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RESUMO 
 
Após a década de 1950, com o declínio das atividades ferroviárias no estado 
de São Paulo e as construções de novas rodovias, muitas indústrias 
encerraram suas atividades ou mudaram-se da capital para a região ou para o 
interior do estado acompanhando uma nova modalidade de transporte. As 
adjacências da ferrovia, antes movimentada pela economia cafeeira, e depois 
pela economia industrial, não mais serviam, e o entorno ferroviário começou a 
ser tomado por um conjunto de áreas ociosas. Muitas destas áreas, que antes 
atendiam às indústrias e ao transporte ferroviário, hoje estão em estado de 
subutilização e abandono. Este processo pode ser identificado em bairros 
fabris da cidade de São Paulo, como, por exemplo: Mooca, Vila Prudente e 
Ipiranga. Estas áreas ociosas são denominadas, por muitos autores, de 
brownfields. Este trabalho pretende identificar os potenciais brownfields 
ferroviários, isto é, aqueles que encontram-se nas proximidades da linha férrea, 
com o objetivo de subsidiar as políticas públicas locais em projetos de 
refuncionalização. Para isso, são utilizados produtos de sensoriamento remoto 
aliadas à técnicas de geoprocessamento. As imagens orbitais de alta resolução 
espacial permitem não somente a identificação de alvos urbanos, como 
também auxiliam na sua cartografia, atualização e monitoramento. Os 
Sistemas de Informações Geográficas (SIG), por conter banco de dados 
georeferenciado que permite trabalhar com informações e referências 
possibilita a reunião e gerenciamento de dados advindos de diversas fontes, 
auxiliando a identificação de determinados elementos como potenciais áreas 
de brownfields. O presente trabalho apresenta técnicas de geoprocessamento 
como a classificação supervisionada com o objetivo de identificar 
automaticamente tais áreas. O uso das geotecnologias direcionado a projetos 
de refuncionalização pode ser um importante aliado na implantação de planos 
de ação em áreas degradadas oriundas da desativação de indústria, 
adjacentes à  orla ferroviária. Esta pesquisa demonstra a viabilidade do uso 
das geotecnologias na detecção de tais áreas, bem como a refuncionalização 
das mesmas, que podem ser transformadas em áreas dinâmicas, dotadas, 
portanto, de novas possibilidades. 
 
INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, o transporte ferroviário foi responsável pela movimentação da 

economia cafeeira entre o final do século XIX e início do século XX. A produção 

excedente do café e as crises do mercado ocasionaram o declínio da economia 

cafeeira no início do século XX. Durante a Primeira Guerra Mundial começou o 



processo de industrialização no Brasil, que até então era um país 

predominantemente agrário. Com o investimento de capital no setor industrial 

no país, o número de instalações industriais aumentou, e como consequência, 

nos arredores da ferrovia, houve a formação de vilas operárias de 

trabalhadores das indústrias. Nesta época, o aumento da população urbana 

ocorreu também devido à migração do campo para as cidades em busca de 

empregos nas indústrias. Com a desvalorização do campo, teve início um 

processo de modernização baseada em um modelo europeu, com tentativas de 

mudar as características rurais do país. Deve-se considerar também os 

movimentos migratórios estrangeiros como outra causa do crescimento urbano 

no Brasil, como foi o caso dos imigrantes europeus que chegaram ao Brasil 

ainda no período de expansão das lavouras cafeeiras. A partir da década de 

1920, a paisagem na cidade de São Paulo começou a se transformar com o 

crescimento de pequenas indústrias, o aumento de funções e atividades em 

determinados setores industriais. Estas atividades dependeram da ferrovia para 

o transporte de mercadorias e matérias-primas, mas aos poucos foram se 

tornando obsoletas e ultrapassadas devido à construção das rodovias no país.  

A partir da década de 1950, com o incentivo às construções das 

rodovias no país, as indústrias da capital, aos poucos, começaram a 

deslocarem-se no sentido da região metropolitana de São Paulo e do interior 

do estado. Esta movimentação foi aumentando no decorrer das décadas 

seguintes, e as cidades do interior paulista começaram a receber as indústrias, 

e no que se refere à capital “imensos ambientes historicamente configurados 

perdem as suas funções. Centros históricos ficam esvaziados. Territórios 

industriais percebem-se, repentinamente, desqualificados” (LEITE, 2004). 

