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RESUMO:

Este trabalho aborda um fato que é histórico e cultural na estruturação e formação das cidades

brasileiras e mundiais. As cidades brasileiras seguiram uma tendência mundial e histórica de se

instalarem as margens de cursos d`águas, desrespeitando os limites da natureza, que são as

várzeas, e com isso sofrendo as conseqüências. Para representar este fato, utilizamos o caso de

São José da Lapa, na qual a população urbana, nos períodos de chuvas, tem sofrido as

conseqüências dos alagamentos e da perda dos pertences econômicos. Com isto buscamos

desenvolver análise espaciais que resultem em mapas temáticos representativos das áreas

impróprias à ocupação, de modo a auxiliar o planejamento da cidade e a promover mudanças

futuras com o objetivo de minimizar os efeitos das chuvas sobre São José da Lapa.
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INTRODUÇÃO

As chuvas têm causado grandes transtornos à maioria das cidades brasileiras, muitos deles devido

aos processos de ocupação dos solos inadequados e ao desrespeito às questões ambientais. O não

cumprimento da legislação que regulamenta o uso e ocupação do solo, assim como os processos

de obstrução das calhas naturais de escoamento de água - como lançamento de dejetos e lixos

dentro dos cursos d`águas (rios, riachos, ribeirões) - provocam grandes impactos sobre as

populações. Diante disto, os efeitos são vários, indo desde alagamentos, inundações e

assoreamentos de rios, até a desestruturação do solo, através de desabamentos, desmoronamentos

e voçorocas.

A escolha do município de São José da Lapa ocorreu no período de minha permanência no

Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, quando trabalhava junto à Diretoria de Recursos

Hídricos, e a ela foi solicitado, pela prefeitura do Município, um projeto de combate e controle a

cheias que ocorrem na área urbana. Por motivos econômicos, não foi possível ao IGAM

encampar a idéia. Insatisfeito com a situação e buscando desenvolver um estudo ambiental no

curso de Geoprocessamento da UFMG, propus à orientadora Ana Clara M. Moura, o

desenvolvimento de um trabalho que permitisse diagnosticar as áreas ocorrentes de enchentes e a

propor um levantamento das áreas favoráveis à ocupação humana na cidade de São José da Lapa.

São José da Lapa tem a sua história ligada à história de Vespasiano, ao qual pertenceu até 1992,

designada como “Carrancas”. Em 27 de abril de 1992, através da Lei 10.704, o Município se
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emancipou, desmembrando o território de Vespasiano. A cidade de São José da Lapa possui uma

área de 49,03 Km2. Segundo a Fundação João Pinheiro (13/11/1998), a população total do

Município é de 12.201 habitantes, sendo 7.779 residentes na área urbana e 4.422 residindo na

área rural. O município localiza-se ao Norte de Belo Horizonte, fazendo limites com os

municípios de Lagoa Santa, Confins, Vespasiano, Pedro Leopoldo e Ribeirão da Neves, tendo a

Sede Municipal a localização de (-) 19,7003º de Latitude e (-)43,9547º de Longitude. As vias de

acesso a São José da Lapa são as rodovias estaduais MG 010 e MG 424. O principal córrego que

corta a cidade é o Pau de Cheiro. A principal fonte de recurso são provindos dos impostos

municipais e de ICMS. O município é dotado de nove escolas, sendo três estaduais e seis

municipais.

Figura 01: Localização do Município de São José da Lapa
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Para a execução do trabalho foram utilizados os softwares Microstation (Básico, Geoterrain e

Descartes) e SAGA, o mapa da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Folha SE.23-ZC-VI-1-

SO, referente à cidade de Lagoa Santa, na Escala de 1:25000, elaborada pelo Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística – IBGE em 1977 e reproduzida pelo Instituto de Geociências Aplicadas

– IGA e a ortofoto 35 – 17 –17, na escala de 1:10000 do município de São José da Lapa,

elaborada pela CEMIG em 1998, e gentilmente autorizada a reprodução através de fotografias

pelos funcionários do IGA.

A área de estudo é delimitada no mapa de Lagoa Santa as Coordenadas em UTM, inferiores de

605 e 7816 Km, e superiores 611 e 7823 Km. Para a ortofoto foram utilizadas as Coordenadas em

UTM, inferiores 606 e 7816 Km, e as superiores 611 e 7823 Km.

Este trabalho é composto por quatro capítulos: o Primeiro Capítulo desenvolve um estudo dos

conceitos fundamentais em geoprocessamento, o Segundo Capítulo explicita os caminhos

tomados por esta pesquisa para a obtenção das respostas, o Terceiro Capítulo é composto pela

elaboraboração das bases cartográficas a partir da vetorização e da transformação em formato

matricial (rasterização) de informações, e o Quarto Capítulo aborda os resultados obtidos no

somatório de todos os mapas, permitindo a análise e a avaliação das áreas adequadas e

inadequadas à ocupação urbana na Cidade de São José da Lapa.
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I CAPITULO

CONCEITOS EM GEOPROCESSAMENTO

O geoprocessamento é um conjunto de ferramentas e técnicas usadas para interpretar, analisar e

compreender o espaço em diferentes perspectivas. As ferramentas que compõem

geoprocessamento são os equipamentos de informática ou hardware (computadores, scanners,

mesas digitadoras, etc.), os softwares e seus aplicativos, bancos de dados cartográficos e

alfanuméricos, modelos de análise, etc.

Para dar significado à pesquisa, foi desenvolvido neste Capitulo uma revisão bibliográfica de

cada elemento envolvido, de modo a dar melhor embasamento aos objetivos a serem atingidos e

justificar as decisões metodológicas.

