foram consideradas as principais plataformas de dados geográficos do país, incluindo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (http://downloads.ibge.gov.br/) 

e o Portal GEOBANK da CPRM (http://geobank.cprm.gov.br/). Quanto aos dados 

censitários, foram adotados aqueles provenientes de levantamentos censitários do 

IBGE, disponibilizados no portal séries estatísticas 

(http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/). 

Os mapeamentos de classificação da paisagem tiveram como base imagens 

provenientes de diferentes sensores orbitais, sistemas de informações geográficas 

livres e licenciados, além de legislações, zoneamentos e outros instrumentos, como 

pode ser observado no Quadro 4. Ao final da fase de levantamentos, incluiu-se ainda 

o planejamento do trabalho de campo. 
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Quadro 4 – Síntese da base de dados utilizada e suas fontes. 
Dados Fonte Característica 

Imagens Landsat 
Earth Explorer 

(https://earthexplorer.usgs.gov/) 
Anos: 1984, 1994, 2004, 
2014 e 2016 

Google Earth + Google Street 
View 

Google 
Imagem de alta resolução 
gratuita. 

Mapa de Unidade de Relevo CPRM Relevo Municipal 

Lei de Zoneamento Urbano Prefeitura Municipal Ano 2003 

Informações censitárias IBGE (2010) Informações diversas 

Fonte: Organizado pelo autor (2016). 

Dessa forma, acredita-se que esses dois levantamentos, bibliográfico e 

cartográfico, permitiram conhecer tanto o processo de ocupação e evolução do 

município quanto o seu atual formato. O fluxograma da Figura 11 expõe os 

procedimentos metodológicos adotados em cada capítulo, organizados por meio de 

três eixos: o “Processo Histórico de Ocupação”; a “Adequabilidade Urbana” e a 

“Qualidade Ambiental Urbana”. 
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Figura 11 - Fluxograma das etapas metodológicas da Pesquisa. Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
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2.3.2 Processo histórico de ocupação 

Procurou-se abordar como ocorreu o processo de ocupação e 

desenvolvimento de Imperatriz – MA mediante o entendimento das correntes de 

ocupação migratória e das atividades econômicas, desvendando fatores e atores que 

impulsionaram o crescimento de Imperatriz até a atual configuração. Nesse sentido, 

foi possível elaborar um esquema teórico com base nas literaturas consultadas para 

compreensão do processo de ocupação e desenvolvimento da cidade. Dessa forma, 

foram analisadas três dinâmicas representativas: a territorial, a populacional e urbana.  

A dinâmica territorial revelada por meio das divisões político-administrativas 

mostrou o processo de fragmentação do município de Imperatriz – MA e adjacências 

entre os anos de 1900 a 2015. Os dados foram compilados a partir de arquivos 

vetoriais do IBGE e do histórico de cada município, levantado por meio do cruzamento 

das informações disponibilizadas no portal do IBGE e IBGE cidades. Esses dados 

foram processados em ambiente SIG e gerados os mapeamentos e quantificações da 

extensão territorial. A Figura 12 exemplifica o tratamento dos dados vetoriais. 

 

Figura 12 - Processamento aplicado em dados vetoriais, para confecção dos mapas decenais, das 
divisões político-administrativas de Imperatriz. Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Com base em dados dos recenseamentos do IBGE, a dinâmica populacional 

revelou como a população de Imperatriz sofreu sucessivos aumentos. Para tanto, 

além da análise geral foi ainda observada a população rural e urbana (1940 a 2016). 

Na ocasião faz-se a divisão da linha de incremento populacional em períodos, de 

acordo com os acontecimentos históricos para entender o aumento populacional. 

Ainda nesta linha, o levantamento da densidade demográfica foi realizado 

considerando o período de 1900 a 2016, fazendo também uma associação entre o 

comportamento da densidade demográfica e da extensão territorial. 

Por último, a análise da área urbana permitiu acompanhar o movimento de 

expansão do perímetro urbano municipal por décadas, revelando porque sua 

ampliação ocorreu e tomou o formato atual, e quais agentes foram responsáveis. Para 

melhor entendimento, sempre que possível foi realizada também a inter-relação das 

dinâmicas com os fatos ocorridos no processo histórico, principalmente relativos à 

economia. 

O mapeamento da expansão urbana teve como unidade básica os bairros que 

foram agrupados, segundo as décadas de surgimento. Os dados dos limites vetoriais 

dos bairros foram exportados da plataforma de mapeamento colaborativo WikiMapia 

(www.wikimapia.org), para o Google Earth Pro, utilizando o plug-in “GePlugim 

WikiMapia”, visto que a cidade não dispõe desse mapeamento. Logo em seguida, os 

dados em formato Keyhole Markup Language (.kml) foram adicionados no ArcMap e 

convertidos para o formato shapefile (.shp) para tratamento da base. 

Os vetores de crescimento urbano foram elaborados por décadas com base 

em relatos contidos em trabalhos e também em duas propostas que tentaram 

desenhar esses vetores, uma utilizando-se dos bairros (SOUSA, 2015) e a outra, 

setores censitários (GOMES, 2016). Esses vetores de crescimento foram 

posteriormente validados com imagens Landsat do período, por meio de observação 

visual e mapeamentos históricos, como o de Valverde (1967). 

2.3.3 Adequabilidade urbana 

A análise multicritério realizada consistiu-se na integração do mapa índice de 

qualidade ambiental, do zoneamento urbano, do mapa de unidades geotécnicas e do 

mapa de uso da terra. Para gerar o índice de qualidade ambiental proposto por 



 

 
70 

Genovez (2002), são necessários os dados relativos ao “abastecimento de água”, 

“instalações sanitárias” e “tratamento do lixo”. Esse índice apresenta variação de -1 a 

0. Assim sendo, quanto mais próximo de zero forem os valores, mais qualidade 

ambiental eles devem apresentar. 

Em momento posterior, os valores foram classificados em intervalos, que são 

a seguir apresentados: “0 ~ -0,25”; “-0,25 ~ -0,50”; “-0,50 ~ -0,75” e “-0,75 ~ -1”. Estes 

valores foram reclassificados em seguida, segundo os qualificativos “Boa”, 

“Moderada”, “Regular” e “Ruim”, possibilitando assim a espacialização do índice. 

As unidades geotécnicas foram extraídas da carta de suscetibilidade a 

movimentos gravitacionais de massa e inundação, produzida pelo Serviço Geológico 

do Brasil e revisada em março de 2015. O guia de cartas geotécnicas do Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas (IPT) informa que, de acordo com a legislação vigente, os 

municípios podem optar por três tipos de cartas: a carta de suscetibilidade, a de 

aptidão à urbanização e a de risco. 

Para Bitar et al. (2015, p. 10) a carta de suscetibilidade “classifica os terrenos 

em distintos graus quanto à propensão a processos do meio físico, que podem gerar 

desastres naturais [...]”. No caso da cidade de Imperatriz – MA, as inundações são 

eventos de maior preocupação, seguida pelos movimentos de massa, em menor 

escala. Ainda do ponto de vista de Bitar et al. (2015), o município somente necessita 

da elaboração das três cartas, caso haja uma grande concentração de áreas 

classificadas como de alta e média suscetibilidade, o que não é o caso da cidade de 

Imperatriz. 

O zoneamento urbano da cidade de Imperatriz é datado do ano de 2003. 

Passados 13 anos, as discussões do novo zoneamento e revisões do plano diretor da 

cidade estão em fase final. O procedimento de vetorização das zonas se deu de forma 

manual, utilizando-se do ArcMap, versão 10.2.2. Inicialmente foi realizado o 

georreferenciamento do arquivo para, em seguida, iniciar o processo de vetorização 

e nomeação das zonas. 

O mapeamento das classes de uso da terra (urbano) foi executado por meio 

do Sistema de Informação Geográficas (SIG), QGis Desktop, versão 2.18.3. A técnica 
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de mapeamento utilizada foi a classificação manual, baseada em imagem de alta 

resolução do Google Earth, utilizando-se o plugin “Open Layers”. O foco 

marcadamente urbano do trabalho e, por consequência, do mapa, pode ser 

evidenciado nas classes mapeadas, quais sejam: áreas de ocupação, pastagem, sem 

uso definido, vegetação, áreas em implantação (processo de loteamento) e áreas 

representativas do nível de consolidação (área construída) do espaço urbano, 

definidas como alta, média e baixa. O trabalho de validação do mapa se deu por 

ocasião da inspeção visual de 107 pontos em campo.  

Do mesmo modo que o mapa de qualidade ambiental, os dados referentes às 

unidades geotécnicas, ao zoneamento urbano e o uso da terra foram reclassificados 

de acordo com os seguintes qualificativos: “Bom”, “Moderado”, “Regular” e “Ruim”. 

Para a análise multicritério, cada uma das classes contida em seus respectivos mapas 

recebeu um valor variando de 1 a 4, considerado seu peso, conforme estabelecido 

por Fantin et al. (2007) e ilustrado no Quadro 5.  

Quadro 5 – Sistema de atribuição de qualificadores e pesos as classes. 
Qualificadores Pesos 

Bom 1 

Moderado 2 

Regular 3 

Ruim 4 

Fonte: Fantin et al. (2007) 

O Quadro 6 enfatiza o enquadramento das classes presentes em cada mapa, 
segundo os qualificadores adotados. 

Quadro 6 – Emprego das classes qualificadoras adotadas na pesquisa. 

Qualidade 
ambiental 

Unidades 
geotécnicas 

Zoneamento 2003 Uso da terra 2016 

-1 ~ - 0,75 Inundação alta 

Zona industrial I e II; Zonas de 
Interesse turístico; Zonas de reserva 
florestal; Zona aeroportuária; Zonas 
de Proteção Ambiental; Zona 
Hidroportuária; Zona do Exército; 
Zona Residencial Centro; Maranhão 
Novo e Nova Imperatriz 

Vegetação 

Área consolidada – 
Taxa Alta 
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- 0.75 ~ - 0,50 Inundação média 

Zona de Proteção Ambiental 2 
Bacuri 2; Zona de Proteção 
Ambiental 2 Parque Alvorada; Zona 
de Segurança Aeroportuária 1; Zona 
Residencial Bacuri 1 e 2 

Área consolidada – 
Taxa Média 

> -0,50 ~ -0,25 
Movimento de 
massa médio 

Zonas Redidenciais: Vila Redenção, 
Parque Alvorada e Independência; 
Zonas de interesse social: São José 
e São Francisco 

Sem uso definido 

> - 0,25 ~ 0 
Movimento de 
massa baixo 

Zona de Expansão: Norte 1, Leste e 
Sul 

Área de Ocupação 

 

Área em Implantação 

Pastagens 

Área consolidada – 
Taxa Baixa 

Fonte: Organizado pelo autor (2017). 

A Figura 13 demonstra de forma detalhada as etapas de realização da 

metodologia adotada, divididas em cinco eixos: “mapa das variáveis estudadas”, 

“atribuição de qualificadores”, “grade numérica gerada individual”, “grade numérica 

gerada coletiva” e “mapa síntese”. 
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Figura 13 - Esquema geral da metodologia aplicada no capítulo. Fonte: Organizada pelo autor (2017). 

Para confeccionar o mapa de adequabilidade urbana, todas os dados foram 

convertidos em raster e processados por intermédio da ferramenta “raster calculator”, 

responsável por realizar operações algébricas com mapas em um SIG. Após as 

operações algébricas, o raster resultante passou por processo de fatiamento segundo 

intervalos apresentados no Quadro 7, proposto por Fantin et al. (2007). 
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Quadro 7 - Intervalos de fatiamento recomendados por Fantin et al. (2007). 

Qualificadores Intervalos 

Boa 0 – 4 

Moderada 4 – 8 

Regular 8 – 12 

Ruim 12 – 16 

Fonte: Fantin et al. (2007). 

2.3.4 Qualidade ambiental da paisagem urbana 

Neste capítulo, foi mapeada a paisagem usando imagens de alta resolução 

do Google Earth, validadas posteriormente com inspeções em campo. Essa 

classificação ocorreu com base na adaptação da metodologia de classificação da 

paisagem para áreas urbanas trabalhada por Nucci (1998; 2008). Tal metodologia, 

pressupõe a classificação do espaço urbano, segundo variáveis que interferem na 

qualidade ambiental.  

O método, prevê que essas variáveis sejam cartografadas em escalas de 

detalhe, e posteriormente analisadas por meio de cartas temáticas. A qualidade 

ambiental, é formulada a partir da junção de todos os atributos que afetam a qualidade 

ambiental. A esquematização a seguir (Figura 14), sintetiza o funcionamento da 

metodologia utilizada. 

 

Figura 14 - Etapas do Procedimento de Classificação da Paisagem. Fonte: Adaptada de Nucci (1998). 

Dentre os atributos selecionados e apresentados na Figura 15 é importante 

ressaltar que estes podem ser enquadrados ao menos em dois grupos. O primeiro 

representando aqueles aspectos que por si só, a presença no ambiente contribui para 
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a degradação da qualidade ambiental, tal como as enchentes, a verticalização, o grau 

de urbanização elevado, a densidade demográfica e as vias com fluxo elevado de 

trânsito.  

 

Figura 15 -  Chave de classificação da paisagem para a avaliação da qualidade ambiental urbana. 

Elaborada pelo autor (2016). 

Já o segundo grupo engloba elementos como a vegetação e os espaços 

públicos, ou seja, elementos que sua presença no ambiente, contribui para a melhoria 

da qualidade ambiental. Nesses casos, trabalhou-se com as áreas de ausência da 

variável. Portanto, áreas onde a presença de vegetação ou espaços públicos não 

foram detectados a qualidade ambiental apresenta um grau de negatividade maior. 

Para exemplificar o processo de mapeamento das classes toma-se como 

modelo a cobertura vegetal. A vegetação foi mapeada manualmente, tal como pode 

ser observado na Figura 16. A escala trabalhada permitiu mapear a vegetação dentro 

dos lotes urbanos, rodovias e manchas de vegetação nativa. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Cobertura vegetal classificada em escala de detalhe. a) imagem original, b) vegetação 
classificada manualmente. Fonte: Google Earth Pro (2017) e Mapeamento QGis. 

Já a Figura 17 demonstra a classificação do sítio urbano, no que se refere ao 

grau de urbanização. A unidade básica de mapeamento utilizada foi o quarteirão, 

sendo adotados como parâmetros de enquadramento as classes “alto”, “médio” e 

“baixo”, representado respectivamente nas Figuras 17 e 57 pelas cores, vermelho, 

a b 
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laranja e amarelo. No desenvolvimento do processo de mapeamento contou-se ainda 

com a possibilidade de observação de imagens multi-datas sobre uma mesma área, 

empregando-se a ferramenta de visualização de imagens históricas do Google Earth, 

o Street View. 

 

   

 

 

 

 

 
 

Figura 17 – Classificação referente ao grau de urbanização. a) imagem original b) grau de 
urbanização classificado manualmente. Fonte: Google Earth Pro (2017) e Mapeamento QGis. 

Foi realizada ainda a análise da distribuição espacial de cada variável e suas 

respectivas quantificações. O quadro 8, apresenta os parâmetros e/ou procedimentos 

utilizados para obtenção de cada um dos dados referentes a composição da qualidade 

ambiental urbana. A composição do mapa de qualidade ambiental urbana, é realizada 

por meio da soma das variáveis para geração do arquivo raster final. Nesse processo 

as variáveis recebem todas o mesmo valor “peso” que é igual a 1. 

Quadro 8 – Variáveis e procedimento utilizado para obtenção dos dados. 

Variável Procedimento 

Cobertura vegetal Mapeamento manual 

Áreas de inundação Compilação CPRM 

Áreas de enchente Compilação CPRM 

Densidade demográfica Compilação IBGE (setores censitários) 

Verticalização Mapeamento manual 

Grau de urbanização Mapeamento manual 

Intensidade de tráfego Mapeamento manual 

Espaços públicos Mapeamento manual 

Fonte: Organizado pelo autor (2017). 

a b 
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Portanto, o mapa de qualidade ambiental gera como resultado um raster 

composto que varia o grau de qualidade ambiental entre os valores 0 “zero” e 6 “seis”. 

Nesse sentido, as áreas com valores próximos de 0 são aquelas com melhor 

qualidade ambiental e aquelas onde os valores se aproximam de 6 são áreas com 

qualidade ambiental insatisfatória. Esses valores foram classificados (Quadro 9) em 

uma escala de acordo com os qualificativos “boa”, “média” e qualidade ambiental 

“ruim”, conforme a presença dos atributos negativos no espaço urbano. 

Quadro 9 – Classificação da qualidade ambiental urbana em relação a quantidade 
de atributos negativos. 

Quantidade de atributos Qualificativo 

0 – 1 Boa 

2 – 3 Média 

3 – 6 Ruim 

Fonte: Mapa de qualidade ambiental (2017). 

Análise da qualidade ambiental por meio dos vetores de crescimento urbano, 

procurou identificar relações entre as diferentes condições dos setores urbanos em 

relação a qualidade ambiental identificada nestes. Isto é, foi verificada a relação dos 

conjuntos de bairros conforme as décadas que estes foram agrupados ao sítio urbano 

com a qualidade ambiental. Por fim, elaborou-se medidas propositivas para curto, 

médio e longo prazo, pensando na população e no poder público. 

2.4 Trabalho de Campo 

O trabalho de campo constituiu-se no emprego de técnicas que permitiram 

checar, observar e avaliar as variáveis mapeadas. Dessa maneira, priorizou-se a 

observação direta da paisagem, seguida de registros fotográficos e da coleta de 

pontos por meio de sistema de navegação por satélite obtida por aparelho GPS 

Garmin eTrex 10, em locais pré-determinados em ambiente SIG (Figura 18). Ao todo 

foram inspecionados 107 pontos. Para tanto, percorreu-se cerca de 92 km na primeira 

etapa de campo e cerca de 125 km na segunda etapa, totalizando 217 quilômetros 

percorridos. Foram geradas 107 fichas de campo, contendo informações do local 

visitado, que perfizeram 503 fotos. 



 

 
78 

 

Figura 18 – Exemplos de pontos de observação em campo, a) área verticalizada, b) vegetação arbórea em praça pública, c) conjunto habitacional popular, d) 
rua sem infraestrutura asfáltica, e) aspectos da urbanização, f) vegetação rasteira em APP, g) ocupação de APP, h) aspectos da urbanização, i) área de 

ocupação, j) área livre do aeroporto. Fonte: Trabalho de campo. Elaborada pelo autor (2017). 
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2.5 Pós-Campo 

2.5.1 Validação dos dados 

A fase de validação dos dados compreendeu o trabalho em laboratório com 

objetivo de ajustar os produtos cartográficos, bem como a aferição/refinamento dos 

resultados da pesquisa. Foi realizado o descarregamento das fotografias e dos pontos 

de campo coletados em aparelho GPS. De posse das fichas, esses dados passam a 

compor um banco de dados no computador, e são verificadas a correpondência dos 

dados cartografados com as informações coletadas em campo. 
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CAPÍTULO III - O PROCESSO DE OCUPAÇÃO DE IMPERATRIZ - MA 
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Este capítulo aborda a formação de Imperatriz. Tal processo é entendido por 

meio das frentes de ocupação do estado do Maranhão e do processo de expansão 

da economia por meio das etapas de desenvolvimento econômico da cidade. São 

ainda abordadas questões referentes ao processo de readequação de fronteiras 

territoriais, incremento populacional e a evolução da mancha urbana da cidade. 