No âmbito industrial surge um novo processo de reorganização espacial 

e os centros industriais tornaram-se mais susceptíveis às novas formas de 

estruturação.  

 As atividades ferroviárias, a economia cafeeira e o processo de 

industrialização marcaram as cidades com elementos urbanos que hoje 

representam as transformações econômicas e sociais ocorridas no decorrer 

das décadas. Os imóveis e galpões, que antes eram parte da dinâmica da 

ferrovia e da indústria, em muitos bairros de passado fabril, foram sendo 



abandonados e muitos reaproveitados de outras maneiras, descaracterizando 

em grande parte as construções originais. 

 
A transformação de uma cidade industrial em metrópole pós-
industrial – bem como uma sucessão de planos diretores que 
ajudaram na formação de uma cidade que privilegia o 
automóvel em detrimento da utilização e ampliação dos 
transportes públicos – comprometeu a função da rede 
ferroviária e consequentemente a composição dos espaços 
urbanos e do uso de seu entorno. O que antes determinara a 
qualificação espacial hoje representa seu caso: terrenos 
vazios, prédios abandonados, espaços degradados 
(LORENZETTI, 2008). 

 
 Apesar da desconcentração industrial e da saída de muitas indústrias da 

metrópole para a região e para o interior do estado, a cidade de São Paulo não 

deixou de ser uma cidade industrial, sendo ainda sede de grande parte das 

indústrias do país. 

 
É claro que a atividade industrial ainda é extremamente 
relevante na metrópole de São Paulo, a qual se caracteriza 
pela intensa modernização tecnológica e pelo elevado grau de 
complexidade. No entanto, sua função primordial passou a se 
basear nos fluxos de informação, que lhe conferem o papel de 
centro de comando e de integração de todo o país (PANCHER, 
2006).  

 
Sanchez (2001), no que se refere ao abandono de imóveis salienta 

 
Ao não mais servir, os aparelhos e objetos são jogados fora, as 
instalações desmontadas e as obras demolidas. Em certas 
circunstâncias, porém, alguns poucos aparelhos e objetos são 
guardados em museus, arquivos ou bibliotecas, alguns 
edifícios preservados e algumas instalações mantidas. Assim, 
velhas minas subterrâneas tornam-se atração turística, velhos 
edifícios industriais são transformados em centros culturais e 
antigas residências burguesas tornam-se hotéis ou agências 
bancárias. Mas tudo isso são exceções, a maior parte dos 
velhos objetos vai parar no lixo, os velhos edifícios são 
demolidos, as instalações desfeitas e o entulho também é 
jogado fora. 

 
As indústrias desativadas, assim como a ferrovia e suas adjacências 

deixaram marcas na paisagem dos bairros paulistanos de passado fabril. Estes 

elementos são denominados por alguns autores de brownfields. 

 

 



O termo „brownfields‟ é definido pela direção do Comitê para o 
desenvolvimento de áreas abandonadas como sendo áreas 
abandonadas (desocupadas) ou subutilizadas (antigas) ou 
áreas onde a expansão ou o desenvolvimento é complicado 
por ter a ocorrência de (potencial) contaminação do solo ou 
atividades ameaçadoras ao solo, mas tem uma atividade 
potencial de reuso e desenvolvimento no sentido mais amplo. 
(EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, 2000)1 [tradução da 
autora] 

 
Quando elementos como antigas fábricas, galpões, estações, oficinas 

estão na proximidade da linha férrea ou dependeram no passado, de alguma 

forma, das atividades ferroviárias, estes são denominados brownfields 

ferroviários. Também são considerados brownfields ferroviários a própria linha 

férrea, os vagões, trilhos e tudo aquilo que se refere à ferrovia. 

A desativação de uma indústria pode ser ocasionada por diversas 

razões como a especificidade ou a terceirização de determinada etapa do 

processo industrial; abandono de determinado espaço devido à questões 

econômicas e a busca de novos espaços que ofereçam mais vantagens 

(desconcentração industrial); falência devido a situações econômicas do país 

como a alta concorrência ocasionada pela abertura de mercados internacionais 

ou problemas internos administrativos. Estas desativações criam um cenário de 

degradação no contexto das áreas urbanas. 

A cidade com cenários degradados pode, para muitas pessoas, remeter 

a pensamentos sobre a construção do “novo”, demolindo e “esquecendo” o 

antigo, o que não serve mais. A demolição visando “abrir espaço” para novas 

construções pode parecer uma opção viável e prática, mas por outro lado, pode 

destruir elementos que caracterizam determinado momento histórico. 