1.1. Geoprocessamento

O termo geoprocessamento tem sua origem na combinação de vocábulos do latim e do grego, que

associados geram o significado de olhar sobre o espaço. Segundo MOURA (2000:3),

geoprocessamento tem sua origem a partir da combinação dos vocábulos “geografia, do qual

(geo) tem significado de terra e (grafia) representação da terra” e processamento que vem de

“processo” e significa “andar avante ou progresso”.
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Além do sentido vocabular, geoprocessamento está associado a um sentido científico que se vê

interligado ao pensamento geográfico e à ciência da computação, através do processamento de

dados. O pensamento geográfico influencia o geoprocessamento, através do objetivo de localizar

elementos e características, necessitando de exatidão, o que requer o uso de recursos de cálculos

matemáticos e geometria. Já o Processamento de Dados é o instrumento que permite a consulta e

a construção de correlações de variáveis pois, através dos dados armazenados em seus sistemas,

permite combiná-los de diferentes modos, gerando diferentes níveis de perspectivas e análises. A

combinação das duas ciências é imprescindível para a formação do geoprocessamento, pois caso

elas agissem como elementos distintos e isolados, o geoprocessamento perderia o seu sentido de

instrumento de análise do espaço.

O geoprocessamento também é visto em outras culturas como instrumento de leitura do espaço.

Segundo MOURA (2000:3), uma das formas é o “geomatic - termo que diz respeito a instrumentos e

técnicas para a obtenção de dados espaciais, bem como teorias relativa à automação aplicada na

obtenção de informações espaciais. Já o termo em português “geomática” é compreendido como

associado somente à etapa de aquisição e tratamento de dados, e não de análise”.

O geoprocessamento possui vários aplicativos que vão desde a aquisição, tratamento e análise

dos dados. Esta idéia é real, pois de acordo com a pesquisa de MOURA (op.cit), vários autores

defendem o fato do geoprocessamento englobar o processamento digital de imagens, a cartografia

digital e os sistemas informativos geográficos.

Neste trabalho fizemos uso do geoprocessamento, através dos conceitos e técnicas da cartografia

digital, e a montagem de um SIG seguido de aplicações de alguns modelos de análise para síntese
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de variáveis, o que permitiu a construção de cartas temáticas da cidade de São José da Lapa.

Estas cartas têm o objetivo de promover uma análise das áreas que possuem propensão a

enchentes no espaço urbano e de auxiliar os futuros planejamentos de ocupação urbana. A

cartografia digital e os modelos permitiram a montagem de bases cartográficas em formato

vetorial e matricial, em informações bidimensionais e tridimensionais, assim como a construção

de análises morfológicas da área. Já o SIG permitiu o cruzamento de variáveis para a

caracterização da área pois, como define SOARES FILHO (2000:3) “os mapas são o centro para

todos os SIGs”.

1.2. – Noções de Espaço

Espaço é um conceito que há muito tempo vem sendo discutido por diferentes ciências, mas com

o objetivo de enfocar o termo em sua aplicabilidade ao geoprocessamento, optou-se por fazer

uma descrição do conceito segundo o olhar da geografia. A opção pela geografia deve-se ao fato

do espaço fazer parte do seu objeto de estudo.

O espaço muitas vezes está associado a diferentes termos, como sideral, topológico, econômico,

pessoal, etc. Por exemplo, na Geografia Clássica, espaço encontra-se vinculado a paisagem e

região. Segundo RATZEL (1882), “espaço é a base indispensável para a vida do homem, reunindo

condições naturais e produzidas”. Já na Geografia Teorética – Quantitativa, segundo MATOS

(2001), “o espaço responde à lógica econômica da maximização dos lucros e minimização dos custos”.

Esta última visão está vinculada a aspectos econômicos, segundo a qual distância apresenta-se

como um diferencial para a representação do espaço e escolha por certas localizações.
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Na Geografia Crítica o espaço passou a ser definido como resultado da formação social, não

como um ser único, mas interrelacionado a um conjunto de elementos produzidos. SANTOS

(1988), buscou definir o espaço a partir da relação existente entre as sociedades, como se vê:

“Uma sociedade só se torna concreta através de seu espaço, e o

espaço só se torna inteligível através da sociedade”.

Tuan (1983) através da Geografia Humanística fundamenta sua interpretação de espaço nos

conceitos elaborados pela Geografia Crítica, acrescido pelos efeitos da cultura sobre as

sociedades. Ou seja, o espaço é formado a partir das relações afetivas culturais existentes entre

sociedade e o local de fixação.

Hoje, observa-se que o espaço está associado a um aglomerado de relações sócio–econômicas,

culturais e temporais, acrescidos por uma dependência ecológica. Este acréscimo é o que

determina o tempo de fixação do homem no espaço.

O conceito de espaço foi inserido neste trabalho para compreendermos os motivos que levam as

populações a se fixarem em um lugar específico. No caso de São José da Lapa, a ocupação do

espaço urbano está relacionado a um processo cultural de ocupação das margens dos rios, motivo

que nos faz justificar a ocupação a partir do pensamento da geografia humanística. O desafio para

os técnicos de planejamento, em situações como a de São José da Lapa, é conscientizar a

população sobre os riscos já tão antigos. O geoprocessamento pode ser eficaz ferramenta para os

técnicos, ao promover análises e sínteses de dados que justifiquem as decisões da administração

do espaço urbano.
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1.3. – Modelos na Análise Espacial

Um modelo só pode ser útil se representar a realidade de forma simplificada, pois se esta for

apresentada de maneira complexa, será reproduzida a complexidade, e deste modo não faz sentido

a existência do modelo. A utilização da tecnologia na representação da realidade consiste em

instrumento de grande auxílio para os estudos ambientais.

Segundo CHORLEY e HAGGET (1975), o modelo pode ser visto como uma teoria, um lei, uma

hipótese, uma idéia estruturada, uma relação, uma função ou equação, uma síntese de dados ou

argumentos do mundo real.

Os modelos são simplificações das realidades e devem considerar as características essenciais e

ignorar os detalhes. Para CHORLEY e HAGGET (op.cit), “o sistema é estudado sob determinado

objetivo, e tudo o que não afeta esse objetivo deve ser eliminado”

A importância dos modelos foi defendida por APOSTEL (1961), por permitirem uma visão

superior das características essenciais de um domínio. Para o autor, somente com a

individualização de cada sistema é que se obtém a máxima compreensão da realidade, pois “a

mente precisa ver o sistema em comparação e separado de todos os outros”.

