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Resumo: A Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) apresenta-se como o principal pólo de 
desenvolvimento urbano e industrial do estado do Espírito Santo, concentrando uma população de 
1.438.596 habitantes, o que representa cerca de 46,45 % da população total do estado (IBGE, 2000). 
O crescimento industrial e urbano ocorrido nesta região promoveu a transformação da superfície da 
terra conforme os interesses mais diversos. Áreas verdes foram suprimidas para dar lugar aos 
empreendimentos imobiliários, foram realizadas aberturas de estradas e instalados equipamentos de 
infra-estrutura que promovem o desenvolvimento. O objetivo desta pesquisa foi o de se realizar uma 
modelagem espacial e temporal das evoluções da ocupação urbana do solo ocorridas na Grande 
Vitória no período de 1991 a 2009. Para isto, o estudo contou com a utilização de quatorze imagens 
da série de satélite Landsat, tendo nestas imagens a representação de diferentes anos abrangidos no 
período de análise.A metodologia utilizada foi composta pelo tratamento digital das imagens de 
Sensoriamento Remoto, em especial com a utilização da classificação não supervisionada. Geraram-
se mapas anuais da área urbana da RMGV, que forneceram dados de base para o processamento e 
estruturação de uma tabela quantitativa do crescimento urbano. Também houve a geração de um 
mapa ilustrativo da expansão da mancha urbana nos anos de estudo, o que auxiliou na interpretação 
da dinâmica evolutiva da região. Os dados de crescimento da área urbana dos municípios foram 
confrontados com os dados de crescimento populacional, indicando uma boa correlação entre eles.  
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 INTRODUÇÃO 
 
 A Região Metropolitana da Grande 
Vitória (RMGV) é formada pelos municípios de 
Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, 
Vila Velha e Vitória. Apresenta-se como o 
principal pólo de desenvolvimento urbano e 
industrial do estado, concentrando cerca de 
46,45 % da população total do estado (IBGE, 
2000). 
Diante da importância econômica e social da 
RMGV para o estado do Espírito Santo, é de 
fundamental importância o mapeamento do 
desenvolvimento da mancha urbana, para um 
melhor entendimento da dinâmica de 
ocupação da região, o que auxiliará na 
elaboração de propostas que minimizem a 
degradação ambiental, bem como a previsão e 
quantificação para futuros cenários de 
ocupação urbana do solo.  
A pesquisa utilizou-se das técnicas do 
sensoriamento remoto e sistemas de 
informações geográficas (SIG). O 
Sensoriamento Remoto se dedica a 
compreender, medir e interpretar como cada 
objeto na superfície terrestre, em função de 
sua constituição e composição, absorve e 
reflete as energias eletromagnéticas 

incidentes sobre sua superfície (Meneses e 
Madeira Netto, 2001). Os SIG’s são sistemas 
baseados em computador, usados para 
armazenar, manipular, analisar, recuperar, 
modelar e visualizar informações geográficas 
(Burrough e McDonnel, 1998).  
 
 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Por meio do processamento dos dados dos 
quatorze mapas anuais representativos da 
área urbana dos municípios da RMGV, foi 
possível quantificar o crescimento urbano 
anual (Tabela 1). Também se obteve um mapa 
ilustrativo desta expansão ocorrida de 1991 a 
2009, com a possibilidade de observação da 
dinâmica de crescimento periódico da mancha 
urbana por município (Figura 1). Estes dados 
foram comparados ao crescimento 
populacional ocorrido na região durante o 
período estudado.  
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                              Tabela 1 – Expansão Urbana em km².    

                                                           
Figura 1 – Mapa ilustrativo do crescimento  
       anual da mancha urbana da RMGV. 
 
Desta forma foi possível se observar que a 
maior expansão urbana ocorreu no municipio 
da Serra, com cerca de 13,11 km² de área, e o 
menor expansão na cidade de Vitória, com 
menos de 1km² de evolução. No periodo entre 
os anos de 1995 e 1997 se observou o maior 
crescimento da ocupação urbana da Grande 
Vitória, apresentando uma expansão de 
aproximadamente 8 km². A RMGV apresentou 
uma expansão urbana total, durante o periodo 
de estudo, de 33,18 km². 
   
 
CONCLUSÃO 
 
Deste estudo concluímos que houve um 
crescimento da área urbana em toda a RMGV, 
destacando-se os municípios de Serra e Vila 
Velha. Para esses mesmos municípios 
observou-se que o crescimento populacional 
apresentou os maiores índices. 
As imagens LandsatTM apresentaram-se 
satisfatórias para esse tipo de mapeamento, 
entretanto o crescimento urbano ocorrido no 
interior de uma mancha já urbanizada não 
pode ser detectada. 
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