Muitas áreas de brownfields são, ou podem ser, consideradas 

patrimônios culturais, e o conhecimento sobre a preservação de patrimônios e 

elementos culturais é também muito importante para dar início ao processo de 

refuncionalização de determinadas áreas. 

                                                           
1
 The term ‘brownfield’is defined by the steering committee for brownfield development as being ‘abandoned (idle) 

or under-used (former) industrial facilities or sites where expansion or development is complicated by the occurrence 

of (potenctial) soil contamination or soil threatening activities, but have an active potenctial for reuse and 

development in the broadest sense.’PROKOP; SCHAMANN.Management of contaminated sites in Western 

Europe.European Environment Agency, Copenhagem, 2000. 



Para que a refuncionalização dos brownfields seja realizada é 

necessário que etapas sejam cumpridas, e principalmente, que projetos sejam 

inseridos nas políticas públicas da cidade.  

A identificação, cadastro e caracterização dos brownfields ferroviários 

consistem as primeiras etapas para a elaboração de projetos neste âmbito. 

Para tanto são necessários métodos para o estudo de tais áreas. 

É necessário que se identifique os brownfields nos bairros de passado 

fabril da cidade de São Paulo e que seja realizada uma análise de seu entorno. 

O uso de métodos envolvendo geotecnologias e os trabalhos de campo são 

muito importantes nesta identificação e análise, subsidiando projetos de 

reintegração destas áreas de forma produtiva ao novo tecido urbano.  

Esta pesquisa envolve o uso de geoprocessamento, utilização de 

produtos de sensoriamento remoto para identificação de potenciais brownfields 

ferroviários, auxiliando futuras intervenções em espaços ociosos nos bairros de 

passado fabril na cidade de São Paulo: Mooca, Vila Prudente e Ipiranga 

reinserido-os no contexto da metrópole. 

 
Recorte Espacial 

 
A cidade de São Paulo é uma importante metrópole brasileira, capital do 

estado de São Paulo. Sua população é de aproximadamente 11.253.000, 

segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 2010). 

A cidade de São Paulo tem uma área de 1.523 km2, está dividida em 31 

subprefeituras e 96 distritos administrativos (BRASIL, 2009). No município de 

São Paulo, 98% da população, segundo Censo de 2010 é urbana (BRASIL, 

2009) – Figura 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BRASIL E ESTADOS 

 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
Figura 1: Localização do estado de São Paulo no Brasil e da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí 

no estado de São Paulo 
Fonte: IBGE (2004, 2008); Teixeira (2000) 

Há bairros na cidade de São Paulo que tiveram em seu passado forte 

atuação no setor industrial-ferroviário, como os bairros Mooca, Ipiranga e Vila 

Prudente (Figura 2), por isso foram realizados estudos e análises nestes 

bairros onde a paisagem industrial e ferroviária ainda permanecem marcante, 

mesmo que de certa forma, degradadas. 

 
 
 

N 



 
Figura 2: Entorno de 1km da Estrada de Ferro Santos - Jundiaí (bairros Mooca, Ipiranga e Vila 

Prudente) na cidade de São Paulo - SP 
Organizado por Larissa Lucciane Volpe 

 
Além dos bairros Mooca, Vila Prudente e Ipiranga, o entorno de 1 km da 

linha férrea envolveu outros bairros da cidade de São Paulo como: Parque da 

Mooca (considerados pela maioria dos moradores como Mooca), Centro e 

Quinta da Paineira. No Centro e na Quinta da Paineira a concentração 

industrial é menor, porém serão considerados estes galpões por estarem 

inseridos no entorno da linha férrea. 

As áreas industriais desocupadas são muito estudadas em países como 

Estados Unidos - EUA e em países da Europa. Estas áreas são conhecidas 

como Friches Industrialles na França (SÁNCHEZ, 2001) ou Derelict Lands na 

Grã-Bretenha (SÁNCHEZ, 2004). O termo brownfields surgiu primeiramente 

nos EUA na década de 1970, e, de acordo com Vasques (2009), na época não 

havia alguma relação com áreas contaminadas. “Somente quando o termo se 

generalizou, foi usado para se referir às propriedades previamente 

desenvolvidas (e dependendo da atividade, esta poderia levar à 
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contaminação)”. No Brasil, não há um consenso para a utilização do termo 

brownfields, sendo que também alguns autores utilizam o termo passivo 

ambiental para se referir ao “acúmulo de danos ambientais que devem ser 

reparados a fim de que seja mantida a qualidade ambiental de um determinado 

local” (SANCHÉZ, 2001). 