3.1 Frentes de Ocupação e o Processo de Expansão Econômica 

O início da ocupação de determinada área é, na maioria das vezes, um 

processo carregado por constante dinâmica e que perpassa por diferentes momentos, 

constituído por configurações e arranjos da paisagem, seja em escala local ou 

regional. Tais arranjos são, na verdade, produtos das transformações que ocorrem ao 

ambiente, de acordo com as capacidades técnicas, econômicas, políticas e científicas 

da sociedade e tendo, na maioria das vezes, o papel do Estado como direcionador 

dessas mudanças. 

Nesse sentido, conhecer o processo de ocupação da cidade de Imperatriz2 – 

MA, pressupõe entender como e a partir de quais circunstâncias o sul do estado do 

Maranhão foi ocupado. Assim, depreendem-se esforços nas próximas páginas para 

elaborar essa análise baseada na abordagem das Frentes de Ocupação do Sul do 

estado e o Processo de Expansão da Economia municipal por meio das etapas 

representativas de cada atividade desenvolvida, como já o fizeram, em alguma 

medida, autores como: Coutinho (1994); Sanches (2003); Franklin (2005, 2008, 2016); 

Lima (2008); Sousa (2005, 2015); Franklin e Sousa (2013); Barbosa (2010, 2015) e 

Rocha (2015). 

Todo esse processo de ocupação da então fronteira amazônica na qual 

também se insere Imperatriz pode ser explicado, segundo Becker (1985, p. 358), pela 

ação do Estado, pois “a expansão da fronteira amazônica só pode ser compreendida 

                                                           
2 Fundada em 16 de julho de 1852, recebeu a denominação de Colônia Militar de Santa Tereza do 
Tocantins por Frei Manoel Procópio do Coração de Maria. Em 27 de agosto de 1856, por força da Lei 
nº. 398 passa-se a chamar Vila Nova de Imperatriz. Fica estabelecida a nomenclatura atual (Imperatriz) 
apenas a partir do momento de sua elevação à categoria de cidade pela Lei nº 1.179, de 22 de abril de 
1924. Fonte: IBGE Cidades (2016). 

 
 
 



 

 
82 

a partir da inserção do Brasil nesse final de século XX, no contexto da nova escala da 

relação capital-trabalho, articulada aos interesses do capital industrial e financeiro 

[...]”. Assim os núcleos urbanos, para esta mesma autora, “constituíram-se como os 

dispositivos espaciais que sustentam a circulação principalmente da força de trabalho 

e do capital, circulação que responde por seu crescimento e pela organização da sua 

rede” (BECKER, 1985, p. 360), que influenciam na dinâmica territorial e populacional. 

No século XIX a área onde se localiza Imperatriz era ocupada por diversos 

povos indígenas, segundo a Figura 19. Tal como os Krikati em 1830, esse povo se 

deslocou bastante dentro da área pertencente ao atual município de Imperatriz e 

adjacências. Os Krbyé em 1849 – 1859, estavam presentes no território e deslocaram-

se para o norte em 1972. É válido destacar ainda a presença dos Amanayê em 1854 

e Pukopyé. 

 

Figura 19 – Recorte do mapa de Curt Nimuendajú, com enfoque no território de Imperatriz – 
MA. Fonte: Mapa Etno-Histórico do Brasil e Regiões Adjacentes (1944). 
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No caso de Imperatriz, foi a conjugação de três grandes correntes de 

ocupação que desencadearam as condições responsáveis pelo povoamento inicial 

deste território. Tais correntes possuem sua importância devido à diversificação dos 

interesses e dos indivíduos que delas participaram, bem como das atividades 

econômicas às quais estavam ligadas e que foram as principais responsáveis pelo 

incremento populacional. A partir de então, Imperatriz passa por processos 

consecutivos de expansão da sua população, área urbana e atividades desenvolvidas, 

que tiveram como base tanto fatores naturais quanto políticos e econômicos. 

Frente ao reconhecimento de todas essas ações, buscar o entendimento 

desse processo faz-se necessário para assumir recortes temporais e/ou 

periodizações, que tomam como base a concepção de técnica apresentada por 

Santos (1994) para designar o estágio de desenvolvimento atingido por uma 

sociedade. Neste cenário, é importante ressaltar que o território da Vila Nova de 

Imperatriz (atual cidade de Imperatriz) foi carregado de intensa dinâmica. Dentre elas, 

é possível destacar o desmembramento da sua extensão territorial, que ao longo do 

tempo ocasionou alterações severas no recorte municipal. Para exemplificação, em 

1900, Imperatriz detinha 7,3% da extensão territorial do estado, enquanto em 2016, 

guarda apenas 0,4% dessa extensão. 

O Maranhão, na segunda metade do século XIX, quando Imperatriz começara 

a desenhar-se, era um estado pouco desenvolvido e, de acordo com Santiago (1929), 

possuía poucas interligações terrestres, com transporte baseado em vias fluviais. 

Pouco povoado, a maior concentração de pessoas localizava-se em sua capital, São 

Luís, fato demonstrado por Egler (1951) ao espacializar a população utilizando dados 

censitários de 1940. Esse fato teve como consequência que os interesses econômicos 

fossem voltados ao comércio europeu e também com outras capitais vizinhas, a 

exemplo de Belém. Tal fator fez com que o sul do estado permanecesse relegado aos 

interesses de sua capital por décadas. 

Desta forma, a ocupação do sul do estado do Maranhão e consequentemente 

do município de Imperatriz pode ser explicada a partir de três frentes de ocupação, a 

primeira no sentido norte/sul, a segunda oeste/leste e a última no eixo 

noroeste/sudeste. Respectivamente são as frentes Litorânea; Sertaneja e Paraense, 

sendo essa última responsável pela fundação da Vila de Imperatriz. Para uma melhor 
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contextualização, a Figura 20 traz as principais frentes de ocupação do sul do estado 

e suas principais características.  

 

Figura 20 - Esquema informativo das frentes de ocupação do sul do Maranhão. Base de Dados: 
Arquivos vetoriais IBGE e Franlkin (2005; 2008). Elaborado pelo autor (2016). 

Desse modo, a frente Litorânea teve como principal característica o controle 

do Estado na sua condução, utilizando-se principalmente da farta hidrografia do 

estado para ser conduzida, tais como os rios Itapecuru, Munin, Pindaré e Mearim.  

Segundo Rocha (2015), esta frente de ocupação foi dirigida pela atividade 

agroexportadora. 

A frente de ocupação Sertaneja foi uma frente de expansão notadamente 

dirigida pela atividade de criação do gado, sem o apoio do Estado nem da Igreja e 

iniciando seu processo de avanço na segunda metade do século XVI. Para Franklin e 

Carvalho (2005), estavam estabelecidas, portanto, as condições e o direcionamento 

da migração, pois  
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[...] começava nesse período, no médio Parnaíba, um movimento colonizador 
oriundo dos estados da Bahia e Pernambuco, patrocinado pela Casa da 
Torre, que atravessou o sertão nordestino, instalou-se no Piauí e entrou no 
Maranhão, nos denominados “pastos bons”. Inicialmente lideradas por 
Domingos Jorge Velho e Domingos Afonso Sertão, que se estabeleceram no 
Piauí, essas entradas tinham o intuito de afugentar e aprisionar índios e 
ocupar suas terras com novas fazendas (FRANKLIN; CARVALHO, 2005, p. 
57). 

Essa frente chega ás margens do Rio Parnaíba somente na primeira metade 

do século XVIII, cruzando-a e fundando o Arraial de Pastos Bons3 (Figura 20), ponto 

de partida para o avanço da colonização do sul do estado e avanço das fazendas no 

sul do Maranhão. Franklin e Carvalho (2005, p. 57), ressaltam ainda que “vaqueiros 

da Bahia começavam a tomar conta das ribeiras do alto Parnaíba, abrindo caminho 

na direção oeste, região dos rios Manoel Alves Grande e Tocantins”. 

A frente Paraense, por sua vez, é que se encarrega da ocupação do sudoeste 

maranhense, sendo a responsável pela escolha do local e fundação da Colônia Militar 

de Santa Tereza do Tocantins (posteriormente denominada Vila Nova de Imperatriz e 

depois somente Imperatriz, quando elevada à categoria de cidade). As principais 

características dessa frente eram o fato de ser organizada, por iniciativa do governo 

do estado do Pará, e de ter como objetivo o aldeamento de índios e o reconhecimento 

de territórios. 

Em 1852, surge a povoação denominada Colônia Militar de Santa Teresa do 

Tocantins, a partir de uma dessas expedições que faziam parte de um programa de 

aldeamento do Governo do estado do Pará, composta por onze embarcações e cerca 

de 200 homens, partindo da capital Belém, comandada pelo tenente-coronel João 

Roberto Ayres Carneiro e que tinha como capelão o frade carmelita baiano frei Manoel 

Procópio do Coração de Maria. Nessa época já havia, de forma isolada, fazendas de 

criação de gado nas proximidades, compostas por criadores que avançavam no eixo 

oeste/leste do estado, frutos da frente Sertaneja. 

A partir da fundação da Colônia Militar de Santa Tereza do Tocantins, o fator 

que vai explicar o seu crescimento, desenvolvimento e a atual condição é o potencial 

econômico. Tal condição, para Sousa (2015), eleva a cidade ao patamar de “cidade 

                                                           
3 Fundado em 1819, atual Pastos Bons tem população estimada em 19.140 habitantes, extensão 
territorial de 1.635,317 km² e densidade demográfica de 11.05 hab/km² em 2010, segundo dados do 
IBGE. 
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hegemônica”. É preciso lembrar que a economia, no entanto, não se cria e fortalece 

da noite para o dia, porém se constitui de um processo formativo, carregado de valores 

e expressões do tempo e do espaço que reverberam na condição técnica de 

determinado momento, pois “a realidade não é um todo já acabado” (BERNARDES, 

2012, p. 250). 

Assim, parte-se da periodização como elemento balizador da análise para 

desenvolver o fluxograma teórico apresentado adiante, o que, para Bernardes (2012), 

significa dizer que: 

As periodizações [...] na reconstrução do processo de produção do espaço 
constituem a manifestação concreta de uma forma de produzir, já que o 
espaço é condição geral de cada forma de produção, [...], sendo o acesso a 
essa condição de produção, o espaço equipado, razão pela qual, em sua 
formulação, deve-se partir do espaço histórico anterior, inscrito em 
determinada produção (BERNARDES, 2012, p. 251). 

Em tal viés, como padrão explicativo, as periodizações são muito úteis para 

compreensão da realidade. No entanto, em uma importante consideração ao referir-

se ao processo de desenvolvimento e crescimento de Imperatriz, Lima (2008) atesta 

que 

[...] os critérios interpretativos para o desenvolvimento e crescimento de 
Imperatriz a partir, sobretudo, dos “ciclos econômicos”, da posição geográfica 
e das estradas, longe de serem naturalizados como fazem muitos estudos, 
devem ser relativizados como padrão explicativo. Mesmo a análise que se 
refere ao crescimento de Imperatriz em relação à orientação política para o 
desenvolvimento do capitalismo deve ser lida com ressalvas, pois a intenção 
de tais políticas não era o crescimento e urbanização da cidade, e sim, de 
implementar políticas que viabilizassem o acesso do capital a essas terras 
longínquas [...] (LIMA, 2008, p. 89). 

Dessa maneira, na Figura 21 pretende-se sistematizar de forma gráfica os 

processos que foram responsáveis pela ocupação, desenvolvimento e consolidação 

de Imperatriz mediante a discussão dos períodos econômicos, que é carregada por 

fatores estruturantes, para quais foram decisivos: o rio Tocantins; a abundância das 

terras e florestas e; os fatores políticos como a interligação rodoviária, que incluiu 

várias vias terrestre, inclusive a Rodovia BR – 153, conhecida como Belém-Brasília. 

Desse modo, reconhecem-se três grandes momentos, o primeiro responsável 

pela ocupação e exploração, o segundo pelo crescimento e desenvolvimento e o 

último pela consolidação da cidade. 
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Figura 21 - Esquema teórico do processo de expansão da economia de Imperatriz, sua periodização 
em etapas e os fatores determinantes. Elaborado pelo autor (2016). 

Constitui o primeiro momento respectivamente as etapas constituídas pela 

atividade pecuária, borracheira e castanheira (Figura 21). Antes de aprofundar-se em 

tal análise, Franklin (2008) nos faz um alerta. Para o autor, as atividades econômicas 

discutidas a seguir não tiveram caráter hegemônico em sua própria época, mas foram 

atividades que se sobressaíram em relação as demais e, inclusive, muitos dos 

períodos econômicos tiveram o seu pontapé inicial em meados do anterior. No 

entanto, como a força da atividade em curso era maior, esta outra, mesmo tendo 

iniciado antes, permanecia em segundo plano até que a atividade precedente entrasse 

em decadência e deixasse de ocorrer em terras da Vila Nova de Imperatriz, passando 

a ser exercida somente em suas proximidades. 

Assim sendo, a atividade pecuária foi responsável pela chegada dos primeiros 

habitantes no sul do estado do Maranhão e, por consequência, no sertão 

imperatrizense. Esses habitantes4 vinham dos mais diversos estados do Nordeste, 

                                                           
4 Merece destaque neste momento a figura do vaqueiro, tocando a boiada, que nem sempre era dele, 
mas era ele o responsável por conseguir novas terras onde estabelecer novas fazendas, das quais iria 
tomar conta, segundo o sistema de ganhos na proporção de quatro por um, ou seja a cada quatro crias 
uma seria sua. Para maiores informações consultar Franklin (2005). 
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principalmente fugidos da seca, à procura de melhores condições de vida e terras 

livres para se estabelecer e praticar pequenos plantios sem a necessidade da partilha 

da produção. Esta prática ocorria quando se plantava em terras arrendadas, como era 

de costume à época. Franklin (2008) ressalta ainda que  

[...] nas duas primeiras décadas de fundação da Vila de Santa Teresa, 
multiplicava-se o número de fazendeiros oriundos do velho território dos 
Pastos Bons, por onde adentrou a frente Sertaneja [Figura 20], sobretudo de 
Carolina, Riachão e Grajaú (FRANKLIN, 2008, p. 36).  

Nesse período, que durou 38 anos, de 1852 até 1890, marcado pela presença 

do gado, já era visível a atividade agrícola, mas apenas com o caráter de subsistência. 

Na ocasião, Imperatriz vivia um isolamento marcado pela ausência de vias terrestres 

de interligação com o restante do estado e do país nos “primeiros cinquenta anos do 

século XX [...]” (FRANKLIN, 2008, p. 55). A Figura 22 mostra que, em 1929, no 

território de Imperatriz, havia apenas uma estrada e a mesma se encontrava em fase 

de estudos para implantação de acordo com Santiago (1929). Pode ser observada 

ainda a expansão da malha viária estadual, em Imperatriz e áreas adjacentes. 

Quanto à inserção da Vila Nova de Imperatriz na etapa econômica da borracha 

e da extração do látex na região amazônica do estado do Pará, esta ocorreu no início 

dos anos de 1900. Os relatos de Franklin (2008) mostram que ela aconteceu por uma 

descoberta na região do médio Tocantins e sul do Pará, feita pelos irmãos Antônio e 

Hermínio Pimentel, que eram criadores de gado maranhense. Impedidos de seguir 

viagem, eles ficaram presos pela cheia do rio Tocantins empreendem algumas 

expedições em uma das quais encontram o látex, que foi enviado a princípio ao 

governo do estado do Pará, para reconhecimento. 
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Figura 22 - Estradas de rodagem no estado do Maranhão, em destaque a situação de isolamento de 
Imperatriz - MA. Fonte: Adaptado de Santiago (1929). 

Assim, inicia-se o movimento de extração e comercialização dessa nova 

riqueza, que atingiu a Vila Nova de Imperatriz de maneira secundária, pois esta era o 

centro mais próximo do emergente núcleo de extração dessa atividade na região, 
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servindo de cidade mantenedora e tendo como principal papel o fornecimento de 

gêneros alimentícios em geral. 

Por último, observa-se dentro do período compreendido entre 1920 e 1948, 

que põe fim à discussão do período de ocupação e exploração, a emergência da 

atividade da coleta da castanha (Bertholletia excelsa), principalmente nas terras 

paraenses. Daí a denominação da conhecida castanha do Pará. Esse ciclo teve um 

impacto maior sobre a cidade, pois na época da coleta, os trabalhadores, 

predominantemente os homens, partiam não só de Imperatriz, mas também das 

localidades próximas para o estado do Pará e chegavam a passar cerca de seis meses 

do ano nos castanhais. 

Esse período foi carregado de forte precarização do trabalho na coleta da 

castanha, a ponto de as estimativas da época darem conta de que a cada 100 

trabalhadores, apenas 75 conseguiam voltar à Imperatriz, conforme relatos extraídos 

da Academia Imperatrizense de Letras (2002, p. 22 apud FRANKLIN, 2008, p. 50). 

Essa atividade, portanto, constituía-se em um ciclo vicioso, em que os trabalhadores 

eram explorados e nunca atingiriam condições necessárias ao seu sustento. 

Em sua chegada, o trabalhador recebia, para execução da coleta, um conjunto 

de ferramentas e mantimentos, e era forçado a pagar os valores superfaturados 

cobrados pelo dono do castanhal. Ao final de um prazo de seis meses, após o acerto 

de contas, na maioria das vezes ficava em débito, adquirindo empréstimo para se 

manter com sua família até a próxima coleta, dessa forma ficando obrigado a retornar 

para conseguir quitar a sua dívida perante o patrão. 

Do segundo momento fazem parte, respectivamente, as etapas constituídas 

pela atividade da rizicultura, madeireira e aurífera (Figura 21). Todo esse período tem 

como caráter essencial o fornecimento das bases para a consolidação atual de 

Imperatriz. É neste período compreendido por essas três atividades, que Imperatriz, 

agora elevada à categoria de município e com este nome, passa a ter maior 

protagonismo no cenário regional. Na ocasião, estava superado o primeiro centenário 

da cidade de Imperatriz até que a atividade da rizicultura passasse a ser o holofote da 

economia. 
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A etapa da cultura do arroz, período compreendido entre os anos de 1955 até 

a década de 1970, traz consigo o primeiro grande crescimento experimentado por 

Imperatriz. Esse crescimento é tanto de ordem estrutural como de mudanças 

profundas na área urbana e no quantitativo populacional (BARBOSA, 2015).  Dessa 

forma, o  

[...] desordenado crescimento populacional e econômico, para o qual não 
houvera previsão nem planejamento, fez surgir problemas de diversas 
naturezas, como os de saúde, habitação e abastecimento de gêneros 
alimentícios [...] (FRANKLIN, 2008, p. 129).  

Vale lembrar ainda, que a década de 1960 foi marcada pelo início da 

consolidação de Imperatriz, não somente pela força de sua produção de arroz, mas 

sobretudo, pela inauguração da Rodovia Belém-Brasília. A rodovia (Figura 23), 

começou a ser construída no governo do presidente Juscelino Kubistchek, no ano de 

1958, em três frentes de trabalho, uma delas tendo como referência a cidade de 

Imperatriz. A estrada foi de importância decisiva para a interligação deste município 

com o restante do país, permitindo o escoamento da produção de arroz, entre outras 

benesses.  

  

Figura 23 - Aspecto da BR – 010 (rodovia Belém – Brasília). (a) Imagem histórica da construção da 
rodovia na Região Tocantina (década de 1950 a 1960); (b) Rodovia em Imperatriz – MA (2016). 

Fonte: Matéria do site Notícia da Foto. Disponível em <http://www.noticiadafoto.com.br/2016/02/fotos-
historicas-da-construcao-da-br.html> e pesquisa de campo (2016). 