O modelo só permite abordar a complexidade porque ele a simplifica. A imagem detalhada da

complexidade reproduz a complexidade, o que não é útil. Para SANTOS (1978), é dando destaque

a um caráter particular selecionado pela sua importância que vemos o modelo progredir. Ele é por

natureza parcial e simplificador.
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São características principais para elaboração de modelo, segundo CHORLEY e HAGGET

(op.cit):

•  Seletividade: deve coletar somente as informações consideradas importantes para que os

aspectos fundamentais sejam realçados.

•  Estruturação: deve existir uma relação estabelecida entre os elementos selecionados.

•  Sugestividade: tem de apresentar um potencial explicativo do modelo.

•  Aproximidade: tem de possuir uma representação próximo a realidade.

•  Reaplicabilidade: o modelo tem de ser reaplicavel em diversos casos de mesma categoria.

Os mesmos autores traçam as funções para os modelos:

•  Psicológica: simplificação da realidade.

•  Aquisitiva: possibilidade de se definir, coletar e ordenar as informações.

•  Fertilidade: organizar dados e extrair o máximo de informação

•  Logicidade: a possibilidade de ser explicativo.

•  Normativo: a possibilidade de comparação de fenômenos.

•  Sistemática: elementos apreendidos, considerados interligados.

•  Construtiva: possibilidade de formular leis e teorias.

•  Parentesco: promovem a comunicação de idéias científicas.

No presente trabalho estaremos aplicando o conceito de modelos ao construirmos um conjunto de

dados digitais que nada mais são do que um recorte da realidade para fins específicos, no caso o

estudo de uso do solo de São José da Lapa. A construção da cartografia digital passa por processos
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de síntese, segundo modelos de representação, e a montagem do SIG é a construção de um modelo

digital do ambiente, com a seleção de alguns de seus componentes para uma análise específica.

1.3.1. – Modelo Digital de Terreno - MDT

O Modelo Digital de Terreno – MDT –  é um modelado tridimensional utilizado para representar

formas de relevo, armazenado em formato digital para uso em microcomputadores. Este modelado

se processa sobre uma equação matemática, a partir de três variáveis (X, Y e Z) que em uma

representação cartográfica são interpretados como coordenadas de Latitudes e Longitude para os

dois primeiros e de valor altimétrico para o terceiro.

Segundo MOURA e ROCHA (2001:231), a vantagem deste modelo “está em poder determinar

direta e rapidamente a cota de qualquer ponto e em obter perfis e seções transversais, com

cálculos de cotas ao longo da linha desejada”.

O MDT não tem uma nomenclatura única. CHISTOFOLETTI (1999:61) salienta, a partir da

literatura existente, que existem outros modelos com representação igual ao MDT, recebendo

outra nomenclatura. É o caso do Modelo Digital de Elevação, que é muito utilizado para

representar valores altimétricos. Outro modelo de representação semelhante é o Modelo Numérico

de Terreno.

O Modelo Digital de Terreno pode ter diversas aplicações. MOURA e ROCHA (2001:2) destacam

a aplicação em casos de “armazenamento da altimetria para mapas digitais em Sistemas de

Informações Geográficas, a partir da geração automática de curvas de nível, da geração de perfis
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topográficos e seções de terreno, preparação de mapas de declividade, mapas de orientação de

encostas, mapas de relevo sombreado, representação tridimensional do terreno, e ainda para

estudo de casos específicos, fundo de informações temáticas, como solo, vegetação, uso do solo,

planejamento de paisagens arquitetônicas e simulação de fenômenos”.

Os mesmos autores, a partir de conceitos elaborados por ROCHA (2000), distinguem três etapas a

serem seguidas para a formação do MDT, que se distribuem pela “aquisição de dados, a edição

dos dados e a geração do modelo”. Para a aquisição de dados, é necessários dizer, não deve ser

realizada de forma aleatória, mas seguindo critérios que permitam identificar e representar o

fenômeno. Estes critérios são definidos a partir de características da superfície em análise, no qual

a opção tem de ser por pontos representativos, como pontos altos ou baixos e mudanças de

declividades, estradas, muros, campos de futebol, entre outros.

O Modelo Digital de Terreno utiliza uma grade de pontos espaçados, regularmente ou não para

representar uma superfície. A partir das grades de pontos são formados redes que podem ser

hexagonais, retangulares, quadradas ou triangulares. As mais usadas são as quadradas e as

triangulares, devido a diferentes aplicabilidades possíveis. Segundo MOURA e ROCHA

(2001:235), a quadrada é usada para representar “dados geofísicos e para a visualização

tridimensional”. Já a triangular permite “uma melhor representação do relevo, pois permite uma

melhor incorporação dos itens de restrição, como linhas de crista, talvegues e platôs”.

Para a elaboração das cartas temáticas no presente trabalho, o MDT foi o modelo que melhor

permitiu representar as características de superfície do relevo de São José da Lapa, tornando-se

importante instrumento de representação e de análise da área em estudo.
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1.4. – Sistema de Informação Geográfico – SIG

“SIGs são sistemas automatizados usados para armazenar, analisar e

manipular dados geográficos, ou seja, dados que representam objetos

e fenômenos em que a localização geográfica é uma característica

inerente a informação e indispensável para analisá-la”.

(DAVIS e FONSECA, 2001:12)

O SIG é um tipo de software que associa informações geográficas a banco de dados

convencionais. É composto por um conjunto de técnicas cuja utilização oferece ao usuário uma

visão complexa, e ao mesmo tempo sintética, de seu ambiente de trabalho.

O SIG encontra-se formatado sobre estruturas topológicas que são os recursos utilizados para

materializar os relacionamentos espaciais entre os objetos mantidos por um banco de dados

geográficos. Os objetos podem ser distribuição de plantas e/ou animais, disposição de recursos

naturais ou qualquer outro aspecto que possa ser mapeado. Estes objetos são apresentados sob a

forma alfanumérica, método que permite ao computador correlacioná-los ao real.