 Os brownfields ferroviários são áreas que, em algum momento do 

passado, realizaram atividades importantes para o desenvolvimento econômico 

e social da cidade e do país. Tanto os elementos da própria ferrovia quanto 

suas adjacências foram fundamentais neste processo de desenvolvimento. 

Estas áreas hoje podem apresentarem-se obsoletas e degradadas, sendo 

necessário que haja estudos para devolver-lhes sua função ou atribuir-lhes um 

nova. 

Os brownfields ferroviários representam a deteriorização do espaço com 

extensos terrenos abandonados com o acúmulo de lixo e entulhos, criadouro 

de insetos etc. Projetos para a refuncionalização e valorização do patrimônio 

industrial-ferroviário pode levar à cidade um novo cenário, pode trazer novas 

riquezas visual ou social.  

 
Geotecnologias e o estudo dos brownfields 

 
Os produtos advindos de sensores orbitais como as imagens aéreas, 

bem como o uso de técnicas e sistemas computacionais  para se trabalhar com 

estes produtos, auxiliam a organização e caracterização do espaço urbano por 

meio da identificação de determinados elementos.  

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) permitem o trabalho 

com imagens e dados geográficos. Trata-se de um sistema computacional 

complexo que possui banco de dados capaz de armazenar e gerenciar 

informações, bem como referenciar os dados no espaço (coordenadas 

geográficas), armazenando sua localização. 

A técnica de análise de imagens é atualmente um recurso indispensável 

ao levantamento de componentes de uso do solo urbano. O SIG utiliza 

métodos matemáticos para georeferenciar e classificar dados obtidos de fontes 

como imagens aéreas, mapas ou cartas.  

Os programas que permitem trabalhar com as imagens aéreas 

ganharam maior importância e foram melhores preparados a partir da década 



de 1980, oferecendo diversos recursos que possibilitam a manipulação da 

imagem e também o gerenciamento dos dados. Dessa forma, estes programas 

permitem que o usuário realize trabalhos de cartografia digital, processamento 

de dados e elaboração de mapas. 

 Uma importante análise dos dados é a interpretação digital de uma 

imagem, realizada por meio de técnicas matemáticas e computacionais. Este 

tipo de interpretação também depende da atuação humana em parte de seu 

processo. A interpretação digital depende de etapas como tratamento da 

imagem, segmentação e classificação. São etapas realizadas pelo programa 

com comandos fornecidos pelo usuário. Luchiari et al (2005, p.47) citam itens 

importantes na interpretação visual como: tonalidade (intensidade de energia 

eletromagnética refletida ou emitida por um objeto); tamanho de um objeto; 

forma (características morfológicas); sombras (ausência da energia refletida ou 

emitida); textura (frequência da variação de tons numa imagem); padrão 

(arranjo espacial entre os objetos representados e sua eventual repetição) e 

localização de um objeto em relação aos outros. 

 O tratamento da imagem é realizada com o objetivo de se obter 

melhores resultados para posterior interpretação. A segmentação consiste em 

agrupar áreas com características mais homogêneas visando uma 

classificação que consiste em atribuir classes a estas áreas. 

 Dentre as classificações digitais automáticas estão as denominadas 

supervisionadas e não supervisionadas. A classificação supervisionada requer 

que o usuário observador selecione “amostras” que representem as categorias 

de interesse, sendo estas já conhecidas previamente na realidade. Já a 

classificação não supervisionada é realizada diretamente pelo sistema 

computacional, sem pré-definição pelo usuário observador sem coleta de 

amostras, apenas por meio de métodos estatísticos realizados pelo sistema 

que classifica de acordo com as características espectrais da imagem. 

A classificação de alvos urbanos, como vegetação ou telhados, vem 

crescendo nas últimas décadas, sendo os trabalhos diferenciados por vários 

métodos para se obter um resultado de identificação. Para classificar um 

potencial brownfield na cidade de São Paulo é necessário a análise dos 

telhados (envolvendo cor, tamanho e forma principalmente) em conjunto com 

outros elementos como a proximidade de terrenos com vegetação, solo 



exposto ou estacionamentos vazios (terrenos pavimentados sem a presença de 

carros).  