Essa rodovia atraiu muitos migrantes e, após sua implantação em Imperatriz 

os dados referentes à população registram sucessivos incrementos. Referindo-se ao 

quantitativo de pessoas que chegavam em Imperatriz, Franklin (2008, p. 130), relata 

a b 
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que “muitos dos que não conseguem trabalho na Rodobrás [empresa responsável 

pela obra] vão se dedicar à agricultura, aumentando a demanda por terras e o volume 

da produção agrícola”. 

Lima (2008) destaca que a rodovia BR–010 também trouxe suas 

consequências, provocando inclusive ameaças de destruição ambiental, 

desintegração social e cultural, bem como muitos conflitos, ao concordar com o que 

aponta Hébette (1991 apud LIMA, 2008, p. 85). Conforme os relatos de Franlink (2008, 

p. 130) sobre o processo de expansão da cidade, o incremento da população ocorrido 

após 1970 foi conduzido pelo 

[...] próprio prefeito Mundico Barros, que teve que planejar e executar um 
novo traçado para a expansão do espaço urbano da cidade, atormentada pelo 
gravíssimo problema de moradia, que aumentava dia a dia. A saída 
encontrada foi abrir novas ruas, desde a Praça de Fátima [hoje centro da 
cidade] até a Rodovia Belém-Brasília, tendo como eixo central ruas paralelas 
à então BR-14 – hoje denominadas João Lisboa, Getúlio Vargas, Benedito 
Leite, Luís Domingues etc. –, além das transversais, desde a Coriolano 
Milhomem e a Souza Lima. A partir destas, outras ruas receberam nomes de 
estados brasileiros, partindo da região Norte: Amazonas, Pará, Maranhão, 
Piauí... até Guanabara. Após a rodovia, prolongou-se o arruamento pela 
Babaçulândia – extensão da Getúlio Vargas –, que dá acesso à cidade de 
João Lisboa. Foram também alocadas as Praças Tiradentes, Brasil, Lino 
Teixeira, 7 de Setembro (que depois se transformou no “Mercadinho” Vicente 
Fitz) e Esperança (depois loteada) (FRANLINK, 2008, p. 130). 

A etapa da madeira (1970 a 1985) foi responsável por um grande crescimento 

da cidade, pois “num primeiro período, exportava-se a madeira em toras, transportada 

em caminhões abertos e, ao mesmo tempo, [...] se instalavam no município dezenas 

de serrarias de pequeno e médio porte” (FRANKLIN, 2008, p. 140). Desse modo, o 

desmatamento avançou, bem como reduziu-se o espaço da pequena agricultura, já 

prejudicada pelo avanço das fazendas de gado que estavam sobre as antigas áreas 

de rizicultura.  

É importante ressaltar que a população residente em Imperatriz não tinha a 

cultura da derrubada da floresta e assim permaneceram por muito tempo, retirando 

da mata somente o necessário. No entanto, com a abertura da Rodovia Belém–

Brasília e a chegada de migrantes vindos de vários lugares do Brasil, essa 

mentalidade foi alterada, visto que agora Imperatriz teria capacidade de exportar 

essas riquezas, pois estava interligada e dispunha de tecnologia para a época. 
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A etapa do ouro nos garimpos do estado do Pará, que perdurou por pouco 

mais de uma década, entre os anos de 1980 e 1992, foi, assim como os ocorre com a 

borracha e da castanha, uma atividade indireta, pois não teve seu pico de atividade 

diretamente em Imperatriz. Entretanto, os impactos principalmente do garimpo de 

Serra Pelada (o garimpo com maior concentração de trabalhadores), foram 

significativos para este município maranhense, pois estava situado a apenas 350 

quilômetros do garimpo.  

Imperatriz era o município que detinha o maior número de habitantes 

trabalhando em Serra Pelada, fatores que, evidentemente, o fazia o seu maior 

abastecedor de mão de obra e de “infraestrutura” (FRANKLIN, 2008, p. 151). Para 

Serra Pelada, além dos trabalhadores eram oferecidos gêneros alimentícios, 

maquinário, implementos e mesmo financiamento aos serviços garimpeiros. 

Naquele momento, os trabalhadores de imperatriz deixavam sua cidade para 

então empreender a aventura do ouro, sendo as demais atividades econômicas que 

eram exercidas no município impactadas pela ausência de mão de obra.  

“Se Imperatriz muito perdeu com a evasão de sua mão-de-obra da agricultura 
e das atividades urbanas, principalmente do comércio e da construção civil, 
por outro lado, uma vantajosa parcela da riqueza produzida nos garimpos 
circulou pela cidade na década de 80, transformando-se em bens e imóveis, 
produtos e serviços [...]” (FRANKLIN, 2008, p. 154 -158).  

Por fim, o terceiro momento diz respeito à economia de serviços, que hoje 

predomina na cidade. A força do setor terciário imperatrizense exerce grande 

influência sobre o que se conhece localmente como Região Tocantina, constituída 

pelo sudoeste do estado do Maranhão, o norte do estado do Tocantins e o sudeste do 

estado do Pará. Embora essa região não seja reconhecida oficialmente pelo IBGE, é 

importante relatar que o seu uso é recorrente em diversos trabalhos locais. 

Assim, no que tange ao setor de prestação de serviços, Franklin (2008) 

destaca os educacionais, de saúde, hospedagem e alimentação e o setor automotivo. 

O autor, ressalta ainda que: 

Na condição de uma das principais cidades médias do nordeste brasileiro, 
detentora de uma das maiores taxas de densidade populacional e integrada 
aos grandes centros culturais e econômicos do país, Imperatriz consome em 
serviços o que é típico a qualquer cidade de seu porte, com o diferencial de 
ter seu mercado alargado a mais de 80 municípios da região, onde reside 
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uma população superior a 1,6 milhão de habitantes (FRANKLIN, 2008, p. 
197). 

Sousa (2015), por sua vez, analisa a hegemonia imperatrizense a partir dos 

serviços oferecidos pelo comércio varejista e atacadista, o setor de autopeças, a oferta 

de educação superior, os serviços públicos e privados de saúde e o setor da 

construção civil, de modo que identifica uma polarização em todos estes setores. 

Desta forma, ao concluir o seu trabalho, o autor op. cit. (2015, p. 505), 

assevera que “as transformações ocorridas nesta cidade, a partir da década de 1980, 

derivadas da atividade comercial e da prestação de serviços, confirmam a célere 

transição da sociedade rural imperatrizense à constituição de uma sociedade urbana 

e terciária”. Portanto, a Imperatriz de hoje destaca-se no cenário econômico regional 

sul maranhense. 

Nesta temática, Lima (2008) faz um levantamento das atividades comerciais 

na principal avenida da cidade, a Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, e estende sua 

análise às ruas paralelas, tais como a Rua Getúlio Vargas e a Luís Domingues. Em 

complemento à análise da autora, a partir da espacialização cartográfica dessas 

atividades, tem-se o resultado apresentado na Figura 24. A Av. Dorgival P. de Sousa, 

corta dois dos principais bairros da cidade, que são o Entroncamento e o Centro. O 

primeiro é a porta de entrada para o centro da cidade, pela rodovia BR–010, e o 

segundo constitui-se na área central da cidade. Para complementar a análise é 

possível ainda, por meio da figura mencionada, observar em quais quarteirões estão 

presentes as atividades e a curvatura do relevo e altitude do terreno no trecho 

considerado. 

É importante esclarecer que não existe uma divisão totalmente nítida desse 

comércio na cidade, seja por bairros, setores ou ruas. Nesse mapeamento foi 

considerada a predominância das atividades por quarteirões e assim classificado, 

conforme o enquadramento a seguir. Primeiro mapearam-se as atividades do 

comércio de autopeças, essa estritamente ligada à proximidade com a BR–010 e o 

trânsito de caminhões pesados que por ela circulam. Em seguida, os ramos de 

materiais de construção e de implementos agropecuários. Vale destacar que essas 

duas atividades possuem maior presença nas suas ruas paralelas, Getúlio Vargas e 

Luís Domingues. 
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Figura 24 - Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa (trecho BR-010 – rio Tocantins) e suas atividades 
comerciais. Fonte: Pesquisa de Campo (2016) e imagem do Google Street View. Elaborada pelo 

autor (2016). 

É possível notar ainda um tímido comércio de móveis e artigos de casa, que 

se estende por aproximadamente um quarteirão, seguido pelos serviços médico 

hospitalares em geral, na maioria clínicas particulares de diversas especialidades e 

também seguradoras de saúde. Logo após tem-se as papelarias, óticas e joalherias, 

que são acompanhadas por aproximadamente cinco quarteirões com atividades 

extremamente diversificadas, onde encontram-se desde postos de combustível, 

lanchonetes, loja de móveis planejados, igrejas, agências bancárias, escola pública e 

autoescolas, classificados como serviços diversos. Vale destacar que esse trecho é 

uma das áreas mais centrais da cidade. 

Por fim, temos o setor das lojas de móveis e eletrodomésticos, por cerca de 

dois quarteirões, seguido por um trecho com serviços diversos logo após o banco do 
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Brasil, que separa o uso comercial do uso residencial da avenida. É importante 

observar como varia o nível altimétrico dessa avenida ao longo do seu percurso, visto 

que, enquanto na sua congruência com a BR–010 apresenta cerca de 145 m, no seu 

final tem cerca de 120 m de altitude. 

3.2 Dinâmica Territorial e Populacional 

Para compreender a dinâmica de ocupação do território de Imperatriz é 

preciso analisar dois aspectos que se constituem muito importantes, quais sejam: a 

extensão territorial e a demografia. São dois fatores que, de certa forma, evoluíram 

concomitantemente as atividades econômicas, juntamente com as demandas de 

ordem política que fizeram com que a configuração territorial de Imperatriz se 

alterasse várias vezes. Apresentar esses dois elementos dissociados da análise 

econômica foi uma opção metodológica do autor, por acreditar que isso facilitaria a 

compreensão do tema. 

As Figuras 25, 26 e 27 tratam da disposição territorial e do surgimento de 

novos municípios a partir de divisões político-administrativas oriundas do território do 

município de Imperatriz no período de 1900 até o ano de 2015. Nesse sentido, os 

dados do IBGE, permitiram organizar o recorte territorial por décadas. No entanto, o 

recenseamento demográfico deste mesmo instituto, até o ano de 1940, era realizado 

com intervalos de duas décadas e, somente em 1960, inicia-se a distinção entre 

população rural e urbana. 

Para compreensão da análise que se segue é necessário esclarecer alguns 

aspectos. Primeiro: ela inicia a partir do território do município de Imperatriz em 1900, 

portanto todos os municípios que serão mencionados já foram parte integrante do 

território imperatrizense. Segundo: nem todos os municípios alvos de fragmentação 

foram fruto de desligamento direto de Imperatriz, visto que ocorrem casos em que 

municípios antes desmembrados deste, originam novos municípios. Isso acontece 

pelo recorte temporal adotado ser muito extenso e pelo fato dos municípios criados 

até 1980 possuírem grandes extensões de terra. 

Nesse sentido, no início do século XX Imperatriz (Figura 25) possuía sua 

extensão territorial em 24.103,83 km² e um total de 7.879 habitantes, sendo que hoje 
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essa extensão territorial é pouco menor do que a equivalente à Microrregião de 

Imperatriz5. Essa configuração territorial somente veio a se alterar em 1919, com a 

emancipação de Porto Franco. Mesmo com essa perda territorial, no recenseamento 

de 1920, Imperatriz registra um aumento de 1.130 no seu número de habitantes, uma 

elevação da ordem de 13% em 20 anos. 

 

Figura 25 - Evolução dos Limites municipais de Imperatriz - MA (1900 - 1933). Elaborada pelo autor 
(2016). 

Nas décadas de 1930, 1940 e 1950 (Figuras 25 e 26), Imperatriz não viu sua 

extensão territorial ser alterada. Em contrapartida, ocorre um incremento significativo 

em sua população, considerando o intervalo entre 1920 e 1950. No recenseamento 

de 1940, foram registrados 322 habitantes a mais que no período anterior, o que 

significa um aumento de 3% da população, enquanto o percentual de aumento 

registrado pelo recenseamento seguinte, em 1950, foi de exatamente 34%. Esse 

percentual corresponde em números absolutos a um total de 4.733 novos habitantes. 

Isso releva que Imperatriz passou a ter 14.064 habitantes. 

Tal valor registra pouco menos que o dobro da população residente no início 

do século. Até este ano, dois dos maiores atrativos para essa cidade foram 

respectivamente as atividades ligadas à borracha e castanha, respectivamente. Por 

conseguinte, o mapa da década de 1960 registra a emancipação das terras de Montes 

Altos, ocorrida no ano de 1955 (Figura 26), o que faz com que Imperatriz passe a ficar 

com apenas 16.607,87 km² e uma população 64%, maior que a registrada na década 

anterior. 

                                                           
5 O estado do Maranhão possui atualmente 21 microrregiões, dentre elas a Microrregião de Imperatriz. 
É Formada por dezesseis municípios, com uma área de 29.483,768 km², densidade demográfica de 
19,79 hab/km², além de uma população de 583.526 habitantes, segundo o IBGE. 
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Figura 26 - Evolução dos Limites municipais de Imperatriz - MA (1940 - 1970). Elaborada pelo autor 
(2016). 

Isso significa que o incremento populacional foi de 25.267 habitantes, o que 

equivale a 1,7 vezes a população inteira da década de 1950 e cerca de 3,2 vezes a 

população de 1900. Em números absolutos, o município passa a registrar 39.331 

habitantes. Esse acréscimo corresponde ao período em que ocorre a atividade ligada 

a rizicultura. Essa década registra ainda a construção da Rodovia Belém-Brasília e os 

primeiros anos de seu funcionamento. 

A década de 1970 registra o desmembramento do município de João Lisboa, 

que embora ocorrido em 1961, não aparece no mapa anterior, pois o dado é referente 

a 1960. Imperatriz passa então a totalizar em números absolutos 80.827 habitantes, 

41.496 a mais que no período anterior, significando em números relativos um 

incremento populacional de 51%. Esse recenseamento, ainda sob influências de 

acontecimentos registrados na década anterior6, registra, por conseguinte, o declínio 

da cultura do arroz em Imperatriz e o início da extração da madeira. 

Na década de 1980 (Figura 27), embora haja delimitação de novos 

municípios, eles se mostram apenas no mapeamento da década de 1990, pois o 

projeto de revisão territorial foi aprovado posteriormente ao ano de 1980. Essa mesma 

década é muito importante, pois Imperatriz ultrapassam a marca dos 100 mil 

habitantes, sob a influência da atividade madeireira. Esse recenseamento registra em 

números relativos 220.079 habitantes, com população superior a cerca de 27,9 vezes, 

aquela registrada em 1900. Em outras palavras, considerando o ano de 1950, ou seja, 

um intervalo de apenas 30 anos, o que coincide com a fase de crescimento e 

                                                           
6 A construção da BR-010 e os Programas de Incentivo à ocupação da região. 
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desenvolvimento urbano da cidade, Imperatriz incrementa sua população em cerca 

de 15,6 vezes. 

 

Figura 27 - Evolução dos Limites municipais de Imperatriz - MA (1980 - 2015). Elaborada pelo autor 
(2016). 

Assim, foi registrado no recenseamento de 1980 o aumento da população em 

139.252 habitantes. Isso significa dizer que houve um acréscimo de 63% da 

população. Já os dados da década de 1990, mostram que houve uma nova divisão 

político-administrativa para a criação do município de Açailândia. Vale o 

esclarecimento que, embora este tenha se destacado de Imperatriz em 1981, apenas 

vai constar no mapeamento de 19907, em decorrência de ter sido aprovado após 1980. 

Açailândia foi o último município a ser criado com grande extensão de terra. 

Os municípios até então desmembrados geralmente detinham grandes extensões 

territoriais. Se comparados com a atual extensão territorial de Imperatriz, pode-se 

observar números que ultrapassam em até 5,74 vezes a atual extensão. Esse padrão, 

segundo os dados, somente começa a se alterar no sudoeste maranhense a partir da 

década de 1990, quando houve a última grande divisão político-administrativa na área 

de estudo, e foram criados de uma única vez 12 municípios. 

Em suma, Imperatriz passa a ter uma extensão territorial de 6.075,59 km², ou 

seja, o recém-criado município de Açailândia passa a ser maior que o seu município 

de origem, contabilizando uma área de 7.856,73 km². No que diz respeito à população, 

o censo de 1991 revela a maior população já residente em Imperatriz, constituindo um 

                                                           
7 Os dados referentes ao limite municipal disponibilizados pelo IBGE acompanham os anos dos 
recenseamentos demográficos. 
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total de 276.502 habitantes. Isso representa em números relativos um incremento de 

20%. 

Nos anos 1990, mais precisamente no seu primeiro quinquênio, Imperatriz e 

região assistem a uma de suas maiores redivisões territoriais, embora isso só tenha 

sido visível a partir do ano 2000. Foram emancipados 12 municípios, que juntos 

totalizaram 11.114,058 km². Os municípios emancipados foram: São Pedro da Água 

Branca, Vila Nova dos Martírios, Cidelândia, São Francisco do Brejão, Senador La 

Rocque, Buritirana, Davinópolis, Governador Edison Lobão, Ribamar Fiquene, 

Campestre do Maranhão, Lajeado Novo e São João do Paraíso. 

Em consequência, a população de Imperatriz diminui naquele momento, 

voltando a patamares parecidos com os da década de 1980. Reduziu-se, portanto, 

para 230.566 habitantes, o que corresponde a 45.936 pessoas a menos. Nos anos 

seguintes, os recortes territoriais permanecem inalterados, com mudança apenas na 

população. O censo demográfico do IBGE (2010) registra para Imperatriz 247.505 

habitantes, um aumento de pouco menos de 17 mil habitantes, enquanto as últimas 

estimativas oficiais para a população no ano de 2016 totalizam 253.873 habitantes. 

O Quadro 10 traz uma lista dos municípios criados a partir do território de 

Imperatriz com início no século XX, as datas e projetos de lei que autorizam suas 

respectivas criações, bem como a extensão territorial na data de emancipação e 

extensão territorial atual. Além disso, destacam-se aqueles que se desmembraram 

diretamente do município de Imperatriz. É possível perceber por meio dos números 

estimados para a população no ano de 2016 que esses municípios totalizam 317.883 

habitantes. 

 

 

 

                                                           
8 Este número se explica em virtude de outros municípios já criados antes terem suas áreas redivididas, 
como é o caso de Açailândia – MA e João Lisboa – MA, portanto parte de suas áreas passam a 
incorporar esse novo cálculo de áreas recém-criadas. 
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Quadro 10 – Divisões político-administrativas oriundas do território de Imperatriz. 