DAVIS e FONSECA (2001:19-33) apresentam os tipos de representação, a definição dos signos e

a sua aplicabilidade na criação do banco de dados:

•  Ponto: é um par ordenado (x,y) de coordenadas espaciais e pode ser usado para representar poste

de iluminação pública
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•  Linha: são pontos no plano. São usados para representação de elementos físicos como muros,

cercas, meio fios. Em escala menor, também pode ser usado para representar rodovias e ferrovias.

•  Polígono: é a região do plano limitada por uma linha poligonal fechada. Podem ser usados para

representar edificações, quadras de esportes, lotes, lagos, etc.

•  Nó de Rede/ Arco Unidirencional e Arco Bidirecional: é uma rede estruturada por um conjunto

de nós ou arcos. Pode ser usados para representar logradouros, redes de luz, redes de água e/ou

esgotos, etc.

•  Isolinhas: são linhas ou poligonais que representam a interseção de uma superfície com um

conjunto de planos dados, paralelos no plano XY e espaçados de forma conveniente, em geral a

intervalos regulares. Pode ser usados para representar curvas altimétricas ou fenômenos de

variação contínua.

•  Tesselação: é uma divisão do espaço em células de tamanho e formato uniforme, de maneira que

a todo ponto do espaço modelado corresponde exatamente uma célula. As imagens digitais obtidas

no sensoriamento remoto é um exemplo da sua aplicabilidade, e as cartas temáticas que compõem

o SIG no SAGA-RJ também se baseiam neste conceito.

•  Amostras: são conjuntos de pontos aos quais estão associados à valores de um geo-campo.

Podem ser aplicados em estações pluviométricas, concentração de poluentes e outros.

•  Subdivisão Planar: composto de um conjunto de nós e de arestas, inserido em planos sem que as

arestas se cruzem. Muito usado para representar unidades espaciais, como setores censitários,

divisões politico-administrativas de regiões.

•  Rede Triangular Irregular: é uma rede, estruturada na divisão planar em que as arestas são

segmentos de reta e polígonos que são sempre triângulos. São usados para modelar superfícies
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tridimensionais, como a que foi utilizada nos estudos de conformação do terreno no presente

trabalho.

O SIG pode funcionar como software para entrada de dados, gerenciamento de informações,

recuperação de informações, manipulação e análise, exibições e produção de saídas.

O SIG se distingue de CAD e do Desktop Mapping. Vários autores têm buscado distinguir a

função de cada software dentro do processo de geoprocessamento. Alguns autores caracterizam o

Computer Aided Design – CAD – como a forma de aquisição de dados, sendo usado restritamente

para desenhos. Já o SIG está vinculado a capacidade de produzir inventários, análises,

manipulação de dados, gerando informações e a recuperação de dados. O Desktop Mapping possui

a capacidade de desenvolver desenhos e de vincula-los a um banco de dados, mas este instrumento

do geoprocessamento não permiti o trabalho com relações topológicas e, consequentemente não

gera novas informações, mas somente as recupera de um banco de dados. As discussões sobre o

funcionamento de cada sistema têm origem do início do geoprocessamento, anos 70, e vem se

arrastando aos dias atuais.

MOURA e ROCHA (2001:2), a partir de conceitos de COWEN, caracterizam o sistema CAD

como a “representação de informação geográfica usando recurso gráficos de mapa (1:1) e a

precisão que se pode obter com a elaboração de mapa e cálculos de área”. Já o SIG, “associa-se

à capacidade de produzir não só o inventário, como também, a análise e a manipulação de dados,

o que torna possível gerar informações, e não só recuperá-las de um banco de dados”. O Desktop

Mapping é visto como a inter-relação entre dados cartográficos e alfanuméricos, permitindo

recuperar informações georrefenciadas em consultas simplificadas.
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No presente trabalho utilizamos o CAD para a construção das bases cartográficas bidimensionais e

tridimensionais, e para a construção de cartas temáticas iniciais. O SIG foi utilizado para o

desenvolvimento da síntese de dados e para a construção da análise envolvendo diferentes

variáveis. A escolha por estes sistemas deve-se às necessidade de representar de forma digital os

dados existentes, a partir do banco da dados cartográfico(hidrografia, declividade, pontos

altimétricos, característica de relevo, área de preservação e área de ocupação urbana), além de

promover o desenvolvimento da análise da ocupação urbana da cidade de São José da Lapa,

dentro de parâmetros ambientais de comparação.

1.5 – Softwares Adotados na Presente Pesquisa

1.5.1. – Microstation

Microstation é um programa que utiliza o sistema CAD em multiplataformas. Este programa é

destinado a produção de desenhos e projetos de alta precisão, podendo ser executados em 2 ou 3

dimensões.

Este software é dotado de rotinas que permitem a entrada e saída de processamentos. As entradas

podem ser executadas pelos instrumentos de teclado, mouse, scanners, mesas digitadoras,

filmadoras. Este procedimento se dá em função da capacidade que o software oferece de importar

e/ou exportar dados vetoriais e/ou rasters (matriciais). Já para os processamentos de saída as

formas de executar são através dos próprios monitores de vídeo, impressoras, plotters ou qualquer

outro instrumento que exteriorize os resultados.
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A vantagem do Microstation em relação a outros softwares que trabalham com desenhos é que ele

proporciona o uso de diferentes ferramentas para a execução de uma mesma tarefa. Isto é

importante, devido a não limitação do usuário em ter de executar tarefas em uma ordem

seqüencial. Ou seja, o programa permite que nas confecções dos trabalhos não seja necessário dar

uma seqüência lógica, mas o usuário pode executar suas tarefas de acordo com a sua conveniência.

O Microstation apresenta diferentes módulos. No presente estudo adotamos o Microstation Básico,

o Geoterrain e o Descartes.