“Os estudos que analisam brownfields usando sensoriamento remoto 

ainda não completaram uma década, revelando um campo propício à 

exploração de novos métodos de identificação de brownfields” (VASQUES, 

2009). 

 
Trabalhos de campo e o uso de geotecnologias 
 

Neste trabalho foram identificados primeiramente os brownfields 

industriais no entorno de 1 km da linha férrea.  

O trabalho de campo em uma pesquisa consistem uma etapa 

fundamental para que o estudo seja realizado in loco, de forma a conhecer o 

local na ocorrência de estudos de caso, esclarecer dúvidas e confirmar 

trabalhos teóricos permitindo a realização integrada do trabalho prático e 

teórico que se complementam. O trabalho de campo constitui uma das fases da 

metodologia do trabalho. O trabalho de campo nesta pesquisa teve o objetivo 

de caracterizar os bairros percorridos e averiguar as informações contidas em 

cadastros, cartas e nas imagens aéreas. No decorrer do trabalho, onde eram 

identificados os brownfields, foram realizadas conversas informais com 

moradores ou trabalhadores do bairro para se ter mais informações à respeito 

daquele imóvel. Nem sempre as pessoas sabiam o que funcionava ou o que 

representava aquela área, o que reforça ainda mais a memória sendo perdida 

no próprio bairro. No caso do bairro Mooca, por exemplo, havia em um dos dias 

de trabalho de campo uma pequena reunião de moradores, onde foi possível 

ter mais informações sobre aquele bairro, e principalmente, saber que, naquele 

bairro especificamente, ficou claro a preocupação com o tombamento das 

antigas indústrias, a importância das chaminés, a preocupação com novas 

construções no lugar de complexos industriais que retratavam a história da 

cidade de São Paulo e não somente da Mooca. Neste mesmo bairro o 

proprietário do atual Moinho Eventos abriu muito atenciosamente suas portas 

para falar sobre o imóvel e sobre como funcionavam os antigos moinhos. 

Conhecer a enorme área possibilitou entender a importância que tem para o 

bairro o seu tombamento e seu reconhecimento na paisagem da cidade.  



No bairro Vila Prudente a intensidade de antigas áreas industriais é 

menor. O que se nota são grandes empreendimentos residenciais surgindo a 

cada dia, de acordo com a população do local, que pouco se lembra de 

indústrias importantes atuantes neste bairro. No bairro Ipiranga a atuação de 

empresas em funcionamento ainda é grande, mesmo assim há complexos 

industriais antigos que trazem para a cidade um estado de abandono, locais 

que necessitam de intervenções, de acordo com a população e registros 

realizados no local. 

No percurso pela linha férrea a paisagem em seu entorno parecia 

sempre a mesma, pois o que havia era uma quantidade significativa de galpões 

formando complexos, em estado de abandono, mesmo que muito deles 

estivessem parcialmente com alguma atividade, como foi visto em trabalhos de 

campo nas ruas aos redores da linha férrea. Muitos dos trens que estão em 

circulação nos bairros após a estação Francisco Morato, são novos e estão em 

bons estado, assim como algumas estações. Mas são questões pontuais, não 

se trata de uma reforma em todo complexo ferroviário e sim em alguns pontos. 

Muitos vagões estão em completo abandono, assim como trilhos e seu entorno 

coberto, muitas vezes, por mato alto e entulho, na mesma área onde circulam 

os novos trens de passageiros. E, em conversa com os passageiros, foi visto 

que na estrutura como horários, quantidade de trens, pouco se alterou, pois 

continua a dificuldade em se locomover em horários de maior movimento. 

Então se nota que ainda não há uma retomada das funções ferroviárias, mas 

talvez, possa se dizer, sendo otimista, que está havendo uma tentativa. Esta 

possibilidade, ao se dialogar com as pessoas que utilizam deste transporte, 

traz uma grande euforia e esperança que esta modalidade de transporte ainda 

possa ser eficaz e se expandir para resolver problemas relacionados ao 

transporte em outras cidades inclusive. No que se refere à refuncionalização da 

ferrovia as opiniões, de maneira geral, não se dividem, a população gostaria 

que a antiga função dos trens seja retomada de maneira eficiente, pelo menos 

no que diz respeito ao transporte de passageiros. 