Município 
Data de 

Emancipação 
Lei Estadual 
ou Decreto 

Extensão 
Territorial na 

data de 
Emancipação 

(Km²) 

Extensão 
Territorial 

Atual 

População 
Estimada 

2016 

Porto Franco* 2 de abr. de 1919 Nº 853 4.115,63 1.417,493 23.511 

Montes Altos* 8 de set. de 1955 Nº 1354 3.380,33 1.488,336 8.955 

João Lisboa* 15 de dez. de 1961 Nº 2.167 2.675,54 1.135,211 23.133 

Açailândia* 06 de jun. de 1981 Nº 4.295 7.856,73 5.806,439 110.543 

São Pedro da Água Branca* 10 de nov. de 1994 Nº 6.146 

11.114,05 

720,452 12.451 

Vila Nova dos Martírios* 10 de nov. de 1994 Nº 6.181 1.188,781 13.227 

Cidelândia* 10 de nov. de 1994 Nº 6.142 1.464.034 14.446 

São Francisco do Brejão 10 de nov. de 1994 Nº 6.139 745.606 11.633 

Senador La Rocque 10 de nov. de 1994 Nº 6169 738.548 13.975 

Buritirana 10 de nov. de 1994 Nº 6.189 818.424 15.142 

Davinópolis* 10 de nov. de 1994 Nº 6191 335.770 12.656 

Governador Edison Lobão* 10 de nov. de 1994 Nº 6.194 615.858 18.042 

Ribamar Fiquene 10 de nov. de 1994 Nº 6.131 750.553 7.652 

Campestre do Maranhão 10 de nov. de 1994 Nº 6.143 615.384 14.127 

Lajeado Novo 10 de nov. de 1994 Nº 6.195 1.047.733 7.427 

São João do Paraíso 10 de nov. de 1994 Nº 6.158 2.053.843 10.963 

* Municípios oriundos de emancipação direta de Imperatriz. 
Fonte de Dados: IBGE Cidades. Organizado pelo autor (2016) 

Quando plotados os dados para o estado do Maranhão (Figura 28) no mesmo 

intervalo, percebe-se que a redistribuição territorial em Imperatriz mostra grande 

semelhança com o movimento de redivisão territorial ocorrido no estado. Os dados 

apresentados no intervalo (1900 a 2016) demonstram que o Maranhão eleva seu 

número de municípios de 65 no ano de 1900 para um total de 130 já na década de 

1950. 

Esse número só alteraria entre as décadas de 1960 e 1970, quando o estado 

ganha seis novos municípios e, posteriormente, entre as décadas de 1970 e 1980, 

com mais 81 novos municípios, atingindo os atuais 217 municípios. Conforme os 

números apontados no gráfico da Figura 28, Imperatriz e Maranhão, sofrem 

acentuados processos de redivisão territorial, principalmente durante a década de 

1990. 
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Figura 28 - Gráfico representativo do número de municípios desmembrados do território de Imperatriz 
e o número de municípios criados no estado do Maranhão (1900 - 2000). Base dos dados: IBGE – 

Séries Históricas e Estatísticas. Elaborado pelo autor (2016). 

O gráfico da Figura 29 apresenta a série histórica populacional de Imperatriz 

e do Maranhão, demonstrando que, apesar de obedecerem lógicas distintas no que 

se referem a questões políticas, territoriais, econômicas e, portanto, duas escalas 

distintas de grandeza, esses dados mantêm trajetórias temporais muito semelhantes. 

Assim, observa-se que os períodos de maior crescimento populacional de Imperatriz 

correspondem também ao movimento populacional sofrido pelo estado. 

Essa similaridade no que diz respeito à população, leva a pensar que os 

movimentos migratórios, dirigidos ou não por fatores de ordem política, obedeceram 

a uma mesma lógica no tempo histórico, mas por fatores diferenciados. É claro, afinal, 

que cada um dos 217 municípios tem suas peculiaridades, que neste momento, se 

colocam maiores que o objetivo deste trabalho. 
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Figura 29 - Gráfico da representação do número de habitantes de Imperatriz e do Estado do Maranhão 
(1900 - 2016). Base de Dados: IBGE – Séries Históricas e Estatísticas. Elaborado pelo autor (2016). 

Ainda sobre essa temática, Egler (1951), no artigo intitulado “Distribuição da 

População no Estado do Maranhão em 1940”, faz uma espacialização da população 

estadual. Nesse mapeamento, reproduzido na Figura 30, pode-se perceber que, de 

maneira geral, o sudoeste maranhense encontrava-se pouco ocupado. 

De forma específica, Imperatriz obedecia essa mesma lógica. Teve sua 

ocupação tardia, porém, depois de iniciada, desenvolveu-se de maneira muito rápida. 

Essa falta de interesse inicial pela região, o que ocasionou a ocupação tardia, ocorria 

em razão das “[...] características amazônicas, onde a mata densa, o clima úmido [...] 

têm dificultado a penetração e a ocupação da região, o que determinou o seu completo 

isolamento do resto do estado [...]” (EGLER, 1951, p. 81). Além destes fatores é 

importante ressaltar que a principal limitante era a falta de interligação terrestre. 
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Figura 30 - Distribuição da população no Estado do Maranhão em 1940. Fonte: Adaptado de Egler 
(1951). 

A Figura 30 demonstra ainda o sentido da ocupação territorial do estado, 

seguindo a lógicas das frentes de ocupação, que ao sul do estado partiam 

majoritariamente de Pastos Bons, penetrando neste no sentido leste-oeste. Quando 

observado o território de Imperatriz e região, percebe-se a baixa ocupação 

populacional, considerando que no mapa cada ponto equivale a um total de 300 

habitantes.    
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A análise de crescimento populacional e sua compartimentação em urbana ou 

rural somente foi possível a partir de 1940. Conforme os dados da Quadro 11, duas 

décadas chamam bastante atenção, os anos 1980 e os anos 2000, sendo que a 

primeira diz respeito à população urbana e a segunda com relação à rural. 

Quadro 11 – População Urbana e Rural do Município de Imperatriz – MA (1940 - 
2010). 

  1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 2016 

Urbana 1.178 1.630 9.004 34.698 111.619 210.051 218.673 234.547 - 

Rural 8.153 12.434 30.327 46.129 108.460 66.451 11.893 12.958 - 

Total 9.331 14.064 39.331 80.827 220.079 276.502 230.566 247.505 253.873 

Fonte: Dados censitários do IBGE. 

Tal dinâmica populacional pode ser melhor visualizada no gráfico da Figura 

31. A primeira observação remete à década de 1980, quando a população rural é 

superada pela urbana. Este fato coincide com o apresentado na Figura 21, que 

demonstra o início da última grande atividade econômica, de caráter 

extrativista/exploratório, na fase de crescimento e desenvolvimento da cidade. 

 

Figura 31 - Gráfico de representação da interseção das populações rural e urbana, população total e 
periodização do crescimento populacional (1940 - 2010). a) período de isolamento; b) 

desenvolvimento de atividades cíclicas; c) emancipação de áreas rurais e; d) estabilização da 

população. Fonte de Dados: IBGE – Séries Históricas e Estatísticas. Elaborado pelo autor (2016). 

No caso da década de 2000, chama atenção a redução mais drástica 

registrada para a população rural, podendo inclusive ser comparada à população 
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registrada em 1950. Esse evento corrobora para o fato de que Imperatriz vivencia, 

desde meados da década de 1980, um período onde a economia dos serviços torna-

se predominante urbana. 

Outra questão está no que diz respeito à periodização da curva de 

crescimento populacional. Tal análise pode ser expressa em fases, representadas na 

Figura 31 pelos intervalos A, B, C e D. A primeira corresponde ao período em que 

Imperatriz viveu isolada do restante do estado, pela falta de interligações terrestres. 

Na verdade, essa fase inicia com a fundação do município, em 1852. Já a fase B 

corresponde ao desenvolvimento de atividades que impulsionaram o crescimento e o 

desenvolvimento de Imperatriz.  

Em seguida, o período C é marcado pela emancipação de grande parte da 

sua área rural. E o período D, está sendo marcado até agora como um momento de 

estabilização da população, com picos de crescimento pouco expressivos, tanto no 

meio rural como no meio urbano. Essa fase pode ser assinalada pela hegemonia das 

atividades econômicas terciárias. Nesse sentido o gráfico abaixo, Figura 32, traz a 

relação entre a densidade demográfica e a extensão territorial no período 1900 - 2016. 

 

Figura 32 - Gráfico da representação das relações entre extensão territorial de Imperatriz e densidade 
demográfica (1900 - 2016). Base dos Dados: IBGE – Séries Históricas e Estatísticas. Elaborado pelo 

autor (2016). 
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Conforme observa-se, a densidade demográfica de início permanece estável 

até 1950 posteriormente os dados demonstram um forte padrão de ascendência. Por 

sua vez, a extensão territorial sofre o movimento inverso, ou seja, reduz-se 

gradativamente, em função das constantes redivisões territoriais. A população que ora 

aumentava, impulsionou a densidade demográfica de 45,51 hab/km² em 1991 para 

155,25 hab/km² em 2000 (Quadro 12). 

Quadro 12 – Relação ente a variação anual da população, extensão territorial e a 
densidade demográfica municipal. 

Variável 
Densidade Demográfica 

1900 1920 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 2016 

População 7.879 9.009 9.331 14.064 39.331 80.827 220.079 276.502 230.566 247.505 253.873 

Área 24.103,83 19.988,20 19.988,20 19.988,20 16.607,87 13.932,33 13.932,33 6.075,59 1.485,11 1.368,99 1.368,99 

Densidade 
Demográfica 0,33 0,45 0,47 0,70 2,37 5,80 15,80 45,51 155,25 180,79 185,45 

Fonte: IBGE - Séries Históricas e Estatísticas. Elaborado pelo autor (2016). 

O quadro ressalta ainda uma densidade de 180,75 habitantes em 2010, 

número que pouco se eleva quando considerada a estimativa populacional de 2016, 

quando aumenta para 185,45 habitantes por km². Ainda sobre a densidade, pode-se 

considerar separadamente a área urbana e rural e suas respectivas populações. 

Desse modo, a densidade demográfica urbana estimada é de 2.522,01 habitantes, um 

número que é superior 1,92 vezes à densidade demográfica na capital São Luís.  

Quando consideradas as áreas rurais, essa densidade cai para apenas 10,16 

hab/km², ou seja, uma densidade 130,9 vezes menor que a registrada em São Luís. 

É importante mencionar que, atualmente, cerca de 93% da extensão territorial do 

município é rural. Mesmo assim, sua zona rural abriga somente 5% da população 

imperatrizense que, segundo dados do censo demográfico de 2010, totalizam cerca 

de 12.958 habitantes. Nota-se que é uma população pequena, mas que sozinha 

supera à estimativa populacional total da maioria de seus municípios vizinhos. 

Para visualizar a distribuição populacional no território imperatrizense, a 

Figura 33 apresenta, de acordo com os dados censo demográfico do IBGE (2010), a 

densidade demográfica do município por setores censitários. 
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 Figura 33 - Densidade demográfica municipal por setores censitários do IBGE (Censo 2010). Base 
dos dados: Centro de Estudos da Metrópole (CEM). Elaborada pelo autor (2016). 

Quando considerada a área urbana, tem-se que apenas 7% do município é 

ocupado por 95% da população, ou seja, 234.547 habitantes. Isso faz com que o mapa 

de população por setores censitários ganhe contornos muito conurbados, 

especialmente nas áreas centrais. 

3.3 Dinâmica de Expansão da Malha Urbana 

Junto à dinâmica territorial e de crescimento populacional veio o processo de 

consolidação da malha urbana imperatrizense. Até seu primeiro centenário, ano de 

1952, Imperatriz não alcançou mudanças significativas no seu sítio urbano, por fatores 

já mencionados, tais como a situação de isolamento em que estava, derivada da 

inexistência de vias terrestres. 

Portanto não era uma cidade atrativa nem economicamente viável para 

produção em grande escala à época e, por consequência, apresentava baixa 
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densidade populacional, visto que sua interligação, como ressalta Coutinho (1994), 

fazia-se somente por via aquática, nesse caso pelo rio Tocantins. 

Sousa (2015) oferece um retrato geral da expansão da malha urbana da 

cidade, quando retrata que esse processo, 

[...] manteve-se restrito até o final da década de 1960, ao contato direto com 
o rio Tocantins que representava até o início da década de 1960 a principal 
porta de entrada e saída para esta cidade. No entanto, a partir de então, pôde-
se verificar um avanço considerável de expansão do tecido urbano desta 
cidade, que logo nos primeiros anos da década de 1970 ultrapassou os limites 
antes impostos pela rodovia Belém-Brasília, alcançando dessa forma, 
distintas áreas da cidade (SOUSA, 2015, p. 343). 

A Figura 34 apresenta o mapa de evolução da malha urbana por décadas de 

Imperatriz do Maranhão. É fruto das leituras, pesquisas e trabalhos já realizados e 

materializados em uma adaptação realizada segundo o limite dos bairros, mostrando 

o ano de ocupação e a respectiva nomenclatura dos bairros. É possível perceber ainda 

o rio Tocantins e a Rodovia BR-010, respectivamente os dois agentes direcionadores 

do processo de ocupação e expansão do sítio urbano. 
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Figura 34 - Processo de expansão da malha urbana municipal organizado por bairros. Base dos 
dados: IBGE e WikiMapia. Elaborada pelo autor (2016) com base em: Valverde (1967); Coutinho 

(1994); Sanches (2003); Lima (2008); Sousa (2015) e Gomes (2016). 
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Portanto, até 1960, a cidade era constituída apenas pelos bairros Beira Rio, 

União, Vila Leandra e Caema, pois eram a porta de entrada da cidade. Esses, apesar 

de serem os primeiros locais a serem ocupados, permanecem hoje relegados ao 

prestígio que ora já tiveram, sem infraestrutura, saneamento básico e submetidos ao 

regime hídrico do rio Tocantins para as atividades de pesca e navegação. A Figura 35 

mostra o rio Tocantins e a movimentação de barcos chegando à cidade no bairro Beira 

Rio, na década de 1950. 

 

Figura 35 - Porto de Imperatriz - MA na década de 1950. Porta de entrada da cidade e local de início 

da ocupação do município. Fonte de Dados: IBGE Cidades, disponível no link: 

http://cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/2105302. 

Nesse sentido, Lima (2005) ressalta que: 

Na época, ao chegarem à cidade de Imperatriz - ainda “pequena”, esses 
trabalhadores e suas famílias buscaram abrigo em casa de parentes, de 
“conhecidos”, à sombra das mangueiras da rua principal, até finalmente 
conseguirem um lugar para morar, ao redor do centro antigo, localizado às 
margens do rio Tocantins e, mais tarde, para além da rodovia Belém-Brasília 
(LIMA, 2005, p. 7787). 
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Desse modo, estava denunciado o sentido da ocupação da cidade antes e 

mesmo após a construção da BR-010 (Belém-Brasília). Coutinho (1994) ressalta que 

o fato da ocupação e expansão da cidade ter se mantido entre o rio Tocantins e a BR 

– 010 tem influência direta da topografia pois “se apresenta em curvas de nível suaves 

em direção ao rio Tocantins, descendo violentamente em suas margens; graças a 

essa característica, a região não sofre as influências das enchentes periódicas” 

(COUTINHO, 1994, p. 218). 

A década de 1960 possibilitou o surgimento de bairros como Bacuri, 

Mercadinho, São José do Egito e Parque Anhanguera. Em seus trabalhos, Coutinho 

(1994) e Lima (2005; 2008) destacam fatores que, naquele momento, se colocavam 

como limitantes ao crescimento urbano, tais como: a Rodovia BR-010, o rio Tocantins 

e, os riachos Bacuri e Cacau. Imperatriz é cortada por uma farta drenagem, como 

pode ser observado na Figura 34. Atualmente, boa parte se encontra canalizada no 

centro da cidade e em bairros periféricos, e é comum a ocupação irregular das APP 

desses rios. 

Junto a esse movimento de crescimento, foi importante o plano de ocupação 

adotado para a cidade, conforme Coutinho (1994): 

Foi então executado um plano de ocupação constituído de uma malha xadrez, 
sem critérios definidos de zoneamento, tendo como eixo principal a atual Av. 
Getúlio Vargas, iniciando-se na cidade velha até alcançar a Belém-Brasília, 
distante 3 km do ponto inicial. Dessa avenida partem, de 100 em 100 metros, 
ruas transversais formando quadras, com lotes de 10 metros de testada. Além 
destas, paralelamente à Av. Getúlio Vargas, foram traçadas outras vias que 
alcançam a Belém-Brasília. Sem normas e critérios para uso dos lotes, e sem 
código mínimo de edificações, a ocupação deu-se de maneira totalmente 
irregular e caótica [...] (COUTINHO, 1994, p. 217). 

Esse fato pode ser atestado na Figura 36, quando ressalta Valverde (1967) 

que: 

[...] os novos setores, criados com o desenvolvimento da cidade, podem ser 
facilmente observados [...] pois são compostos de ruas largas, traçado 
geométrico em xadrez, com os respectivos quarteirões ainda não totalmente 
ocupados pelas construções (VALVERDE, 1967, p. 204). 
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Figura 36 - Imperatriz - MA em 1964, em destaque a malha urbana. Fonte: Adaptado de Valverde 
(1967). 

A década de 1970 assistiu ao surgimento dos mais importantes bairros do 

município, dotados de infraestrutura e serviços diversos, tais como o atual Centro9 da 

cidade, Nova Imperatriz, Maranhão Novo, Entroncamento e Três Poderes. Lima 

(2015) observa que a rodovia Belém-Brasília, antes um obstáculo à evolução urbana, 

no período de 1960 a 1970 é alcançada pela mancha urbana, fato que condiz com o 

mapeamento feito por Valverde (1967). 

Na década de 1980, toda a área central da cidade e arredores já estava 

ocupada, surgindo, portanto, bairros mais afastados, tais como Santa Rita, Redenção, 

Santa Inês, Vila Macedo, Parque Imigrantes, Bom Sucesso, Vila Lobão, Vila Nova e 

                                                           
9 Conforme os relatos de Lima (2005): o Centro da cidade foi deslocado do antigo Bairro Beira Rio e 
empurrado sentido BR-010, sendo o centro antigo da cidade apenas por volta da década de 1980 
transformado em área de lazer e espaço para prática de atividades físicas. Hoje, a Beira – Rio é o 
principal cartão postal de Imperatriz e passa por um processo de revitalização. 
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outros. Esses bairros se materializam principalmente na porção noroeste da cidade e 

após a BR-010, no sentido João Lisboa. 

Nos anos 1990 surgem alguns bairros na porção sudeste da cidade, tais como 

o Parque Amazonas, Vila Fiquene, Brasil Novo, entre outros. Por fim, os anos 2000 

assistem atualmente um novo movimento de ocupação das bordas da cidade, por 

meio de loteamentos e condomínios residenciais fechados, muitas vezes vendendo a 

imagem de bairros planejados. Hodiernamente, é perceptível esse fenômeno em três 

eixos; no sentido norte, na Avenida Pedro Neiva de Santana, rumo ao município 

vizinho de João Lisboa, e a sudeste do município no eixo BR – 010 em direção ao 

município vizinho de Governador Edison Lobão e, mais recentemente, nas áreas a 

oeste da cidade, entre o rio Tocantins e a BR - 010. 

Ao falar do espaço urbano, Coutinho (1994) aponta em suas conclusões cinco 

argumentos que refletem como o autor analisa o avanço do processo de expansão da 

cidade, do qual gostaríamos de destacar o segundo argumento. 

A direção leste-oeste é totalmente indesejável ao crescimento de Imperatriz 
[...]. A transposição da rodovia (BR-010) deverá ser desestimulada; apenas a 
faixa vizinha desta deverá se constituir em localização para uso específico, 
como apoio de serviços à rodovia e ao comércio atacadista e, com ocupação 
de baixa densidade (COUTINHO, 1994, p. 219). 