O Microstation Básico é utilizado como instrumento de desenhos CAD, em alta precisão. No

trabalho, o Microstation Básico foi utilizado para produção de base cartográficas. Este modulo é

de grande importância para os outros dois, já que ele funciona como a base de entrada de dados, e

suas ferramentas permitem a vetorização das imagens.

Já o Microstation Geoterrain é utilizado para representar modelos numéricos de superfície ou

modelo digital de terreno. Este programa permite aplicações específicas em topografia, como

cartas de declividade, hipsométricas, perfis, cálculos de volumes, projetos de terraplanagem, e tem

como principal característica a possibilidade de gerar imagens em três dimensões.

O módulo Microstation Descartes se distingue dos demais devido aos trabalhos com imagens, ou

seja, ele possui recursos de conversão de imagens raster para vetor e de vetor para raster. Com

estas aplicações é possível editar e construir mosaicos com imagens ou arquivos híbridos.

Segundo MOURA (2001:191), “o Descartes é indicado para trabalhos relacionados a manuseio e
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tratamento de imagens. Entretanto, este modulo não tem como objetivo classificar imagens de

satélites, tarefa própria do sensoriamento remoto”.

O Microstation, a partir dos três módulos apresentados, foi instrumento essencial para o

desenvolvimento da pesquisa, pois dele partiu todo o processo de criação das bases de dados

representadas no trabalho.

1.5.2. – SAGA

O SAGA – Sistema de Análise Geo-Ambiental é um software desenvolvido pela Universidade

Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e que tem com o objetivo difundir as técnicas de

geoprocessamento aplicado à pesquisa ambiental. Para a elaboração do software foi formada uma

comissão multidisciplinar com profissionais geógrafos, geólogos, biólogos, engenheiros, analistas

de sistemas, programadores e administradores. O coordenador do programa é o Prof. Dr. Jorge

Xavier da Silva, membro do Departamento de Geografia da UFRJ.

O SAGA/UFRJ foi inicialmente desenvolvido sobre a base de arquivos do DOS em computadores

compatíveis com o IBM-PC, e hoje opera em ambiente Windows. O software é dividido em 03

módulos básicos que são o de montagem, traçador vetorial e o de análise ambiental. Além dos

módulos básicos, o usuário pode contar com aplicativos para análise específicas, como é o caso do

Potencial de Interação e do Polígono de Voronoi. Segundo XAVIER (2000:193), o primeiro

aplica-se a “situações ambientais que merecem uma análise de interações entre entidades

distribuídas no espaço geográfico”. Já o Polígono de Voronoi, consiste em uma verificação da

pertinência, a partir da “polarização de territórios e das características ambientais”. Isto permite
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analisar se na organização espacial existem tendências a determinados tipos de ocorrência

ambientais.

O módulo de montagem é responsável pela entrada dos dados. Este processo é similar ao

Microstation, que exige o georreferenciamento da imagem fonte de dados (arquivos tiff), sendo

antes necessário fazer a conversão e a composição da figura. O georreferenciamento só é

executado se as coordenadas estiverem em UTM ou no sistema métrico decimal.

O módulo traçador vetorial atua após o georreferenciamento da imagem, permitindo criar o

arquivo no formato SAGA Raster, no qual o usuário faz o reconhecimento das feições existentes

para uso posterior. No estudo presente optamos por preparar as cartas temáticas no Microstation

em sistema vetorial, convertê-las para sistema matricial, e só então exportá-las para o SAGA, onde

aplicamos o módulo de Análise Ambiental

O arquivo SAGA é matricial e composto por cores indexadas, o que atribui uma característica ou

valor a cada componente do conjunto, aqui representado por cada pixel (picture element).

Módulo de Análise Ambiental é o momento no qual ocorrem as análises através da síntese e

correlação de dados. Estas correlações têm como resultado os mapas e relatórios que permitem as

tomadas de decisões para solução dos problemas trabalhados. Há neste modulo uma divisão de

três funções básicas: assinatura, monitoria e avaliação ambiental

As assinaturas são responsáveis pela formação das cartas temáticas, a partir de aspectos:

localização e atributos, estes correspondentes a área de estudo. Segundo XAVIER (2000) a
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assinatura determina o “alvo”, configurando a base de dados e as características ambientais do

local a ser estudado. Há a necessidade de ressaltar que a assinatura é desenvolvida sobre o SIG, e

que nesse espaço são possíveis gerar associações entre outras variáveis ambientais, permitindo

formar uma carta voltada para o objetivo de estudo.

As monitorias consistem em acompanhar as alterações ocorridas na dimensão espacial, a partir de

variações de tempo, espaço e fenômenos. Pode-se fazer o monitoramento a partir de comparações

de ocorrência da mesma característica ambiental ao longo de um período definido ou não. Os

resultados obtidos, no entanto, são complexos, permitindo inferências quanto à espacialidade e a

temporalidade inerentes a fenômenos ambientais. No presente estudo, como não tínhamos dados

de séries temporais, não foi possível aplicar os recursos de monitoria espacial.

As avaliações ambientais trabalha com árvores de decisões, a partir da combinação de dados

originais, atribuindo peso e notas aos objetos avaliados. Os resultados obtidos destas combinações

é que geram as respostas  em forma de mapas para a análise. Este processo foi aplicado no

trabalho para avaliar os riscos e potenciais ambientais das áreas de ocupação em São José da Lapa.

O SAGA possui papel importante no presente trabalho, pois permite a síntese de variáveis

ambientais, tais como uso do solo, declividades, altimetria e restrições à ocupação; o que resulta

em estudos de riscos e potenciais à ocupação urbana na área de São José da Lapa.
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II CAPITULO

METODOLOGIA

A organização deste trabalho se deu no período letivo do segundo semestre de 2001, no curso de

Geoprocessamento da Universidade Federal de Minas Gerais, no qual aplicaram-se os conceitos e

técnicas de análise espaciais, através de sistemas digitais. Para isto foi escolhido uma área de

abrangência, determinada pela cidade de São José da Lapa, com o objetivo de avaliar as áreas

adequadas e inadequadas à ocupação urbana, segundo características geomorfológicas,

ambientais e definidas por legislação, a partir de conceitos de uso e ocupação do solo.