Por meio destes trabalhos foi possível traçar o cenário atual dos bairros 

fabris estudados auxiliando também a análise temporal das áreas de 

brownfields ferroviários. 

 



CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS BROWNFIELDS FERROVIÁRIOS 

As imagens aéreas permitiram a observação estática dos elementos 

urbanos, por meio da definição das formas, das cores, estruturas e da própria 

textura. A classificação de uma imagem pode ser feita de maneira a delinear 

tais elementos observados. Neste trabalho, a classificação realizada foi a digital 

automática supervisionada (pixel-a-pixel e orientada a objeto) realizada por 

meio de técnicas matemáticas e computacionais, onde o próprio programa 

identifica áreas recém amostradas pelo usuário. Neste método as áreas 

necessitam de posterior observação para avaliação do índice de acertos e os 

trabalhos de campo complementam o processo de averiguação. Dessa forma, 

optou-se por realizar a classificação automática supervisionada no software 

eCognition. 

O software eCognition (Definiens) é um programa classificador, próprio 

para este fim, onde a imagem passa pelo processo de segmentação utilizando 

algoritmos fornecidos pelo usuário. Espindola e Câmara (2007) afirmam que 

“um dos desafios consiste em selecionar os parâmetros que resultem nos 

melhores resultados da segmentação.” Após definir os parâmetros para a 

segmentação, as classes e as características de cada classe, é necessário 

selecionar amostras e executar o classificador. Dessa forma, o programa 

fornece as informações sobre a imagem e suas classes de acordo com o que 

foi pré-determinado pelo usuário. 

Foi realizada a segmentação “orientada a objeto” (OBIA), que agrupa os 

pixels seguindo determinados parâmetros pré-estipulados como textura, forma, 

cores, relação de vizinhança, bordas, escala. “Na maioria dos casos 

informações importantes para entender uma imagem não é representada por 

pixels sozinhos, mas por significativos objetos da imagem e suas mútuas 

relações.” (BAATZ; SCHAPE, 2000)2 [tradução da autora]. Segundo os autores, 

“procedimentos para a segmentação de imagens são objetivos principais das 

pesquisas na área da análise das paisagens há anos. Muitas abordagens 

diferentes têm sido seguidas.”3[tradução da autora]. A segmentação tem como 

objetivo extrair em primeira instância os objetos de interesses para que a 

                                                           
2In most cases important semantic information to understand an image is not represented in single pixels but in 

meaningful image objects and their mutual relations. 
3 Procedures for image segmentation are a main research focus in the area of image analysis since years. Many 

different approaches have been followed. 



classificação tenha qualidade, por isso, este primeiro passo é tão importante 

logo no início dos trabalhos, reduzindo ao máximo os problemas 

posteriores.“Os objetos com características em comum são agrupados em 

classes, e estas são organizadas em forma de rede hierárquica, onde as 

classes de um nível inferior (subclasses) herdam as características da classe 

do nível superior (superclasse) (PINHO, 2006). Segundo a autora “estes 

objetos são os segmentos, os quais são gerados a partir de um procedimento 

de segmentação [...] A segmentação multiresolução é responsável pela 

geração dos objetos da imagem em diferentes escalas de detalhamento”. 

O algoritmo utilizado para realizar a segmentação foi o multiresolution 

segmentation. Segundo Baatz e Schape (2000) “os dois principais 

componentes da “Multiresolution segmentation” (segmentação multiresolução) 

são: - Determinar os objetos de imagem que vão se fundir em cada etapa; - 

Definição de uma homogeneidade de objetos de imagem para calcular a 

montagem de um objeto de imagem.” [tradução da autora, grifo da autora].4 

A imagem utilizada neste processo é muito importante, pois dela irá 

depender uma segmentação e classificação mais adequada levando em conta 

as resoluções espectral, radiométrica e espacial. 

No processo de segmentação é necessário definir quatro parâmetros: 

escala, pesos para bandas espectrais, pesos para cor e forma, e pesos para 

suavidade e compacidade. 

Foi criado um “processo pai” na árvore de processos5 do programa com 

o nome “Segmentação” a fim de organizar as tentativas de segmentação. O 

algoritmo utilizado foi o multiresolution segmentation onde a segmentação 

ocorreu através de pixels da imagem. O processo foi nomeado como Level1, o 

peso das bandas foram mantidos iguais e a escala utilizada foi de valor 100. 