Observações in loco comprovam que a ocupação do entorno desta rodovia 

ainda se mantém direcionada aos serviços de apoio, o que pode ser notado pela 

presença de hotéis, oficinas mecânicas, postos de combustíveis, restaurantes, 

lanchonetes, churrascarias, concessionárias, atividades industriais e serviços como o 

de transporte de passageiros, a exemplo, da rodoviária. No entanto, o argumento de 

Coutinho (1994) torna-se obsoleto quando menciona que a expansão da cidade se 

limitaria a um tímido contado com essa rodovia, que deveria ser desestimulada, o que 

não aconteceu, já que hoje a área se constitui em um dos principais eixos de 

expansão. 
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CAPÍTULO IV - ADEQUABILIDADE DO FENÔMENO URBANO EM 

IMPERATRIZ - MA 

 

 

 

  



 

 
116 

Este capítulo apresenta a análise multicritério da área urbana de Imperatriz - 

MA. Para tal, se ampara tanto em dados censitários quanto físicos e, também, em 

instrumentos previstos na legislação. Tais informações se referem à qualidade 

ambiental urbana, às unidades geotécnicas, ao zoneamento urbano e uso do solo. Ao 

final, o mapa síntese de adequabilidade urbana traduz, por intermédio das classes 

“boa”, “moderada”, “regular” e “ruim”, onde o fenômeno urbano está saturado na 

cidade e indica áreas potenciais ou restritivas a expansão. 

4.1 Índice de Qualidade Ambiental Urbana 

O índice de qualidade ambiental, proposto por Genovez (2002), tem como 

unidade básica o setor censitário, que geograficamente é o nível mais detalhado de 

coleta de informações utilizado pelo IBGE. De acordo com IBGE (2011, p. 9), o setor 

censitário “é a unidade territorial de controle cadastral da coleta, constituída por áreas 

contíguas, respeitando-se os limites da divisão político-administrativa, do quadro 

urbano e rural legal e de outras estruturas territoriais de interesse [...]”. 

O Quadro 13 exibe o quantitativo de setores censitários da cidade de 

Imperatriz, classificados em urbanos e rurais. 

Quadro 13 – Número de setores censitários de Imperatriz. 

Cidade 
Setores censitários 

Urbano Rural 

Imperatriz 218 28 

Total 246 

Fonte: Malha digital de setores censitários, IBGE (2010). 

Algumas questões conceituais e definições merecem atenção especial para 

compreensão dos dados utilizado. Para o IBGE (2011, p. 18), o domicílio particular 

permanente é aquele que foi “construído para servir, exclusivamente, à habitação e, 

na data de referência, tinha a finalidade de servir de moradia a uma ou mais pessoas”. 

Já no caso do abastecimento de água, foram considerados os domicílios “[...] ou as 

propriedades onde estavam localizados, [...] ligado a uma rede geral de distribuição 

de água” (IBGE, 2011, p. 22). 

Considerou-se como instalação sanitária “o local limitado por paredes de 

qualquer material, coberto ou não por um teto, que dispunha de vaso sanitário ou 
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buraco para dejeções” (IBGE, 2011, p. 22). O tratamento do lixo realizado diretamente 

por serviço de limpeza é, “quando o lixo do domicílio era coletado diretamente por 

serviço de empresa pública ou privada” (IBGE, 2011, p. 23). 

A primeira variável selecionada para composição do Índice de Qualidade 

Ambiental foi o tratamento de água. Dentre as opções disponíveis, o Quadro 14 

apresenta quatro possibilidades, das quais optou-se por utilizar a variável “V012 – 

Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água da rede geral”, pois 

o abastecimento é realizado por meio da rede geral de abastecimento, ou seja, pela 

Companhia de Água e Esgoto do Maranhão (CAEMA). 

Quadro 14 – Variáveis censitárias coletadas com relação ao abastecimento de água 
das residências. 

Variável Descrição da Variável 

V012 Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água da rede geral 

V013 
Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água de poço ou nascente 
na propriedade 

V014 
Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água da chuva 
armazenada em cisterna 

V015 Domicílios particulares permanentes com outra forma de abastecimento de água 

Fonte: IBGE (2011). 

A Figura 37 traz o mapa da espacialização do abastecimento de água de 

Imperatriz. Nele, é possível notar uma intensa variação entre os setores. Para analisar 

o mapa, não se pode relativizar os dados. Primeiro é preciso reconhecer que o lado 

esquerdo da BR – 010 é mais urbanizado e foi a partir deste que a cidade começou 

seu processo de crescimento. Já o lado direito é mais recente e menos urbanizado, 

além de abrigar extensas áreas de expansão, áreas de pastagens e a reserva de 

terras destinada ao aeroporto, portanto, naturalmente requer uma menor demanda. 

Nesse sentido, é possível notar que áreas mais centrais da cidade são melhor 

abastecidas pelo serviço de água encanada, enquanto as áreas periféricas são menos 

servidas. 
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Figura 37 - Abastecimento de água em Imperatriz - MA. Fonte dos dados: IBGE 2010. Elaborada pelo 
autor (2017). 

A segunda variável abordada são as instalações sanitárias. O IBGE coleta 

dezenove variáveis diferentes, atinentes à instalação sanitária, de acordo com o 

Quadro 15. Dentre essas, foi selecionada a “V017 – Domicílios particulares 

permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e 

esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial”. A escolha dessa variável 

ocorreu pelo fato de considerar o banheiro ou sanitário de uso exclusivo dos 

moradores e pela coleta dos degetos por serviço da rede geral de esgoto. 

Quadro 15 - Variáveis censitárias coletadas com relação às instalações sanitárias 
das residências. 

Variável Descrição da Variável 

V016 
Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou 
sanitário 

V017 
Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou 
sanitário e esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial 

V018 
Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou 
sanitário e esgotamento sanitário via fossa séptica 
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V019 
Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou 
sanitário e esgotamento sanitário via fossa rudmentar 

V020 
Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou 
sanitário e esgotamento sanitário via vala 

V021 
Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou 
sanitário e esgotamento sanitário via rio, lago ou mar 

V022 
Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou 
sanitário e esgotamento sanitário via outro escoadouro 

V023 
Domicílios particulares permanentes sem banheiro de uso exclusivo dos moradores e 
nem sanitário 

V024 Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores 

V025 Domicílios particulares permanentes com 1 banheiro de uso exclusivo dos moradores 

V026 Domicílios particulares permanentes com 2 banheiro de uso exclusivo dos moradores 

V027 Domicílios particulares permanentes com 3 banheiro de uso exclusivo dos moradores 

V028 Domicílios particulares permanentes com 4 banheiro de uso exclusivo dos moradores 

V029 Domicílios particulares permanentes com 5 banheiro de uso exclusivo dos moradores 

V030 Domicílios particulares permanentes com 6 banheiro de uso exclusivo dos moradores 

V031 Domicílios particulares permanentes com 7 banheiro de uso exclusivo dos moradores 

V032 Domicílios particulares permanentes com 8 banheiro de uso exclusivo dos moradores 

V033 
Domicílios particulares permanentes com 9 ou mais banheiros de uso exclusivo dos 
moradores 

V034 Domicílios particulares permanentes sem banheiro de uso exclusivo dos moradores 

Fonte: IBGE, (2011). 
 

Depreende-se da Figura 38 que a proporção de domicílios com instalações 

sanitárias ainda é muito inexpressiva diante da demanda da população. Esse 

atendimento se faz de forma avançada somente em uma pequena área central de 

Imperatriz, enquanto a porção nordeste da cidade registra números muito baixos com 

relação a esse tipo de serviço. 
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Figura 38 - Instalações sanitárias em Imperatriz - MA. Fonte de dados: IBGE 2010. Elaborada pelo 
autor (2017). 

A terceira, e última  variável abordada foi o tratamento do lixo. O IBGE coleta 

oito variáveis diferentes, atinentes a forma de descarte do lixo. Consoante no Quadro 

16, foi selecionada a “V036 – Domicílios particulares permanentes com lixo coletado 

por serviço de limpeza”. Essa variável representa o lixo coletado por serviço de 

limpeza na cidade, fornecido pela prefeitura. 

Quadro 16 - Variáveis censitárias coletadas com relação ao tratamento do lixo das 
residências. 

 Variável Descrição da Variável 

V035 Domicílios particulares permanentes com lixo coletado 

V036 Domicílios particulares permanentes com lixo coletado por serviço de limpeza 

V037 
Domicílios particulares permanentes com lixo coletado em caçamba de serviço de 
limpeza 

V038 Domicílios particulares permanentes com lixo queimado na propriedade 

V039 Domicílios particulares permanentes com lixo enterrado na propriedade 

V040 Domicílios particulares permanentes com lixo jogado em terreno baldio ou logradouro 

V041 Domicílios particulares permanentes com lixo jogado em rio, lago ou mar 

V042 Domicílios particulares permanentes com outro destino do lixo 

Fonte: IBGE, (2011). 
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O mapa da Figura 39, em aspectos gerais, demonstra um bom atendimento 

da população em relação à coleta de lixo. No entanto, novamente o problema se 

coloca nas porções periféricas da cidade. Outra questão que diz respeito ao lixo é a 

forma de descarte final realizada pelo município, que ainda utiliza o sistema de lixão 

a céu aberto, cuja localização em relação à cidade pode ser visualizada na figura 

abaixo, à uma distância de 10 km da rodovia BR – 010, no final do perímetro urbano 

em sua porção norte. 

 

Figura 39 - Tratamento do lixo em Imperatriz - MA. Fonte de dados: IBGE 2010. Elaborada pelo autor 
(2017). 

O mapa síntese de qualidade ambiental apresenta o resultado da composição 

das informações anteriores e destaca, segundo a Figura 40, as áreas onde a 

qualidade ambiental é “boa”, “moderada”, “regular” ou “ruim”. Como em Imperatriz a 

universalização dos serviços de saneamento básico ainda é um meta distante, a 

predominância das classes, “regular” e “ruim” se intensifica, cobrindo não somente 

áreas periféricas, mas também muitas das áreas de bairros centrais da cidade. 
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Figura 40 – Mapa da qualidade ambiental em Imperatriz – MA, derivado da proposta de Genovez 
(2002). Elaborado pelo autor (2017). 

De acordo com o Quadro 17, a classe “boa”, representa um total de apenas 

0,25 km², o que corresponde a menos de 1% da área urbana. Essa parcela é 

representada por dois setores censitários, no qual o atendimento sob os três aspectos 

analisados mostrar-se bastante elevado. Já a classe representativa das áreas de 

“moderada” qualidade ambiental urbana manifesta-se de maneira mais distribuida que 

a anterior. 

Quadro 17 – Classes de qualidade ambiental e sua concentração em km² e 
porcentagem. 

Classe Total Km² Percentual (%) 

Boa 0,25 0,3% 

Moderada 11,24 12,7% 

Regular 46,32 52,2% 

Ruim 30,87 34,8% 

Fonte: Mapa de qualidade ambiental (2017). 
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As áreas de qualidade moderada totalizam 11,24 km², em um valor 

representado por pouco mais de 12% da área total. Essas áreas estão localizadas a 

oeste do perímetro urbano e em algumas áreas centrais da cidade. No que diz respeito 

à qualidade ambiental regular e ruim, juntas totalizam mais de 80% da área 

correspondente a cidade, valor que traduz um total de 77,19 km². As áreas 

identificadas como regulares concentram-se majoritariamente na porção oeste da BR 

– 010, enquanto a segunda aglutina-se na porção norte-nordeste, marcadamente 

constituída por áreas em processo de implantação, áreas de ocupação e áreas 

periféricas, carentes de serviços de saneamento básico. 

4.2 Unidades Geotécnicas 

A carta de suscetibildiade do município de Imperatriz – MA prediz o risco de 

inundações e movimentos de massa. Esses dados prevêem a ocorrência desses 

fenômenos em escalas que variam de baixa a alta. Segundo Bitar (2014), o termo 

suscetibilidade é empregado como uma propensão ao desenvolvimento de um evento, 

tendo como base um determinado fenômeno ou processo em uma área. 

A presença dos movimentos de massa na área urbana do município é 

pequena se comparada à predoninância encontrada nas áreas rurais. Esse fato 

advém da área urbana localizar-se muito próxima ao rio Tocantins, ocupando em 

diversos trexos o seu terraço fluvial. Isto é, são áreas que apresentam baixas 

declividades e altitudes, daí decorre a grande ocorrência de outro processo, as 

inundações. 

Conforme a Figura 41, consegue-se perceber em toda a porção leste, junto à 

margem do rio, a ocorrência de processos de inundação. Já nas porções norte e leste 

da área urbana, áreas mais distantes do rio, estão as zonas com maiores propensões 

à ocorrência de movimentos de massa. 
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Figura 41 - Unidades geotécnicas em Imperatriz - MA. Adaptado pelo autor de CPRM (2015). 

Conforme o Quadro 18, as áreas de inundação totalizam 61,39 km². Esse 

valor é equivalente a 69,2% da área urbana em questão. Na sua maior parte, as áreas 

de inundação mantêm relação direta com as áreas urbanas consolidadas. Já as áreas 

suscetíveis aos movimentos de massa ocorrem em menor proporção no perímetro 

urbano. Mesmo sendo muito baixa a probabilidade de ocorrência deste evento, essas 

áreas, contistuídas pelas classes de movimento de massa médio a baixo,  perfazem 

27,27 km², número que corresponde ao valor percentual de 30,8%. Sua ocorrência 

está ligada principalmente às áreas não urbanizadas, no caso da cidade de Imperatriz. 

Quadro 18 - Classes de suscetibilidade e concentração em km² e 
porcentagem. 

Classe Total Km² Percentual (%) 

Inundação alta 54,71 61,7% 

Inundação média 6,68 7,5% 

Movimento de massa médio 0,09 0,1% 

Movimento de massa baixo 27,18 30,7% 
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O Quadro 19 abaixo traduz as características das classes de suscetibilidade. 

Quadro 19 - Caraterização das classes de suscetibilidade. 

Classes 
 

Características 

Inundação alta 
 

Relevo: extensas e amplas planícies aluviais atuais, com 
amplitude e declividades muito baixas (< 2º); 
Solo: hidromórficos, em terrenos situados ao longo de curso 
d’água, mal drenados e com nível d’água subterrâneo aflorante 
a raso. 
Altura da Inundação: até 1m em relação à borda da calha do 
leito regular do curso d’água e; 
Processos: inundação, alagamento e assoreamento. 

Inundação média 

Relevo: Terraços fluviais baixos e/ou superfícies de 
aplainamentos degradadas ou não, com aplitudes e 
declividades baixas (< 5º); 
Solo: hidromórficos e não hidromórficos, em terrenos argilo-
arenosos e com nível d’água subterrâneo raso a pouco 
profundo; 
Altura da Inundação: entre 1 e 3m em relação à borda da 
calha do leito regular do curso d’água e; 
Processos: inundação, alagamento e assoreamento.  

Movimento de massa médio 
 

Relevo: Inselbergs e morros testemunhos isolados; 
Forma das encostas: convexas a retilíneas e concavas; 
Amplitude: 30 a 100m; 
Declividade: 8 a 25º; 
Litologia: Arenitos intercalados a siltitos e lateritas da formação 
Itapecuru; 
Densidade de lineamentos/estruturas: média; 
Solos: evoluídos e moderadamente profundos e; 
Processos: deslizamento e rastejo; 

Movimento de massa baixo 

Relevo: planicíes e terraços fluviais, superficíes de 
aplainamento degradadas ou não; 
Forma das encostas: suaves e pouco declivosas; 
Amplitude: < 30m; 
Declividade: < 8º; 
Litologia: Arenitos intercalados a siltitos da formação Itapecutu 
e arenitos da formação Codó; 
Densidade de lineamentos/estruturas: baixa; 
Solos: aluviais; evoluídos e profundos e; 
Processos: rastejo. 

Fonte: Carta de suscetibilidade de Imperatriz – MA. Organizado pelo autor (2017). 

4.3 Zoneamento Urbano 

O primeiro zoneamento urbano da cidade de Imperatriz só foi promulgado em 

14 de julho de 2003, para atender à vigência da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 

o Estatuto das Cidades, que prevê a obrigatoriedade de construção de planos 

diretores para todos os municípios com mais de 20 mil habitantes. Tal zoneamento 

contém 42 zonas de interesse municipal distribuídas pela cidade, conforme ilustra a 

Figura 42.  
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Figura 42 - Zoneamento urbano de Imperatriz - MA. Fonte: Carta de Zoneamento Urbano, Prefeitura 
Municipal (2003).  Organizado pelo autor (2017). 

No Quadro 20 é possível visualizar as zonas e seu sistema de siglas adotado. 

É importante frizar que esse zoneamento, passados 13 anos de sua realização, já não 

condiz tanto, com a realidade municipal encontrada atualmente. De acordo com o 

Estatudo das Cidades, o prazo máximo para revisão desse tipo de documento é de 

dez anos. Vale ressaltar que, até o momento da escrita deste texto, o novo 

zoneamento se encontrava em fase final de discusão, mais ainda não divulgado à 

comunidade. 
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Quadro 20 – Apresentação das zonas urbanas e sistema de siglas utilizado, em 
Imperatriz. 

Ordem Zona SIGLA 

1 Zona Aeroportuária ZAP 

2 Zona Central ZC 

3 Zona de Expansão Leste ZEL 

4 Zona de Expansão Norte 1 ZEN 1 

5 Zona de Expansão Norte 2 ZEN 2 

6 Zona de Expansão Sul ZES 

7 Zona de Interesse Turístico Beira Rio ZIT BR 

8 Zona de Interesse Turístico Cacau ZIT C 

9 Zona de Interesse Turístico Santa Tereza ZIT STZ 

10 Zona de Proteção Ambiental 1 Norte Tocantins ZPA1 NT 

11 Zona de Proteção Ambiental 1 Sul Tocantins ZPA1 ST 

12 Zona de Proteção Ambiental 1 Vila Esmeralda ZPA1 VE 

13 Zona de Proteção Ambiental 2 Bacuri 1 ZPA2 B 1 

14 Zona de Proteção Ambiental 2 Bacuri 2 ZPA2 B 2 

15 Zona de Proteção Ambiental 2 Cacau ZPA2 C 

16 Zona de Proteção Ambiental 2 Capivara ZPA2 CP 

17 Zona de Proteção Ambiental 2 Independência ZPA2 I 

18 Zona de Proteção Ambiental 2 Norte Tocantins ZPA2 NT 

19 Zona de Proteção Ambiental 2 Nova Imperatriz ZPA2 NI 

20 Zona de Proteção Ambiental 2 Parque Alvorada ZPA2 PA 

21 Zona de Proteção Ambiental 2 Riacho do Meio ZPA2 RM 

22 Zona de Proteção Ambiental 2 Santa Tereza ZPA2 STZ 

23 Zona de Proteção Ambiental 2 Sul Tocantins ZPA2 ST 

24 Zona de Proteção da Estação de Tratamento Sanitário ZPTS 

25 Zona de Reserva Florestal Camaçari ZRF C 

26 Zona de Reserva Florestal Ferrovia Norte-Sul ZRF FNS 

27 Zona de Segurança Aeroportuária 1 ZSA 1 

28 Zona do Exército ZE 

29 Zona Especial de Interesse S. São Francisco ZEISSF 

30 Zona Especial de Interesse Social São José SEISSJ 

31 Zona Especial de Interesse S. Vila Esmeralda ZEISVE 

32 Zona Hidroportuária ZHP 

33 Zona Industrial 1 ZI 1 

34 Zona Industrial 2 ZI 2 

35 Zona Residencial Bacuri 1 ZRB 1 

36 Zona Residencial Bacuri 2 ZRB 2 

37 Zona Residencial Centro ZRC 

38 Zona Residencial Independência ZRI 

39 Zona Residencial Maranhão Novo ZRMN 

40 Zona Residencial Parque Alvorada ZRPA 

41 Zona Residencial Nova Imperatriz ZRNI 

42 Zona Residencial Vila Redenção ZRVR 

Fonte: Carta de Zoneamento Urbano, Prefeitura Municipal de Imperatriz (2003). 