Para o desenvolvimento deste projeto foi feita, inicialmente, uma revisão bibliográfica dos

conceitos e princípios do geoprocessamento, tendo como temas abordados, a história da formação

dos espaços, os modelos de análise Ambiental (sendo Modelo Digital de Terreno aplicado no

trabalho), o SIG e sua diferenças em relação ao CAD e Desktop Mapping, e os Softwares

aplicados na pesquisa.

O segundo momento aconteceu com a aplicação dos conhecimentos práticos adquiridos durante o

curso, com a escolha e delimitação da área de trabalho, definição dos softwares e ferramentas de

entrada dos dados, e a construção das bases cartográficas. A definição dos softwares e

ferramentas de entrada de dados, foram definidos pela disponibilidade dos recursos encontrados
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no laboratório do curso (Scanner, Microstation Básico, Geoterrain e Descartes, e SAGA). Já a

construção das bases cartográficas, aconteceu através rasterização de imagens (mapa e ortofoto) e

da vetorização de informações em arquivos em duas e três dimensões, permitindo a construção de

cartas temáticas conforme objetivo do trabalho. Constituídas as cartas temáticas vetoriais, foi

necessário convertê-las em cartas matriciais, já que o software usado para a análise espacial,

baseia-se em estudos matriciais. Diante disto, foi utilizado um conversor disponível no

Microstation Descartes.

No terceiro momento foi desenvolvido a análise espacial de São José da Lapa, através do

cruzamento dos dados existentes dos mapas temáticos. Esse processo foi possível devido ao

Software SAGA que permite manipular os dados dos inventários existentes, viabilizando a

comparações entre os dados e gerando resultados.

No último momento foram desenvolvidas as considerações finais, avaliando as possíveis causas

das enchentes em São José da Lapa, segundo a estrutura espacial geomorfológica e ambiental.

Além disto, buscamos apontar as áreas adequadas à ocupação urbana, de acordo com a legislação

definida pelo Código Florestal e pela Lei 6766/79.
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III CAPITULO

ELABORAÇÃO DAS CARTAS

Este momento do trabalho constitui a parte prática da pesquisa, com a construção das cartas

temáticas no objetivo de apontar ou ajudar a identificar as áreas de propensão à ocupação urbana e

a definir as áreas eminentes às enchentes na cidade de São José da Lapa.

3.1 Construção da Base Cartográfica

A construção da base cartográfica desta pesquisa teve início com a delimitação da área de estudo,

sendo formada pelo espaço urbano de São José da Lapa. Para obtenção da área de registro foram

utilizados o Mapa de Lagoa Santa, elaborado pelo IBGE e reproduzida pelo IGA, e de uma

ortofoto do Município de São José da Lapa, elaborada pela CEMIG. O mapa utilizado foi de folha

SE-23-ZC-VI-1-SO, do Município de Lagoa Santa, na escala de 1:25000, pelas coordenadas em

UTM do eixo X (606 e 611 Km) e do eixo Y (7816 e 7823 Km). A Ortofoto utilizada foi do

próprio Município em estudo na escala 1:10000, tendo como coordenadas em UTM no eixo X

(606 e 610 Km) e no eixo Y (7818 e 7822 Km). Estas coordenadas apresentadas no estudo,

representam as delimitações das áreas de abrangências do projeto.
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Após a definição da área, foi escolhido o meio para entrada de dados e o instrumento para

desenho. A entrada de dados foi executada por um scanner de boa resolução, tamanho A3, que

capturou a imagem do mapa, definida pelas coordenadas citadas. Já o software para execução dos

desenhos foi o Microstation Básico.

Foi promovido o processo de georreferenciamento dos mapas capturados por scanner no

Microstation Básico, segundo os pontos de coordenadas dos eixos X e Y definidos pela área de

estudo. O processo de vetorização das informações contidas na imagem foi o de “heads-up”, modo

manual. Optamos pela vetorização manual devido à complexidade de cores e informações contidas

no mapa fonte, o que exigiria amplo processo de edição posterior caso fosse utilizado o processo

automático ou mesmo semi-automático.

Para o georreferenciamento da Ortofoto 35 – 17 – 17 de São José da Lapa foram seguidos os

mesmo passos utilizados para georreferenciar o Mapa do IBGE de São José da Lapa. Entretanto, o

arquivo considerado corrigido e já georreferenciado foi o mapa do IBGE (obtido por scanner e

trabalhado na primeira etapa), e a ele foram anexadas e georreferenciadas as ortofotos. Diante

disto, foi necessário obter um maior número de pontos comuns em relação às duas imagens (mapa

e ortofoto), e de modo que se apresentassem bem distribuídos pela superfície, para que fosse

promovido um perfeito enquadramento entre elas e resultasse em bom georreferenciamento.

O resultado da vinculação e georreferenciamento da Ortofoto ao mapa foi a formação de um novo

arquivo primário, que permitiu desenvolver o estudo de uso de solo de São José da Lapa.
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O georreferenciamento das imagens teve como objetivo a produção das cartas temáticas da cidade

de São José da Lapa, que resultaram em arquivos vetorizados.

3.2 – Vetorização

O processo de vetorização foi o início para a confecção das cartas temáticas. As cartas temáticas

de hipsometria, altimetria e de restrições à ocupação foram geradas a partir de mapa básico

resultante da vetorização de mapa do IBGE, 1:25000. O mapa de uso do solo foi gerado a partir da

vetorização de classificações realizadas na análise da ortofotocarta, escala 1:10000.

Para as três primeiras cartas, foram necessários identificar todos os elementos que compunham a

imagem de fundo (o mapa) e definir atributos gráficos para a representação dos mesmos.