Como critério de forma, o peso foi de 0.2, pois os telhados dos galpões 

possuem formas características que devem ser consideradas. O peso para a 

cor foi de 0,8 (Figura 3). Foram realizadas outras tentativas de segmentação 

até se encontrar a mais adequada que foi a realizada sobre a segmentação já 

                                                           
4The two main components of multiresolution segmentation are: Decision Heuristics to determine the image objects 

that will merge at each step; Definition of a homogeneity of image objects to compute the degree of fitting for a pair 

of image objects. 
5
 Árvores de processos é o ambiente onde o programa E-cognition organiza os comandos. 



feita (Level1), manteve os mesmos critérios, recebeu o nome de Level4 e a 

escala foi de 75 (Figura 4). 

 

  
Figura 3: Level1, escala 100 Figura 4: Level4, escala 75 

 
Após o processo de segmentação foram criadas as classes e para cada 

classe foi atribuída uma cor e uma característica (Figura 5). 

 

 
Figura 5: Classes criadas no software eCognition 

 
 

As características para a classe vegetação - NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index), Sombra e Telha cerâmica – Telha de barro, foram criadas por 

meio da criação de equações pré-estipuladas 

 

“NDVI – índice de vegetação: indica a quantidade de vegetação em uma 
determinada área.” 

 
Fonte: CAZES (2005) 

 
 

A identificação da vegetação foi importante para se analisar principalmente a 

vegetação rasteira muito presente nos brownfields ferroviários. Esta vegetação 



rasteira foi muito observada em trabalhos de campo, principalmente onde se 

encontram os trilhos e vagões. Mas cabe aqui observá-las em uma imagem de 

satélite de alta resolução buscando sua identificação para posterior análise em 

conjunto com outras características que indicam potenciais brownfields ferroviários. 

 Embora a classe “Sombra” não seja considerada como uso do solo, ela está 

presente nas imagens de alta resolução. Neste caso considerou-se esta classe para 

que o programa não indicasse uma “não-classificação”. Observou-se também que a 

identificação de áreas de sombra foram importantes para observar áreas de 

verticalização. Na imagem trabalhada Geoeye (IMAGEM, 2009), as sombras foram 

mais marcantes devido à inclinação da referida imagem. Para classificar “Sombra” 

utilizou-se a seguinte equação: 

 

 
Fonte: ENCARNAÇÃO et al (2007) 

 

A classe “telha cerâmica” foi utilizada para identificar as quadras residenciais, 

exceto prédios. É visto que as quadras residenciais apresentam-se separadamente 

das indústrias, embora estejam próximas. 

 
Fonte: ENCARNAÇÃO et al (2007) 

 

Antes do processo de classificação automática foram coletadas amostras da 

imagem indicando as características de cada classe. Este processo é parte da 

classificação automática supervisionada (Figuras 6 a 13). 

 

  
Figura 6: Imagem Geoeye (2009) Figura 7: Imagem Geoeye (2009) classificada 

 

Observa-se no exemplo da marcação A que o galpão industrial antigo foi 

marcado com a classe “Telha cinza escura”. Na marcação B os galpões novos estão 

D 

A B 

C 



marcados com a classe “Telha cinza clara” e o estacionamento ao lado com a classe 

“Pavimento”, o que pode indicar uma nova utilização do espaço. Na marcação C há 

presença da classe “Telha cinza escura” e “Pavimento”, podendo indicar antigos 

galpões industriais, mas área ainda em uso. A marcação D é representada pela classe 

“Telha cerâmica”, o que indica densa área residencial. 

  
Figura 8: Imagem Geoeye (2009) Figura 9: Imagem Geoeye (2009) classificada 

 
Na marcação E foi marcada a classe “Vegetação rasteira” presente na linha férrea. 

Logo ao lado direito são vistos galpões classificados como “Telha cinza escura”, são 

galpões antigos. Na marcação F é vista a classe “Solo exposto”, resultado de uma 

demolição realizada no local, também nota-se vegetação rasteira nesta mesma área. 

Na marcação G foram identificadas as “Telhas cinzas escuras” e as “Telhas metálicas”, 

próximo a área que compreende a linha férrea. 

  
Figura 10: Imagem Geoeye (2009) Figura 11: Imagem Geoeye (2009) classificada 

 
Na marcação H observa-se o rio identificado por sua classe. Ao lado direito a classe 

“Telha Cinza Escura” e “Pavimento”, indicando um galpão antigo e as ruas. Na 

marcação I a classe “Vegetação rasteira” e “Vegetação arbórea” foram bem 

identificadas. Como visto na imagem aérea são terrenos com mato baixo, não chega a 

apresentar solo exposto. 