Para que o dado referente ao zoneamento pudesse ser empregado na 

metodologia, foi realizada uma adequação para que este se igualasse aos limites dos 

setores censitários urbanos, visto que os dois dados foram construídos em contextos 

temporais diferentes. As alterações compreenderam a ampliação, respectivamente 

das zonas de proteção ambiental norte e sul do rio Tocantins. 
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4.4 Uso da Terra 

O uso da terra da cidade de Imperatriz, Figura 43, foi mapeado na escala de 

aproximidade de 1:5.000 e teve como classes temáticas as: “áreas de ocupação”, 

“pastagens”, “áreas de uso não definido”, “áreas de vegetação”, “áreas urbanas em 

implantação” e “áreas consolidadas segundo as taxas: alta, média e baixa”, 

visivelmente percetitíveis nas imagens pelo padrão de adensamento das edificações 

Florenzano (2011), dentre outras caracteríticas. Assim, o espaço urbano foi 

classificado de acordo com o nível de ocupação, sendo o quarteirão a unidade básica 

considerada para a análise visual. 

O Quadro 21 traz o detalhamento das classe adotadas, dando ênfase nas 

características das “chaves de interpretação”, que foram importantes para a tomada 

de decisão durante o processo de  classificação da paisagem e posteriormente na 

confecção do mapa. 

Quadro 21 – Chaves de Interpretação, demonstrativas das classes mapeadas e 
suas características. 

Imagem de alta resolução Características 

Área de ocupação 

 

 

 

 
 

o Áreas sem infraestrutura 
asfáltica; 

o Presença de quarteirões 
alongados e mal 
definidos; 

o Presença de vegetação 
rasteira; 

o Ausência de vegetação 
arbórea; 

o Casas com amplo 
espaço entre si; 

o Casas de pequeno porte; 
o Localização periférica, 

distante do centro da 
cidade. 
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Pastagem 

 
 

o Presença marcante de 
vegetação rasteira; 

o Grande extensão das 
áreas; 

o Ausência de 
equipamentos urbanos 
(casas, prédios, 
quarteirões e lotes); 

o Localizadas nas 
bordas do perímetro 
urbano e APP’s; 

o Áreas alagadiças junto 
a planície de 
inundação. 

Área em implantação 

 

 
 

o Áreas loteadas 
recentemente; 

o Presença levemente 
moderada de 
construções; 

o Ausência de 
vegetação; 

o Geralmente áreas com 
solo exposto; 

o Localização 
intermediária entre a 
área urbana 
consolidada e o limite 
externo do perímetro 
urbano. 

Taxa de ocupação alta 

 

 

o Infraestrutura asfáltica 
boa; 

o Quarteirões menores e 
melhor definidos; 

o Ausência de vegetação 
rasteira; 

o Baixa presença de 
vegetação arbórea; 

o Quarteirões sem 
espaços vazios, com 
alta densidade de 
edificações; 

o Casas de porte 
variado; 

o Localização central da 
cidade. 
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Taxa de ocupação média 

 

 
 

o Infraestrutura asfáltica 
moderada; 

o Quarteirões maiores e 
alongados; 

o Vegetação rasteira e 
arbórea; 

o Quarteirões 
apresentam espaços 
moderadamente vazios 
e com média densidade 
de edificações; 

o Casas de porte mais ou 
menos uniforme; 

o Localização semi-
periférica da cidade. 

Taxa de ocupação baixa 

 

 
 

o Sem infraestrutura 
asfáltica; 

o Quarteirões irregulares 
e tamanhos variados; 

o Presença de vegetação 
rasteira e arbórea; 

o Quarteirões 
apresentam grandes 
espaços vazios, com 
baixa densidade de 
edificações; 

o Casas de pequeno 
porte; 

o Localização periférica 
da cidade. 

Fonte: Google Earth (2017). 

O total representativo da área urbana consolidada já atinge cerca de 54,8%. 

Esse número leva em consideração a ocupação urbana segundo os três qualificativos: 

alto, médio e baixo e totaliza 48,65 km² de extensão, conforme pode ser verificado no 

Quadro 22. Destes, o maior percentual, 34,5%, fica por conta da área consolidada 

com taxa baixa que, de acordo com a Figura 43, estão localizadas nas áreas 

periféricas em todas as direções da cidade. 
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Quadro 22 - Classes de uso da terra e concentração em km² e porcentagem. 

Classe Total Km² Percentual (%) 

Área de ocupação 0,34 0,4% 

Pastagem 18,84 21,2% 

Sem uso definido 0,42 0,5% 

Vegetação 16,40 18,5% 

Área em implantação 4,02 4,5% 

Área consolidada – taxa alta 4,82 5,4% 

Área consolidada – taxa média 13,20 14,9% 

Área consolidada – taxa baixa 30,63 34,5% 

Fonte: Mapa de Uso da Terra ano 2017. 

Soma-se a esse fato a concentração depreendida pela área consolidada de 

taxa média, que ocupa um percentual de 14,9% da área urbana, integralizando um 

somatório de 13,20 km². Essas áreas estão situadas de forma majoritária entre o rio 

Tocantins e a BR-010, e correspondem às regiões próximas ao centro da cidade. Além 

disso, as áreas centrais são marcadas pela presença de zonas de alta 

consolidadação, com apenas 5,4% de área. 

 

Figura 43 - Uso da terra em Imperatriz - MA. Base de dados: Imagem de alta resolução, ano 2016, do 
Google Earth. Produzido pelo autor (2017). 
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As áreas em processo de implantação, seja por meios legais na forma 

empregada pelo mercado imobiliário – os loteamentos –, ou pela apropriação de 

extensões de terra (áreas de ocupação), totalizam um percentual de 4,9%, o 

equivalente à uma extensão de 4,36 km². Este número ainda é pouco representativo 

em razão de ambas as classes se manifestarem além dos limites urbanos da cidade, 

portanto, um grande quantitativo dessas áreas não foi mapeado para efeito dessa 

análise. 

A vegetação e as pastagens são responsáveis por 18,5% e 21,2%, 

respectivamente. No caso da vegetação, essa compreende todas as áreas da cidade, 

englobando áreas de reserva, APP, praças e outros tipos de verdes urbanos. Já as 

pastagens estão situadas nas localidades mais distantes, extendendo-se para além 

do perímetro urbano. 

4.5 Adequabilidade Urbana de Imperatriz - MA 

O mapa de adequabilidade urbana, tal como exposto na Figura 44, detalha as 

áreas com potencialidade para a expansão urbana, além de mostrar onde a 

urbanização está saturada ou não deve ser implantada e/ou ampliada, com base nas 

condições investigadas por meio da análise multicritério. 

Os aspectos analisados foram a qualidade ambiental, unidades geotécnicas, 

zoneamento e uso da terra. O mapa síntese compartimenta a cidade em zonas, 

classificadas como “boas”, “moderadas” e “regulares”. Estas últimas, com certas 

restrições, são áreas que refletem a potencialidade de receber infraestrutura urbana 

ou a possibilidade de intensificá-las. Já a classe “ruim” destaca áreas com restrição à 

urbanização ou saturamento da estrutura existente, combinadas com características 

de terrenos geotécnicamente instáveis. 
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Figura 44 – Adequabilidade do fenômeno de urbanização em Imperatriz - MA. Produzido pelo autor 
(2017). 

Quanto aos percentuais de concentração de cada classe, exibidos no Quadro 

23, tem-se um padrão em que as classes extremas (ruim e boa), apresentam valores 

menos elevados que as classes intermediárias (moderada e regular). Nesse sentido, 

as áreas de boa adequabilidade são representadas por apenas 2% da área total, 

enquanto as zonas de adequabilidade ruim, possuem valor igual à 14%. Ambas são 

representadas respectivamente por partes da periferia e da região central da cidade. 

Quadro 23 - Classes de adequabilidade urbana e concentração em km² e 
porcentagem.  

Classes Total Km² Percentual (%) 
Boa 1,64 2% 

Moderada 31,21 35% 
Regular 43,86 49% 

Ruim 11,98 14% 
Total 88,68 100% 

Fonte: Mapa de adequabilidade urbana (2017) 
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Soma-se a isto o fato das classes intermediárias representarem sozinhas mais 

de 80% da zona urbana. O gráfico da Figura 45 destaca o elevado percentual de 

concentração dessas classes. A zona moderada responde por 35% do total das áreas 

e, na prática, são áreas que mantêm forte ligação com setores mais periféricos da 

cidade. Já as zonas regulares respondem por 49% do perímetro urbano e mantêm 

contato direto com as zonas centrais da cidade. 

 

Figura 45 - Números percentuais das classes de adequabilidade urbana mapeadas. 

4.5.1 Adequabilidade Boa 

O local selecionado compreende a uma área de adequabilidade urbana 

considerada boa, de acordo com a Figura 46. O percentual dessas áreas é bem 

restrito na cidade. O exemplo selecionado corresponde à área que foi recentemente 

ocupada pela população. 

2%

35%

49%

14%

ADEQ UABI L I DADE URBANA
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Regular
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Figura 46 – Área de adequabilidade boa: representada por área de ocupação. Fonte: Trabalho de 
Campo e Google Earth (2017). 

O Quadro 24 enfatiza a composição da adequabilidade urbana boa no trecho 

considerado. Dessa forma, qualidade ambiental ruim, zoneamento bom, 

suscetibilidade a movimento de massa baixo e uso da terra com área de ocupação 

podem gerar uma adequabilidade ambiental urbana com condições capazes de gerar 

um bom suporte à instalação de projetos de urbanização, sem maiores dificuldades. 

No entanto, são áreas que precisam de investimentos em saneamento básico para 

melhoria da qualidade ambiental, composta nesta pesquisa pelos aspectos 

relacionados ao “lixo”, “abastecimento de água” e “instalações sanitárias”. 

Quadro 24 – Caracterização da área de adequabilidade urbana boa. 

Adequabilidade Características 

Boa 

Qualidade Ambiental: Ruim 
Zoneamento: Bom 
Suscetibilidade: Movimento de massa baixo 
Uso da Terra: Área de ocupação 

Fonte: Mapa de adequabilidade urbana (2017) 

4.5.2 Adequabilidade Moderada 

A localidade selecionada compreende uma área de adequabilidade urbana 

considerada moderada, de acordo com a Figura 47. Na cidade existe um percentual 

bastante elevado dessas áreas, sendo que a área em questão é fruto de um processo 
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de loteamento de alguns anos atrás, mas que até hoje é uma área onde a taxa de 

consolidação não conseguiu se elevar de modo considerável. Existe, portanto, uma 

grande quantidade de reserva de terras na forma de lotes baldios. 

 

Figura 47 – Área de adequabilidade moderada: representada por áreas em implantação. Fonte: 
Trabalho de Campo e Google Earth (2017). 

De acordo com o Quadro 25, a composição da adequabilidade urbana 

moderada, no trecho considerado, seria a qualidade ambiental ruim, zoneamento 

moderado, suscetibilidade a movimento de massa baixo e uso da terra, com área 

urbanizada em processo de implantação. Nessa perspectiva, são áreas capazes de 

gerar um suporte à instalação de projetos de urbanização, no entanto com 

necessidades de melhoria da infraestrutura, refletida na qualidade ambiental. 

Quadro 25 – Caracterização da área de adequabilidade urbana moderada. 

Adequabilidade Características 

Moderada 

Qualidade Ambiental: Ruim 
Zoneamento: Moderado 
Suscetibilidade: Movimento de massa baixo 
Uso da Terra: Área em implantação 

Fonte: Mapa de adequabilidade urbana (2017) 
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4.5.3 Adequabilidade Regular 

O ponto selecionado compreende uma área de adequabilidade urbana 

considerada regular, de acordo com a Figura 48. Na cidade existem um percentual 

bastante elevado dessas áreas, inclusive obedecendo padrões diferenciados. As 

áreas em questão são fruto de um processo de urbanização antigo, mas que até hoje 

não está consolidado totalmente. Existem ainda muitas áreas abertas na forma de 

pastagem e lotes baldios. 

 

Figura 48 – Área de adequabilidade regular: representada por área de consolidação – taxa média. 
Fonte: Trabalho de Campo e Google Earth (2017). 

O Quadro 26 mostra os itens que integram a adequabilidade urbana regular 

no trecho considerado e ressalta que a qualidade ambiental ruim, zoneamento 

moderado, suscetibilidade a inundação alta e uso da terra sendo uma área urbana 

consolidada taxa – média são parâmetros importantes para originar áreas capazes de 

oferecer um suporte à instalação de projetos de urbanização, contudo ciente das 

restrições de uso, pois parte da área já se encontra dotada de habitações e certa 

infraestrutura. 
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Quadro 26 – Caracterização da área de adequabilidade urbana regular. 
Adequabilidade Características 

Regular 

Qualidade Ambiental: Ruim 
Zoneamento: Moderado 
Suscetibilidade: Inundação alta 
Uso da Terra: Área consolidada taxa – média 

Fonte: Mapa de adequabilidade urbana (2017) 

4.5.4 Adequabilidade Ruim 

O ponto selecionado compreende uma área de adequabilidade urbana 

considerada ruim, de acordo com a Figura 49. Na cidade existem um percentual 

considerado dessas áreas, inclusive obedecendo padrões muito semelhantes. Assim, 

as áreas de adequabilidade ruim são fruto de um processo de urbanização antigo, 

datado das primeiras décadas de implantação da cidade, e hoje são localidades com 

taxa de consolidação alta e saturada, incluindo alguns trechos com processo de 

verticalização. Em raras exceções há extensões de terra livre. 

 

Figura 49 – Área de adequabilidade ruim: representada por área de consolidação – taxa alta. Fonte: 
Trabalho de Campo e Google Earth (2017). 

Em conformidade com o Quadro 27, a composição da adequabilidade urbana 

ruim, no trecho considerado, é formada pela qualidade ambiental regular, zoneamento 

ruim, suscetibilidade a inundação alta e uso da terra formado por área urbana 
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consolidada “taxa – alta”. Nessa perspectiva, são áreas incapazes de gerar um bom 

suporte à instalação de projetos de urbanização. Caso fosse adotado, apenas 

sobrecarregaria o sistema de serviços urbanos oferecidos à população. 

Quadro 27 – Caracterização da área de adequabilidade urbana ruim. 

Adequabilidade Características 

Ruim 

Qualidade Ambiental: Regular 
Zoneamento: Ruim 
Suscetibilidade: Inundação alta 
Uso da Terra: Área consolidada – taxa alta 

Fonte: Mapa de adequabilidade urbana (2017) 

O mapa de potencial urbano, apresentado na Figura 50, classifica a cidade 

conforme a aptidão identificada, sendo gerado por meio da interpretação do mapa de 

adequabilidade urbana e, por conseguinte, apontando as áreas favoráveis á 

intensificação e/ou implementação de áreas urbanas e as áreas de restrição, onde 

não é recomendado intensificar ou implantar novos assentamentos humanos. 

 

Figura 50 - Mapa de potencial urbano de Imperatriz – MA. Fonte: derivado do mapa de 
adequabilidade urbana. 
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O Quadro 28 traz as áreas que podem ser urbanizadas em alguma medida, e 

mostra que elas atingem um total de 76,71 km², um valor equivalente a cerca de 86% 

da área urbana, enquanto apenas 11,98 km² apresentam restrição, o equivalente à 

14%. 

Quadro 28 - Classes de potencial urbano e concentração em km² e 
porcentagem. 

Classe Total Km² Percentual (%) 

Expansão 76,71 86% 

Restrição 11,98 14% 

Total 88,68 100% 

Fonte: Mapa de Potencial Urbano (2017). 
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CAPÍTULO V - QUALIDADE AMBIENTAL E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO 

URBANO DE IMPERATRIZ – MA 
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Este capítulo evidencia a proposta de qualidade ambiental desenvolvida para 

o perímetro urbano de Imperatriz – MA. Tal proposta foi adaptada do trabalho 

desenvolvido por Nucci (1998; 2008). No primeiro momento, discute-se as variáveis 

utilizadas para a elaboração do mapa síntese de qualidade ambiental, no que diz 

respeito a sua distribuição, quantificação e forma de utilização do dado. 

Já no segundo momento, apresenta-se, o mapa integrado composto pelas 

variáveis selecionadas, no que diz respeito a sua distribuição espacial e qualificação. 

Por fim, pensando nas variáveis utilizadas e nas análises empreendidas em capítulos 

anteriores, são elencadas algumas medidas mitigadoras para melhoria da qualidade 

ambiental urbana. 

5.1 Variáveis Utilizadas na Composição da Qualidade Ambiental 

No que diz respeito ao método de avaliação da qualidade ambiental Nucci 

(2008), ressalta que 

Esse método de avaliação da qualidade ambiental urbana tem como principal 
ferramenta a espacialização dos atributos da paisagem potencialmente 
diminuidores da qualidade ambiental para posterior análise sistêmica. A 
preocupação é, portanto, aglutinar o máximo de dados cartografáveis da área 
em estudo, adotar critérios e parâmetros de avaliação e posteriormente 
cruzar as cartas temáticas para a elaboração de uma carta de qualidade 
ambiental (NUCCI, 2008, p. 56). 

Dessa forma, apresentam-se o comportamento dos atributos da paisagem 

cartografados, sendo eles: a cobertura vegetal, as áreas de inundação e enchente, a 

densidade demográfica, a verticalização, o grau de urbanização, as vias com fluxo 

elevado de trânsito e os espaços públicos do tipo praça. As análises empreendidas 

enfocam a distribuição geográfica dos elementos e aspectos quantitativos. 

A classe de cobertura vegetal urbana, tal como apresentada na Figura 51, 

compreende manchas de vegetação nativa, ainda presentes e de vegetal não nativas. 

Essas na maioria das vezes encontram-se espalhadas pelas vias e dentro das 

quadras urbanas. Tais coberturas vegetais, apresentam extratos variados, podendo ir 

de alto até baixo, que segundo Nucci e Cavalheiro (1999) podem ser classificadas 

como continua e/ou dispersa. Geralmente a vegetação não-densa é típica da área 

urbana edificada, com exceção de áreas como os parques e os bosques urbanos. 
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Figura 51 – Cobertura vegetal da área urbana de Imperatriz – MA, ano (2016). Produzido pelo autor 

(2017). 

No mapa da Figura 51 percebe-se que a cidade é cercada por uma quantidade 

expressiva de áreas de pastagem. Essas áreas geralmente se localizam fora da área 

edificada, no entanto guardando grande proximidade, na maioria dos casos. No que 

diz respeito a presença de vegetação nas áreas edificadas, no geral, apresenta-se 

bem distribuída, com exceção de algumas áreas onde a vegetação se mostra ausente. 

O referido mapa, apresenta cinco dessas áreas onde a situação é mais crítica. 

Em termos de representatividade a vegetação total mapeada em 2016 ocupa 

38,09 km² da área, enquanto a vegetação que corresponde ao perímetro edificado da 

área urbana é de apenas 7,82 km² e as áreas de pastagem são representadas por 

18,84 km². Nesse sentido foi estimado o Índice de Área Verde (IAV) da cidade de 

Imperatriz, equivalente a 33,34 m²/hab.. Tal índice foi calculado pelo valor da 

densidade de áreas verdes (m²), incluindo toda a cobertura vegetal disponível no 
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perímetro edificado da zona urbana. Se contabilizados apenas os espaços de lazer 

do tipo praça, este número reduz-se para apenas 0,69 m²/hab.. 

Na composição deste índice a população considerada foi apenas a residente 

no perímetro urbano e o total de áreas verdes, incluiu a cobertura vegetal mapeada 

(Figura 51). O índice de área verde é importante para a qualidade ambiental urbana, 

uma vez que permite reconhecer o quantitativo de área verde por habitante. No caso 

da cidade de Imperatriz esse valor, mostra-se satisfatório, pois encontra-se acima da 

média estabelecida pela Organização Mundial de Saúde - OMS, que é de 12 

m²/habitante em concordância com Cavalheiro; Del Pichia (1992) apud Harder et al. 