A tabela 1 (na página 32) apresenta todos os elementos identificados e os seus atributos definidos

para representação dos mesmos, a partir da variação de nível, de cor, de tipo de linha e de

espessura.
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ELEMENTO NIVEL COR TIPO DE LINHA ESPESSURA
Pontos Geográficos 1 3 0 7
Pontos Altimétricos 2 5 0 7
Lago / Lagoas 5 1 0 2
Rio Perenes 6 1 0 3
Rio Intermitente 7 1 1 3
Rodovia Principal 8 3 0 5
Rodovia Secundaria 9 6 0 4
Logradouros 9 8 0 4
Curva de 850 m 10 10 0 3
Curva de 840 m 11 11 0 2
Curva de 830 m 12 12 0 2
Curva de 820 m 13 13 0 2
Curva de 810 m 14 14 0 2
Curva de 800 m 15 15 0 3
Curva de 790 m 17 17 0 2
Curva de 780 m 18 18 0 2
Curva de 770 m 19 19 0 2
Curva de 760 m 20 20 0 2
Curva de 750 m 21 21 0 3
Curva de 740 m 22 22 0 2
Curva de 730 m 23 23 0 2
Curva de 720 m 25 25 0 2
Curva de 710 m 26 26 0 2
Curva de 700 m 27 27 0 3
Tabela 1 – Tabela de atributos dos elementos no Mapa Vetorial

Após a identificação de todos os elementos, iniciou-se o processo de vetorização.

A base cartográfica vetorial gerada funcionou como subsídio para a construção do Modelo Digital

de Terreno, da Carta Temática Hipsométrica, da Carta Temática de Declividade e da Carta

Temática de Restrição à Ocupação segundo o Código Florestal e a lei 6766/79 de Parcelamento do

Uso do Solo Urbano.
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3.2.1 – Modelo Digital de Terreno - MDT

O Modelo Digital de Terreno é um modelo de representação tridimensional elaborado a partir de

grades triangulares ou regulares, permitindo a melhor representação da forma do relevo. A

construção deste modelo aconteceu a partir do arquivo tridimensional e, para isto, foi necessário

converter os dados vetoriais desenvolvidas no arquivo bidimensional para um arquivo

tridimensional, no qual foram atribuídas as cotas altimétricas aos elementos.

Para a confecção do MDT foi utilizado o módulo Geoterrain do Microstation que, primeiramente,

criou um arquivo DAT, executando a leitura dos vértices dos elementos gráficos, suas

caracterizações, e suas posições X e Y (representando respectivamente as coordenadas em UTM)

e o valor Z que representa a altimetria. A criação do DAT gera um arquivo ASCII, que é a

representação de pontos capturados do terreno. Estes pontos são expressos sobre a forma de texto,

podendo aparecer sobre a forma de qualquer planilha eletrônica (Word, WordPad, Excel, etc.).

Sobre a codificação dos vértices do desenho, MOURA e ROCHA (2001:239) apresentam na

tabela 2, um modelo que facilita a interpretação das informações contidas no DAT:

CÓDIGO TIPO
1 Pontos aleatórios
2 Início de linha quebrada
3 Pontos subsequentes de linha quebrada
4 Pontos do polígono de contorno
5 Início de curva de nível
6 Pontos subsequentes de curva de nível
7 Início de superfície plana
8 Pontos subsequentes de superfície plana

Tabela 2 – Códificação de Elementos para Arquivo ASCII
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Uma vez criado o arquivo DAT, foi necessário gerar uma rede de pontos, que resultou em um

arquivo TIN, que representa no MDT uma modelado triangular. Este modelado permite obter uma

melhor representação do relevo, incorporando as linhas de cristas, talvegues e vales do espaço

urbano de São José da Lapa. A partir do modelo TIN, criamos o arquivo LAT, que é caracterizado

por uma malha quadriculada, que permite visualizar as variações do relevo de modo mais

suavizado.

Para gerar o arquivo LAT foi necessário informar a dimensão desejada para a malha quadriculada,

que teria o mesmo significado de um pixel em um mapa, ou seja: uma unidade de discretização do

território. A dimensão dos componentes da malha foi escolhida como 1 mm na escala do mapa

fonte, o que significa 25 metros, resultando em matriz de 295 linhas por 228 colunas, total de

67260 pontos.

Para uma melhorar a visualização da forma de relevo foram utilizados alguns recursos do

Microstation, no qual mudou-se a renderização e a isolação, como se verifica nas figuras 2, 3 e 4,

que se apresentam a seguir:
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Modelo Digital de Terreno - São José da Lapa

Figura 2: Modelo Digital de Terreno - 15:19 Horas de Novembro – Estação: Primavera

Esta imagem permitiu uma boa visualização do relevo de São José da Lapa, no entanto

objetivamos oferecer uma melhor visualização mudando a insolação sobre ela.
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Modelo Digital de Terreno - São José da Lapa

Figura 3: Modelo Digital de Terreno - 13:19 Horas de Novembro – Estação: Primavera

Imagem obtida na figura 3, através da variação de isolação e renderização, permitiu uma melhor

visualização das características do relevo que compõem a cidade de São José da Lapa em relação a

imagem anterior.
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Modelo Digital de Terreno - São José da Lapa

Figura 04: Modelo Digital de Terreno – 09:19 horas de Julho – Estação de Inverno

Mudando o período de isolação e de renderização da figura 4, buscou-se uma melhor

representação do relevo de São José da Lapa, tornando-o mais nítido.

O exagero vertical é uma outra ferramenta do Microstation que permite melhorar a visualização do

relevo, no entanto este método não foi utilizado no trabalho, pois os resultados obtidos com a

mudança de renderização e isolação foram considerados satisfatórios.

Uma das importâncias do estudo MDT é que ele funcionou neste trabalho como um instrumento

para a visualização das formas de relevo, já que as atividades de campo foram inviabilizadas
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devido aos custos e tempos disponíveis. Além disto, a partir do modelo foram geradas cartas

temáticas fundamentais para a análise ambiental: a carta de declividades e a de altimetria.