E 

F 

G 

H 

I 



  
Figura 12: Imagem Geoeye (2009) Figura 13: Imagem Geoeye (2009) classificada 

 
A marcação N mostra a classe “Solo exposto”, resultado de uma demolição no local. Ao 

lado direito foi identificada a classe “Ferrovia”, indicando a área da linha férrea. 

 
O resultado da classificação automática supervisionada é medida pela acurácia. 

Para esta classificação temos os seguintes resultados: 

 
 

 
Figura 14: Valor da acurácia 

 
“Em geral pode-se dizer que: quanto mais próximo os valores são de 1.0, 

melhor é o resultado da classificação.” [tradução da autora] (DEFINIENS, 2004)6. 

Dessa forma, neste teste o valor de 0,90 é considerado muito bom. 

 

 
RESULTADOS PARCIAIS 

O uso de banco de dados digital com informações georeferenciadas são 

utilizadas com o objetivo de gerenciar, administrar e atualizar dados que 

possibilitem uma melhor tomada de decisões. 

No caso da gestão municipal, um banco com dados georeferenciados 

deve atender às diversas finalidades auxiliando a organização do espaço. 

O uso das geotecnologias para identificação e caracterização dos 

brownfields ferroviários da metrópole de São Paulo pode auxiliar diretamente 

as políticas públicas visando valorizar o patrimônio industrial e ferroviário na 

paisagem da metrópole paulistana. 

                                                           
6 In general one can say: the closer the values are to 1.0 the better the classification result. (DEFINIENS, 2004). 

Disponível em: http://www.gis.unbc.ca/help/software/ecognition4/ELuserguide.pdf. Acesso em 29 set 2012. 

N 



Foram observados conjuntos densos de galpões industriais na orla 

ferroviária nos bairros Mooca, Ipiranga, Vila Prudente, muitos em estado de 

degradação. Foi também observado nas adjacências da ferrovia, vagões e 

trilhos em completo abandono, mesmo com os trens urbanos ainda em 

operação e, em pontos isolados vagões e estações sendo reformados, como 

por exemplo, a estação Ipiranga. A ferrugem e a vegetação toma conta de 

trilhos e vagões, misturando-se com os galpões industriais em seu entorno. Os  

bairros, no geral, atualmente são marcados por este cenário com algumas 

situações pontuais em que crescem novos empreendimentos residenciais, 

mesclando a paisagem do bairro. 

As imagens aéreas foram georeferenciadas e tratadas também em 

ambiente SIG para início do trabalho de segmentação e classificação digital, 

sendo classificada no eCognition que apresentou, no geral, resultados 

adequados na identificação dos brownfields ferroviários, podendo aprimorar 

tais técnicas para cadastros específicos dentro das políticas públicas. Um 

banco de dados foi elaborado paralelamente contendo informações sobre os 

brownfields ferroviários estudados. O sistema de identificação e cadastro é o 

início para projetos de refuncionalização, pois a organização de dados da área 

que se pretende intervir estrutura qualquer projeto que se deseja implantar. 

Na maior parte das vezes, não há nas diretrizes municipais trabalhos 

envolvendo geotecnologias, principalmente trabalhos direcionados para planos 

de ação. No que se refere às áreas de brownfields ferroviários o que mais se 

nota em leis e diretrizes municipais são algumas menções sobre preservação 

patrimonial.  

Muitas vezes, os brownfields industriais, mesmo quando muito 

próximos à ferrovia, não são considerados brownfields ferroviários, e, neste 

contexto, há poucos direcionamentos para a refuncionalização. Muitas vezes 

não há uma visão integrada da paisagem ferroviária e industrial, sendo que 

uma atividade apresentou-se por muito tempo vinculada a outra.   

A identificação automática de áreas de brownfields ferroviários 

realizada em um SIG com técnicas e métodos adequados auxilia diretamente 

medidas como a caracterização e cadastro de áreas de brownfields, medidas 

restritivas em áreas de risco e elaboração de projetos de refuncionalização 

baseado em seu entorno e no contexto da cidade, transformando locais hoje 



ociosos e obscuros em locais futuramente dinâmicos e inseridos em um novo 

cenário na metrópole paulistana.  
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