(2006). 

A Figura 52, demonstra um exemplo de cobertura vegetal densa no perímetro 

urbano. Desse modo para que a vegetação fosse considerada na análise da qualidade 

ambiental urbana proposta por Nucci (1998; 2008), foram extraídas dessas apenas as 

áreas representadas pela ausência de cobertura vegetal. Tais áreas foram tomadas 

como um indicador de qualidade ambiental negativo. 

 

Figura 52 – Exemplo de cobertura vegetal densa no entorno do 50º Batalhão de Infantaria de Selva 
(Ponto amarelo do mapa acima). Fonte: Trabalho de campo (2017). 

No que diz respeito as áreas de risco, representadas pela Figura 53, foram 

utilizados dois fatores, as inundações e as enchentes. Ambos os dados foram 

retirados de mapeamentos realizados pela Companhia de Pesquisa e recursos 
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Minerais – CPRM. A área delimitada em amarelo com propensão de risco de 

enchentes foi mapeada no âmbito do projeto “Ação para reconhecimento de áreas de 

alto e muito alto risco a movimentos de massas e enchentes”, e classificada como 

uma localidade com grau de risco moderado. 

 

Figura 53 – Áreas com risco de inundação em Imperatriz – MA e Zona com Risco de Enchentes. 
Fonte: Mapeamentos produzidos pela CPRM (2012; 2015). 

Essas áreas impactadas apresentam historicamente problemas decorrentes 

das cheias do Rio Tocantins. Conforme CPRM (2012), são 1.000 imóveis e cerca de 

4.000 pessoas em situação de risco. A solução apresentada seria a remoção das 

moradias e famílias e a limpeza e canalização dos riachos de acordo com o período 

de maior vazão, visto que os mesmos recebem dejetos, esgotos e entulhos ao longo 

de seus cursos. 

As Inundações são caracterizadas por FORTUNATO NETO (2010, p. 34) 

como o acúmulo temporário “de água em terrenos com deficiência de drenagem”. 

Enquanto as enchentes são marcadas “pelo acúmulo da água das chuvas ou também 

pelo assoreamento dos rios” (FORTUNATO NETO, 2010, p. 21). Já a nota técnica 
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explicativa da CPRM, referente a elaboração dos produtos cartográficos compilados, 

classifica as inundações como elevações temporárias “do nível d’água relativo ao leito 

regular do canal [...] em razão do acréscimo de vazão d’água ocasionado por eventos 

chuvosos de longa duração e elevados índices pluviométricos acumulados. (BITAR, 

2014, p.6). 

No que se refere as enchentes, o mesmo documento menciona que estas são 

caracterizadas pela “alta energia de transporte e capacidade de arraste, com elevado 

potencial de impacto destrutivo. Assim, as enchentes podem induzir a instabilização e 

solapamento de taludes marginais ao longo do curso d’água” (BITAR, 2014, p. 7). A 

Figura 54, apresenta um retrato da rua Niterói, área submetida ao processo de 

enchente e inundação, a mesma não dispõe de infraestrutura asfáltica nem 

saneamento básico. 

 

Figura 54 – Área com alto risco de inundação. No detalhe, casas familiares de baixo padrão e sem 
infraestrutura asfáltica. Fonte: Trabalho de campo (2017). 

Essa localidade está situada no bairro União, onde as casas são de baixo 

padrão social, aglomeradas e com escassa arborização. Já as áreas com risco de 

inundação, foram verificadas mediante o cruzamento de dados sobre o relevo e a 

tipologia de solos. Tal mapeamento foi realizado para todo o município. Quanto a 
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forma de utilização dos dados, na composição da qualidade ambiental, as áreas com 

presença de enchentes e inundações, foram classificadas como elemento negativos, 

portanto, contribuindo para a piora dos índices de qualidade ambiental. 

A densidade demográfica urbana, calculada pelo método coroplético teve por 

base os dados do censo demográfico do ano 2010, obedecendo aos limites expressos 

por seus setores censitários. A Figura 55, apresenta as variações da densidade 

populacional urbana em cinco classes distintas. Nesta é possível perceber uma alta 

concentração em setores ligados à centralidade da cidade e a rodovia BR – 010. 

Nesse sentido o limiar de 8.920,41 hab/km² foi definido como fator restritivo para novos 

aumentos populacionais, alicerçado no valor intermediário em relação a densidade 

dos setores. 

Para Nucci (2008); 

a alta densidade populacional está diretamente relacionada com desconforto, 
risco de doenças, deficiência no abastecimento em geral, problemas na 
eliminação e deposição de lixo, mal-estar, ruídos, poluição, falta de 
privacidade, competição, congestionamento nas ruas, escassez de espaços 
livres para o lazer, falta de participação popular, em resumo, deterioração da 
qualidade da vida urbana (NUCCI, 2008, p. 90). 
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Figura 55 – Densidade demográfica urbana, por setores censitários, ano base 2010. Produzido pelo 
autor (2017). 

Desta forma foi considerada como indicador negativo da qualidade ambiental 

as classes de densidade demográfica referente a densidade entre 8.920,41 e 

21,858,02 habitantes. A verticalização de Imperatriz – MA, exposta na Figura 56, ainda 

é muito incipiente, se comparada com cidades situadas em outros estados brasileiros. 

Quando considerado apenas o estado do Maranhão, Imperatriz é a segunda cidade 

mais vertical, ficando atrás somente de São Luís, capital do estado.  

Apesar da incipiência, a verticalização é um aspecto que emana forte 

concentração em Imperatriz. Em primeiro plano a maioria quase absoluta dos edifícios 

está situada entre o Rio Tocantins e a rodovia BR-010. Em segundo, essa 

concentração se dá nos bairros Três Poderes e Maranhão Novo. Tradicionalmente 

estes são bairros habitados por pessoas com alto padrão de renda social. 
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Figura 56 – Espacialização da verticalização urbana. Produzido pelo autor (2017). 

A Figura 57, traz um exemplo da concentração de edifícios nos bairros 

Maranhão Novo e Três Poderes, e como esses espaços se diferenciam dos demais 

em seu entorno, principalmente pela reserva de terras existente em seus quarteirões. 

Em vermelho, estão marcados alguns dos edifícios, quase todos em paralelo a 

Avenida Bernardo Sayão (destacada no mapa acima). Em preto, percebe-se uma 

nítida diferença na malha urbana, denotada um padrão residencial com casas mais 

agregadas e menos arborizadas. Florenzano (2011), chama a atenção que esse 

último padrão urbano geralmente é indicativo de populações com menor poder 

aquisitivo. 
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Figura 57 – Área com maior intensificação da verticalização urbana, compreendida pelos bairros 
Maranhão Novo e Três Poderes. Fonte: Imagem do Google Earth Pro (2017).  

A verticalização dessa área, em parte, pode ser explicada pela localização 

estratégica que possui. Primeiro se encontra muito próxima da rodovia BR – 010, 

facilitando o acesso à importantes municípios vizinhos. Segundo essa área mantem 

relações muito próximas com a Avenida Bernardo Sayão, que se apresenta como 

corredor de acesso, as duas centralidades comerciais da cidade, uma delas nesta 

mesma avenida e a outra situada na Rua Getúlio Vargas. Por fim, na outra margem 

da Av. Bernardo Sayão está a única área de proteção militar do município. 

Na composição da qualidade ambiental a verticalização foi encarada como 

variável negativa, quando realizada de maneira não planejada, pois gera uma 

sobrecarga do espaço urbano em diversos aspectos, tais como: sistemas de água e 

esgoto, o trânsito, serviços e equipamentos urbanos. 

Sabe-se que o processo de urbanização, quando realizado de maneira 

planejada, pode contribuir, inclusive para a melhoria da qualidade de vida da 

população. Visto que todos passariam a ter acessibilidade aos serviços urbanos mais 

600 
m 
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próximos de suas residências. Isso levaria a população a usar menos o carro, 

provocando implicações diretas no trânsito, o tempo dos deslocamentos diários seria 

reduzido, gerando mais tempo para lazer. 

O grau de urbanização de Imperatriz, Figura 58, foi classificado em alto, médio 

e baixo levando em consideração a área edificada. Nesse texto, entendida como a 

densidade de residências por unidade de área representada pelo quarteirão. Dessa 

forma cria-se um retrato do espaço urbano, no qual ficam evidenciadas as áreas de 

concentração e desconcentração das estruturas urbanas. 

Logo, o grau de urbanização alto, está presente na porção central da cidade, 

demonstrando manter ligações mais expressivas com a rodovia BR-010, não 

ultrapassando-a de maneira significativa. Da quantificação destes dados, o percentual 

do grau de urbanização alto em relação ao total do perímetro urbano edificado, de 

acordo com o Quadro 29, atinge cerca de 10%, representando pouco menos de 5 km² 

de área. 
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Figura 58 – Grau de Urbanização da cidade de Imperatriz - MA. Produzido pelo autor (2017). 

Por sua vez o grau de urbanização classificado como médio, representa 13,20 

km² de área da cidade, cerca de 27%. São áreas que estão também localizadas, 

predominantemente, entre o rio Tocantins e a rodovia BR-010. Já o grau de 

urbanização baixo, equivale à 30,63 km². Com isso tem-se um número percentual da 

ordem de 63% referente a essa classe. Essas áreas estão distribuídas espacialmente 

em setores mais afastados do centro da cidade e em grande parte ao lado direito da 

rodovia BR-010. 

Quadro 29 – Quantificação do grau de urbanização em km² e percentual. 

Grau de urbanização Área Km² Percentual (%) 

Alto 4,82 10 

Médio 13,20 27 

Baixo 30,63 63 

Fonte: Mapa de Grau de Urbanização (2017). 

Essas ultimas são áreas que estão na maioria das vezes à margem dos 

serviços urbanos, de infraestrutura e saneamento adequados. Nesse sentido, no que 

diz respeito ao grau de urbanização e as consequências advindas da sua 

intensificação no espaço urbano, o grau de urbanização alto, foi considerado para 

efeito da composição da qualidade ambiental, como uma variável negativa. Pois, 

essas são áreas de elevada densidade demográfica, fluxo de trânsito intenso e poucas 

áreas verdes. 

As vias de tráfego mapeadas são as principais vias de acesso à cidade e, os 

bairros e seus conjuntos de bairros. Foram mapeadas em trabalhos de campo com 

observações em lócus e de acordo com informações coletadas na lei de zoneamento, 

parcelamento, uso e ocupação do solo urbano (Figura 59). 
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Figura 59 – Mapa de vias com fluxo elevado de trânsito em Imperatriz – MA. Produzido pelo autor 
(2017). 

A Av. Pedro Neiva de Santana, nome dado a MA-122 no perímetro urbano de 

Imperatriz, juntamente com a rodovia BR – 010 e a TO-126, são as principais vias de 

entrada e saída da cidade. Percebe-se que essas rodovias oferecem a possibilidade 

de ter acesso à praticamente todas as localidades da cidade. O restante das vias, são 

de trânsito interno, servindo principalmente a quem deseja se deslocar dentro do 

espaço intraurbano. 

A Figura 60 ilustra a intensidade do fluxo de tráfego na pista direita da rodovia 

BR – 010, sentido município de Açailândia, no perímetro urbano da cidade. Na imagem 

a mencionada rodovia encontra-se com a principal via de acesso a Imperatriz, para 

quem se desloca ao centro da cidade, vindo dos municípios de João Lisboa, Senador 

La Rocque, Buritirana e Amarante do Maranhão, no entroncamento da Rodovia MA - 

122. 
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Figura 60 – Tráfego na rodovia BR-010, setor entroncamento. Fonte: Imagem retirada do Portal 
Imirante.com. Disponível no link <http://imirante.com/imperatriz/noticias/2016/06/19/conferencia-das-
cidades-ocorre-nesta-segunda-feira-em-imperatriz.shtml>. 

Para consecução desta pesquisa, definiu-se que as vias com maior fluxo de 

tráfego, possuem um raio de abrangência, onde seus efeitos negativos são sentidos 

com maior intensidade pela população. As Figuras 61 (a, b), representam o perímetro 

definido para ambos os lados da via, em um raio de cinquenta metros, o que para a 

cidade de Imperatriz, representa cerca de metade do quarteirão. 

 

Figura 61 – Processamento para delimitação da área de influência de tráfego intenso. (a) criação dos 
buffers com 50 m; (b) buffers dissolvidos. Produzido pelo autor (2017). 

a b 



 

 
155 

Com relação aos espaços públicos abertos de convivência, foram 

identificados os elementos pertencentes a categoria praças, conforme evidenciado na 

Figura 62. Ao todo um total de 23 praças foram identificadas. É válido mencionar que 

as primeiras discussões sobre a implantação de outras infraestruturas urbanas do tipo 

“parques” e “bosques” ainda é incipiente no município e, apenas começam a ganhar 

forma com a atual administração. Desta forma, verifica-se uma concentração muito 

grande, ligada ao centro da cidade, dos espaços públicos tipo praça. 

As praças mapeadas, apresentam ao menos duas tipologias definidas, com 

relação ao tamanho e quantidade de infraestruturas. As maiores são as praças Beira 

– Rio, da Bíblia, Mané Garrincha, Brasil e de Fátima. Sendo aquelas que dispõe de 

melhor infraestrutura, as praças Beira-Rio e Mary de Pinho. A primeira requalificada 

recentemente e a segunda construída a partir do ano de 2014.  Ainda com relação a 

infraestrutura, em sua maioria as praças estão em condições de degradação, com 

infraestruturas quebradas ou mesmo inexistentes em situação de abandono. 
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Figura 62 – Mapeamento dos espaços públicos urbanos de Imperatriz – MA e buffers de influência com 
raio de 500m entorno das praças. Produzido pelo autor (2017). 

A Figura 63 representa a Praça da Cultura, lugar tradicionalmente utilizado 

para comemorações carnavalescas, entre outras. Como pode ser percebido pela 

imagem, as praças em Imperatriz – MA, no geral tendem a obedecer um padrão. Tal 

padrão mostra que com exceção da Praça Beira-Rio, as demais apresentam espaços 

bastante reduzidos, além da presença marcante da mangueira (Mangifera indica L.). 

 

Figura 63 – Praça da Cultura em Imperatriz – MA. Fonte: trabalho de campo (2017). 

As Figuras 64 ilustra o raio de influência exercido pelas praças da área central 

da cidade. O perímetro considerado foi de 500 metros, adotado como referência para 

deslocamentos que podem ser realizados a pé. Em 64 (a), percebe-se os buffers 

sobrepostos e em 64 (b), os buffers dissolvidos, evidenciando as áreas atendidas e 

não atendidas pela presença direta de praças. 
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Figura 64 – Processamento para delimitação da área de influência de praças. (a) criação dos buffers 
com 500 m; (b) buffers dissolvidos. Produzido pelo autor (2017). 

Nesse sentido, o atributo negativo, seria a ausência de espaços públicos do 

tipo praças. Portanto, as áreas fora dos buffers delimitados e dissolvidos, que fizeram 

parte da análise mulcritério para determinação da qualidade ambiental. 

5.2 Mapa Síntese de Qualidade Ambiental Urbana 

O Mapa síntese de qualidade ambiental (Figura 65), enquanto instrumento de 

gestão e ordenamento do espaço urbano, pode ser entendido como um mecanismo 

capaz de fornecer um diagnóstico integrado das condições materiais e físicas da 

cidade. Dessa forma é possível reconhecer e nortear ações sobre vários vieses, para 

que a cidade se desenvolva de forma a convergir seus interesses com as questões 

ambientais. 

a b 
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Figura 65 – Mapa síntese da qualidade ambiental urbana de Imperatriz – MA, ano 2016. Produzido pelo 
autor (2017). 

No geral o mapa mostra-se bem distribuído em relação a quantidade de 

variáveis influenciadoras da qualidade ambiental, apresentando padrão disperso. É 

perceptível que as áreas com pior qualidade ambiental se encontram em setores 

centrais da cidade, geralmente localizados entre o Rio Tocantins e a rodovia BR – 

010. Já a qualidade ambiental classificada como boa fica situadas na porção direita 

desta rodovia, onde a presença dos atributos negativos da paisagem é menor. 

No que diz respeito a quantificação e concentrações dessas variáveis os 

dados do Quadro 30 e a Figura 66 chamam a atenção para o fato de que 71,85% do 

perímetro urbano, apresenta dois ou três atributos negativos mapeados, o que indica 

uma qualidade ambiental intermediária. Já as áreas classificadas com a presença de 

nenhuma (zero) ou uma variável negativa, que são as localidades consideradas como 

as de melhor qualidade ambiental, ficaram representadas por apenas 12,89% do 

perímetro. 



 

 
159 

Quadro 30 – Quantidade de variáveis negativas e percentual de concentração no perímetro urbano. 

Qualificativo Quantidade de 
Variáveis 

Área Km² Percentual (%) 

Boa 
0 0,41 0,44 

1 11,53 12,45 

Média 
2 37,41 40,37 

3 29,17 31,48 

Ruim 

4 11,48 12,39 

5 2,48 2,67 

6 0,17 0,17 

Total 92,66 100 

Fonte: Mapa de qualidade ambiental (2017). 

Em geral essas áreas, com boa qualidade ambiental, estão situadas nos 

limites do perímetro urbano. Isso é um indicativo que a paisagem natural é melhor 

conservada nessas áreas. A presença de quatro, cinco ou seis, variáveis negativas, 

que indicam os espaços com a pior qualidade ambiental, enquadrados como ruim 

dentro do perímetro urbano, são representadas por 15,23% do total mapeado. 

Rotineiramente são áreas com grande proximidade ao centro da cidade. A Figura 66, 

corrobora para uma melhor visualização dos dados gerais referentes a todo o 

perímetro urbano. 

 

Figura 66 – Gráfico de qualidade ambiental urbana em Imperatriz – MA, ano 2016. Produzido pelo autor 
(2017). 
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Para verificar a influência do adensamento urbano na qualidade ambiental de 

Imperatriz, o Quadro 31 apresenta a relação do processo de ocupação da cidade a 

partir do surgimento de cada conjunto de bairros, dos mais antigos aos atuais, e seus 

fatores representativos da qualidade ambiental.   A seguir são realizadas as análises. 

Tal apreciação é efetuada sob as unidades territoriais, compostas por um 

determinado número de bairros, agrupados por períodos de incorporação ao espaço 

urbano da cidade. Assim, todas tiveram momentos distintos em relação a sua 

integração ao sítio urbano. Cabe salientar, que cada unidade territorial representa as 

condições o espaço atual, mapeadas por imagens do ano de 2016. 
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Quadro 31 – Relação da evolução urbana agrupada por conjuntos de bairros e quantidade de variáveis negativas no perímetro urbano. 

Ano de 
Surgimento 
dos Bairros 

Representação 
(Unidades Territoriais) 

Características Predominantes / Atuais 

Percentual de qualidade ambiental (%) nas áreas das unidades 
territoriais selecionadas e sua classificação qualitativa. 

 

Boa  Média Ruim 

0 1 2 3 4 5 6 

Antes de 1960 

 

Cobertura vegetal: Baixa 
Risco de Inundação e Enchente: Alto 
Densidade Demográfica: Baixa 
Verticalização: Média 
Grau de Urbanização: Baixo 
Intensidade de Tráfego: Baixo 
Espaços públicos: Alto 
 

 
0,6 

 
 4,7 

 
12,5 

 
25,0 

 
38,1 

 
18,8 

 
 

0,4 
 

5,3 37,5 57,3 

1960 

 

Cobertura vegetal: Baixa 
Risco de Inundação e Enchente: Médio 
Densidade Demográfica: Média 
Verticalização: Baixa 
Grau de Urbanização: Médio 
Intensidade de Tráfego: Médio 
Espaços públicos: Baixo 
 

0,1 1,7 13,0 38,6 34,9 10,3 1,3 

1,8 51,6 46,5 

1970 

 

Cobertura vegetal: Alta 
Risco de Inundação e Enchente: Baixo 
Densidade Demográfica: Alta 
Verticalização: Alta 
Grau de Urbanização: Alto 
Intensidade de Tráfego: Alto 
Espaços públicos: Alto 
 

0,5 9,1 23,8 39,0 17,7 9,1 0,9 

 
 

9,6 
 
 

62,8 27,7 

1,80 km² 

4,14 km² 

11,32 km² 
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1980 

 

Cobertura vegetal: Média 
Risco de Inundação e Enchente: Baixo 
Densidade Demográfica: Média 
Verticalização: Baixa 
Grau de Urbanização: Baixo 
Intensidade de Tráfego: Alto 
Espaços públicos: Baixo 

0,1 3,8 26,1 43,3 24,5 2,2 0,0 

3,9 69,4 26,7 

1990 

 

Cobertura vegetal: Alta 
Risco de Inundação e Enchente: Baixo 
Densidade Demográfica: Média 
Verticalização: Baixa 
Grau de Urbanização: Baixo 
Intensidade de Tráfego: Baixo 
Espaços públicos: Baixo 

0,4 13,4 40,7 40,0 5,3 0,2 0,0 

13,8 80,7 5,5 

A partir de 
2000 

 

Cobertura vegetal: Alta 
Risco de Inundação e Enchente: Baixo 
Densidade Demográfica: Baixa 
Verticalização: Baixa 
Grau de Urbanização: Baixo 
Intensidade de Tráfego: Baixo 
Espaços públicos: Baixo 

0,0 25,1 65,9 10,0 0,0 0,0 0,0 

25,1 75,9 - 

Fonte: Mapa de qualidade ambiental (2017).

18,51 km² 

15,25 km² 

0,70 km² 
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O setor representado pelo recorte temporal antes de 1960 (Beira - Rio), centro 

antigo, representa o ponto onde a cidade nasceu. Hoje está submetido a situações de 

risco a inundação e enchentes, devido sua proximidade com o rio Tocantins. Mesmo 

com a presença de espaços públicos, devido a criação de infraestruturas, para 

servirem de cartão postal da cidade, notadamente a praça Beira – Rio, essa área exibe 

uma qualidade ambiental de média a ruim com maior predominância da segunda, 

somando juntas cerca de 94,8% da área. 

Os setores originados em 1960 (Grande Bacuri) e 1970 (Central), no geral são 

áreas muito valorizadas. O primeiro por se tratar da área onde localiza-se a principal 

centralidade comercial e o segundo por guardar uma das áreas habitacionais basilares 

da cidade o “Grande Bacuri”, formado pelos bairros Bacuri e adjacências. 

Respectivamente esses setores apresentam valores de qualidade ambiental média a 

ruim. O primeiro com predominância de qualidade ambiental média da ordem de 

51,6% de sua área, e o segundo com 62,8%. 

Com relação ao somatório de áreas classificadas com qualidade ambiental 

média e ruim, os dois setores demonstram valores semelhantes, 98,1% e 90,5% na 

devida ordem. Contudo, a qualidade ambiental considerada boa, mostra-se 

relativamente elevada no setor Central com valor pouco menor que 10%, se 

comparado ao Grande Bacuri, que possui valor próximo de 2% da área. 

Os setores formados em 1980 (Grande Santa Rita e Redenção) e 1990 

(Parque Alvorada e Adjacências), apresentam valores que atestam de forma 

preponderante a qualidade ambiental em nível médio. Os valores são 

respectivamente, para esse extrato equivalente a 69,9% e 80,7% de suas áreas, isso 

significa dizer que essas áreas são comprometidas por até 3 atributos negativos, 

qualitativos da paisagem ambiental. 

O primeiro pode ser rotulado como um setor residencial, com atividades 

comerciais intensas, principalmente ligadas a rodovia BR – 010 e ao ramo industrial. 

Já o segundo apresenta uso prioritariamente residencial. Chama atenção o fato de o 

primeiro em relação ao segundo apresentar, níveis muito baixos de qualidade 

ambiental no extrato boa. 
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O último setor alusivo ao perímetro urbano, incorporado a partir dos anos 

2000, é formado por uma área representada pelo principal eixo de expansão da 

cidade. Tais áreas estão localizadas de forma majoritária, fora do perímetro urbano 

delimitado pelo IBGE, o que fez considerar menos de 1 km², para efeitos de 

mapeamento neste trabalho. Nesse sentido, os dados apontam para uma qualidade 

ambiental média equivalente a 75,9% da área que foi mapeada. 

Em síntese, os dados permitem afirmar que a qualidade ambiental mantém 

uma relação com a incorporação de novas áreas ao perímetro urbano, em outras 

palavras com o crescimento da cidade. Essa relação corrobora para afirmar que 

conforme o surgimento dessas áreas e o extrato de qualidade considerado “boa”, 

“média” ou “ruim” ela mantém relação inversa ou diretamente proporcional com o 

período de incorporação (Figura 67). 

 
Figura 67 – Gráfico demonstrativo da relação entre qualidade ambiental urbana e processo de 
ocupação da cidade por décadas. Produzido pelo autor (2017). 

Ao analisar a qualidade ambiental no extrato “boa”, percebe-se que ela é mais 

abrangente nas áreas dos bairros criados a partir de 1990, ou seja, nos bairros que 

foram incorporados mais recentemente ao perímetro urbano da cidade. São novas 

áreas que ainda possuem baixa densidade demográfica e de seus aglomerados 
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urbanos, em terremos morfologicamente estáveis onde a transformação natural da 

paisagem ainda é incipiente.  Desta forma e, por esse viés, as áreas periféricas da 

cidade de Imperatriz, se mostram com melhor qualidade ambiental comparadas as 

áreas centrais. 

O aspecto relativo a qualidade ambiental “média” intensifica-se, conforme o 

recorte temporal das unidades territoriais selecionadas, passando de 37,5 % nas 

áreas incorporadas antes de 1960 para 75,9% nas áreas a partir de 2000. Este 

crescimento foi linear até 1990, quando o valor era de 80,7%. Isso demostra que a 

qualidade ambiental se agrava conforme as áreas vão integrando-se à dinâmica 

urbana. Fato que pode ser explicado na cidade de Imperatriz pela impermeabilização 

do solo, altas taxas de densidade populacional, densidade de aglomerados urbanos 

elevada, diminuição das áreas verdes com falta de espaços públicos de lazer (praças 

e parques). 

Já a qualidade ambiental “ruim”, revela um decréscimo em números 

percentuais, se comparados os recortes temporais de incorporação dos bairros ao 

espaço urbano. Os percentuais de 57,3% e 5,5% são os valores registrados para o 

período analisado, compreendido pelas unidades territoriais antes de 1960 e 1990, já 

que as áreas a partir dos anos 2000, não apresentam valores neste campo. Essa 

tendência decrescente decorre e pode ser explicada principalmente pela relação entre 

o grau de urbanização das áreas mais antigas em relação as recentes, nessas últimas 

a qualidade ambiental mostra-se mais elevada. 

Ressaltamos ainda, que no contexto das pesquisas em qualidade ambiental 

urbana Nucci (2008, p. 4) destaca que “precisamos desenvolver a nossa própria forma 

de coletar, organizar, analisar e sintetizar os dados do meio físico da cidade [...]”. 

Nessa perspectiva, a Ciência Geográfica, ainda precisa avançar. Parte desse avanço, 

talvez esteja no ato de lançar sobre o urbano, um olhar de plenitude que possa 

viabilizar o entendimento da cidade, por meio do seu passado, do presente, das 

formas e processos, bem como do meio ambiente e das pessoas. Deste modo, torna-

se mais viável oferecer alternativas de planejamento e gerenciamento do solo urbano 

para o futuro. 
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Nesse sentido, o Quadro 32, destaca ações e medidas mitigadoras e de 

correção que podem aplicadas no âmbito urbano de Imperatriz, pelos agentes que a 

compõem. Assim, as ações foram elencadas pensando em um horizonte de curto, 

médio e longo prazo, tanto para o poder público como para a população. 

Quadro 32 – Setores e medidas colaborativas, em curto, médio e longo prazo, para melhoria do meio 
ambiente urbano. 

Agentes 
Medidas/Ações 

Curto Médio Longo 

Poder 
público 

Desenvolvimento de um 
programa de plantio de 
árvores em vias e 
passeios públicos; 
 
Manutenção, ampliação e 
implantação de praças e 
espaços públicos; 
 
Atualização do Plano 
Diretor e Zoneamento 
Urbano; 
 
Fiscalização efetiva do 
ordenamento do uso e 
ocupação do solo e da 
função social de 
habitação, segundo a Lei 
10.257. 

Criação de um setor 
ligado à secretaria de 
planejamento urbano 
responsável por 
levantamentos 
sistemáticos 
urbanos; 
 
Implantação de 
novas categorias de 
espaços públicos 
(parques e bosques), 
aproveitando áreas já 
naturais, tais como as 
APPs para utilização 
consorciada; 
 
Implantação do 
aterro municipal; 
 
Recuperação de 
áreas degradadas e 
APP’s; 

Atuação das secretárias de 
planejamento urbano, defesa civil e 
infraestrutura na regulamentação, 
fiscalização e controle efetivo do solo 
urbano. 
 
Despoluição dos riachos e limpeza das 
galerias pluviais e fluviais urbanas; 
 
Criação de uma base de dados, pública 
e acessível na internet; 
 
Realização de estudos e confecção de 
mapeamentos que examinem aspectos 
do meio físico, social e dinâmicas 
relativas ao espaço imperatrizense; 
 
Implantação de um semi-anel viário, 
com cerca de 18 km conectando a BR 
– 010 nas proximidades da Subestação 
da Eletronorte até o km 245, para 
desafogar o trânsito no perímetro 
urbano. 

População 

Preservação das 
infraestruturas públicas; 
 
Ocupação e Utilização 
efetiva dos espaços 
públicos; 
 
Colaboração com a coleta 
seletiva; 
 
Utilização de bicicletas em 
detrimento do automóvel; 
 
Plantio de árvores, 
sempre que possível com 
orientação adequada; 
 
Consultar os órgãos 
competentes sobre a 
construção em áreas de 
risco ou preservação. 

- - 

Setor 
Universitário 

Ensino, Pesquisa e 
Inovação 

Extensão 
Extensão e Colaboração com outros 

setores 

Fonte: Mapa de qualidade ambiental (2017) e trabalhos de campo. 
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Este trabalho se apresenta por intermédio das problemáticas advindas do 

espaço urbano da cidade de Imperatriz, visto que tal espaço ainda necessita de 

estudos holísticos, que busquem entender os aspectos históricos e se proponham a 

realizar análises espaciais. Uma cidade com grande potencial em diversos setores, tal 

como Imperatriz, precisa estar ordenada segundo instrumentos e mecanismos 

capazes de gerar processos espaciais lógicos e coerentes, para melhoria da 

qualidade ambiental e de vida da população. 

Nesse sentido, ao discutir o processo histórico de ocupação de Imperatriz, 

destaca-se que este é estruturado por meio das frentes de ocupação e do processo 

econômico. As principais mudanças ocorridas advêm do fato da cidade ter 

apresentado grande crescimento do espaço urbano e por consequência a atração de 

pessoas e investimentos, além da importância adquirida no cenário regional. A leitura 

feita dos meandros desse processo revela que o território, a população e o tecido 

urbano da cidade são mediados pela influência principalmente dos processos de 

cunho econômico, e sofrem distintas alterações ao longo do tempo. 

Ao primeiro, cabe destacar o processo de fragmentação dos limites político-

administrativo do município, que implicou na configuração aglomerada deste sítio 

urbano. Já no segundo aspecto, convém ressaltar o comportamento da população, 

que empreendeu principalmente um movimento de crescimento e, por consequência, 

surge a necessidade de expansão do sítio urbano e deste os problemas advindos. 

Todos esses processos ocorrem em meio ao interesse de agentes políticos, 

econômicos e sociais. Portanto, o processo de ocupação, como um ato materializado 

no espaço por meio de infraestruturas, contribui para reforçar no espaço urbano a 

distinção espacial entre os lugares. 

A apreciação da atual conjuntura do perímetro urbano de Imperatriz foi 

desenvolvida por meio da análise multicritério, que originou o mapa de adequabilidade 

urbana de Imperatriz e revelou contribuições ao planejamento urbano da cidade. O 

capítulo possibilitou trabalhar com distintas variáveis, tanto censitárias quanto 

espaciais, ambas espacializadas pelas técnicas de geoprocessamento, o que resultou 

em um entendimento aprofundado da realidade. A natureza dos dados, tanto os 

compilados como aqueles produzidos, permitiram mostrar um retrato da cidade do 

ponto de vista da estrutura espacial urbana. 
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Os dados ressaltam uma qualidade ambiental, obtida por dados censitários, 

ainda incipiente para uma cidade que se apresenta como a segunda maior do estado. 

Já as unidades geotécnicas demonstram um grau de risco, de natureza leve a 

moderada, quando diz respeito às enchentes e aos movimentos de massa, ao passo 

que o zoneamento urbano demonstra a necessidade de ser repensado diante do 

período de tempo decorrido de sua primeira elaboração. Quanto ao uso da terra, a 

principal contribuição é a possibilidade de verificar as áreas de consolidação do 

espaço urbano: “alta”, “média”, e “baixa”. A análise culmina no apontamento das áreas 

com possibilidade de expansão e restrição de novas estruturas urbanas. 

Os dados referentes a qualidade ambiental urbana, obtida por meio do 

mapeamento de variáveis físicas e ambientais, trazem um alerta para se pensar as 

variáveis mapeadas e espacializadas a partir do mapa síntese. Visto que 66,58 km², 

uma área equivalente a 71,85 % do perímetro urbano já se encontra com qualidade 

ambiental média. Tal valor se mostra bastante elevado, quando comparado a 

qualidade ambiental boa, que é de apenas 12,89 %. 

No que se refere ao processo de ocupação da cidade os dados permitem 

afirmar que a qualidade ambiental mantém relação com a incorporação de áreas ao 

perímetro urbano. Essa relação, de modo geral, se dá de maneira que as áreas mais 

recentes incorporadas ao espaço urbano em detrimento das mais antigas, apresentam 

qualidade ambiental superior. 

É necessário destacar ainda que a abordagem utilizada para confecção do 

mapa de qualidade ambiental, preconiza a utilização de variáveis que englobam a 

dinâmica ambiental, presente no espaço urbano, em detrimento da dinâmica social. 

Nesse sentido, os dados mostram que embora as áreas periféricas, sejam 

desfavorecidas em relação a infraestruturas urbanas, espaços e serviços públicos, 

elas são as melhores em relação a qualidade ambiental. 

Por fim a pesquisa apresentou sugestões e medidas colaborativas que se 

destinem a melhoria da qualidade ambiental. Ficando o poder público responsável 

pelo: Desenvolvimento de um programa de plantio de árvores em vias e passeios 

públicos; manutenção, ampliação e implantação de praças e espaços públicos; 

Atualização do plano diretor e zoneamento urbano; Fiscalização efetiva do 
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ordenamento do uso e ocupação do solo e da função social de habitação, segundo a 

Lei 10.257. 

Criação de um setor ligado à secretaria de planejamento urbano responsável 

por levantamentos sistemáticos urbanos; Implantação de novas categorias de 

espaços públicos (parques e bosques), aproveitando áreas já naturais, tais como as 

APPs para utilização consorciada; Implantação do aterro municipal; Recuperação de 

áreas degradadas e APP’s; Atuação das secretárias de planejamento urbano, defesa 

civil e infraestrutura na regulamentação, fiscalização e controle efetivo do solo urbano. 

Despoluição dos riachos e limpeza das galerias pluviais e fluviais urbanas; 

Criação de uma base de dados, pública e acessível na internet; Realização de estudos 

e confecção de mapeamentos que examinem aspectos do meio físico, social e 

dinâmicas relativas ao espaço imperatrizense e a Implantação de um semi-anel viário, 

com cerca de 18 km conectando a BR – 010 nas proximidades da Subestação da 

Eletronorte até o km 245, para desafogar o trânsito no perímetro urbano. 

A população por sua vez pode atuar junta à preservação das infraestruturas 

públicas; Ocupação e utilização efetiva dos espaços públicos; Colaboração com a 

coleta seletiva; Utilização de bicicletas em detrimento do automóvel; Plantio de 

árvores, sempre que possível com orientação adequada; Consulta aos órgãos 

competentes sobre a construção em áreas de risco ou preservação. E o setor 

universidade, deve atuar principalmente no ensino, pesquisa, extensão e colaboração 

com outros setores. 

Portanto, os resultados confirmam que Imperatriz experimenta uma dinâmica 

urbana intensa no suldoeste do estado do Maranhão. Além disso, o sentido da 

ocupação territorial parece denunciar uma nítida divisão urbana ensejada pela rodovia 

BR-010. Entre o rio Tocantins e a mencionada rodovia parece se encontrar a 

Imperatriz do centro da cidade, dos espaços de lazer, das áreas verticalizadas e do 

grande comércio em geral. Contudo para além da BR-010 encontra-se a Imperatriz 

das áreas de ocupação, dos loteamentos e da reserva de terras, espaços estes que 

diariamente dialogam no vai e vem de seus habitantes. A paisagem como categoria 

de análise geográfica revela-se um rico e podereso instrumental para interverções no 

espaço urbano. 
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Figura 6 - Localização do município de Imperatriz. Base de Dados: IBGE, IMESC. Elaborada pelo autor (2016).
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Figura 18 – Exemplos de pontos de observação em campo, a) área verticalizada, b) vegetação arbórea em praça pública, c) conjunto habitacional popular, d) rua sem infraestrutura asfáltica, e) 

aspectos da urbanização, f) vegetação rasteira em APP, g) ocupação de APP, h) aspectos da urbanização, i) área de ocupação, j) área livre do aeroporto. Fonte: Trabalho de campo. Elaborada pelo 

autor (2017).
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Figura 21 - Esquema teórico do processo de expansão da economia de Imperatriz, sua periodização em etapas e os fatores determinantes. Elaborado pelo autor (2016).
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Figura 24 - Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa (trecho BR-010 – rio Tocantins) e suas atividades comerciais. Fonte: Pesquisa de Campo (2016) e imagem do Google Street View. Elaborada pelo 

autor (2016).
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Figura 34 - Processo de expansão da malha urbana municipal organizado por bairros. Base dos dados: IBGE e WikiMapia. Elaborada 

pelo autor (2016) com base em: Valverde (1967); Coutinho (1994); Sanches (2003); Lima (2008); Sousa (2015) e Gomes (2016). 
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Figura 43 - Uso da terra em Imperatriz - MA. Base de dados: Imagem de alta resolução, ano 2016, do Google Earth. Produzido pelo autor (2017).  
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Figura 44 – Adequabilidade do fenômeno de urbanização em Imperatriz - MA. Produzido pelo autor (2017). 
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Figura 50 - Mapa de potencial urbano de Imperatriz – MA. Fonte: derivado do mapa de adequabilidade urbana. 
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Figura 58 – Grau de Urbanização da cidade de Imperatriz - MA. Produzido pelo autor (2017).  
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Figura 65 – Mapa síntese da qualidade ambiental urbana de Imperatriz – MA, ano 2016. Produzido pelo autor (2017).
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