3.2.2 – Mapas Temáticos

Os mapas temáticos neste trabalho têm como objetivo representar os aspectos geomorfológicos e

ambientais, de modo a apontar as áreas eminentes a sofrerem os processo de enchentes e

alagamentos nos períodos de chuva. Para a elaboração das cartas temáticas foram utilizados

critérios baseados em Leis da REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (1979 e 1965), como a

Lei 6766/79 de Parcelamento de Uso do Solo Urbano e a Lei 4771/65 Código Florestal.

3.2.2.1 Mapa Altimétrico

O mapa temático de altimetria é baseado em cotas altimétricas agrupadas em classes arbitrados,

conforme o objetivo de análise. Para o caso específico de São José da Lapa foram definidas cotas

de 20 em 20 metros, a partir da altitude de 680 metros até 860 metros. Para a representação das

classes foi adotada uma classificação das cores frias (para os pontos mais baixos) e cores quentes

(para os pontos mais altos).

O objetivo do Mapa Altimétrico de São José da Lapa foi perceber os níveis altimétricos da área

urbana em relação aos córregos, de modo a facilitar a análise espacial, verificando

cartograficamente as áreas eminentes à enchentes e as áreas favoráveis à ocupação urbana
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Figura 05: Mapa Altimétrico
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3.2.2.2 – Mapa de Declividades

A escolha de classes de mapeamento temático de Declividades foi baseada na Lei 6766/79 –

Parcelamento de Uso do Solo Urbano. Esta Lei determina as condições para ocupação do solo

urbano segundo percentuais de Declividade. As classes de declividades foram determinadas a

partir de cores frias para cores quentes.

As classes de Declividades utilizadas no trabalho foram de

Classes de Declividade
0 a 1%
1 a 5%
5 a 10%
10 a 20%
20 a 30%
30 a 47 %
Acima de 47%

                          Tabela 3 – Tabela de Declividades

As primeiras classes de 0 a 1% e de 1 a 5% foram consideradas inadequadas para ocupação

urbana, por serem áreas muito planas e com propensão a alagamentos, a não ser que se localize em

topos de morros. As classes de 5 a 10%, 10 a 20% e 20 a 30% foram consideradas áreas favoráveis

a ocupação urbana. A classe de 30 a 47% só poder ser ocupada mediante laudo geotécnico e a

classe acima de 47% é considerada não-edificante.
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Figura 06: Mapa de Declividades
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2.2.3 – Mapa de Restrições à Ocupação

A construção do Mapa de Restrições à Ocupação da Cidade de São José da Lapa foi elaborada a

partir das determinações da Lei 4.771/65 – Código Florestal e da Lei 6766/79 – Parcelamento do

Uso do Solo Urbano utilizando o Microstation Básico. Estas Leis foram usadas como parâmetros

de análise porque dispõem sobre as formas de ocupação de margens de corpos d’água, sobre os

bens de interesse comuns e sobre as características de relevo.

Para a construção deste mapa temático foi utilizado o mapa de Lagoa Santa, na escala de 1:25000,

datado de 1975. Salientamos estes dados, porque no início do trabalho, a carta de Lagoa Santa era

o único instrumento de avaliação, de modo que, hoje percebe-se uma profunda alteração dos

modos de ocupação da cidade e a desatualização dos dados. Os elementos que compõem o mapa

de Restrição são as margens dos córregos perenes e intermitentes, de lagos e/ou lagoas, das

estradas, e as áreas de declividades superiores a 30%.

A tabela 4 apresenta as faixas de domínio que foram mapeadas.

Elementos Medidas
Estradas 15 metros de cada lado
Córregos Intermitentes 15 metros de cada lado
Córregos Perenes 15 metros de cada lado
Lagos ou Lagoas 50 metros de cada lado

Tabela 4: Elementos e Áreas de Restrições
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Figura 07: Mapa de Restrição à Ocupação do Solo
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3.2.2.4 – Mapa de Uso do Solo de São José da Lapa

O estudo da Mapa do Uso e Ocupação do Solo de São José da Lapa é um dos processos mais

importantes para avaliar se a cidade encontra-se enquadrada numa ocupação ordenada e planejada,

respeitando os seus limites ambientais ou não, mas esta análise só será executado no capítulo

posterior, no qual será executado o cruzamento dos dados de todas as cartas temáticas produzidas.

Este primeiro instante restringe-se a um mapeamento do uso da ocupação do solo da cidade de São

José da Lapa.

Para a produção do Mapa de Uso do Solo foi baseado em estudo da Ortofoto 35 – 17 – 17 de São

José da Lapa. Devido aos altos custos de uma ortofotocarta original e a falta de retorno às nossas

solicitações de colaboração através de doações, optamos por realizar fotografias de exemplares

existentes no IGA- MG. A produção do material foi executada através de duas fotografias, que

depois de escanneadas, foram registradas para proceder à entrada dos dados. Entretanto, antes de

proceder à entrada dos dados no software Microstation, foi necessário fazer um ajuste entre as

duas fotos, para que houvesse um perfeito enquadramento entre as mesmas. Estes ajustes foram

executados no software PhotoImage, que permitiu executar as correções de brilho, contraste e

tamanho dos pixels, equiparando e igualando as duas fotos, de modo a poder unificá-las sem

distorções ou perda de informação. O resultado destes processos foi o aproveitamento de quase

100% das duas fotos, permitindo a perfeita interpretação do uso do solo de São José da Lapa.

Com a imagem da Ortofoto bem definida a partir da união das duas fotos, foi possível proceder à

entrada dos dados no Microstation. Efetuado o georreferenciamento conforme descrito no começo

do capítulo, iniciou-se o processo de vetorização e construção da Carta de Uso do Solo.
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Em primeiro lugar, foi necessário identificar todos os elementos que iriam compor o Mapa,

seguido da escolha de representação, em superfícies de cores seletivas.

O Mapa Temático de Uso e Ocupação do Solo de São José da Lapa, foi composta pelas

superfícies, conforme a tabela 5:

Elementos Tipo Cor
Vegetação Reflorestamento 122

Arbórea 011
Arbustiva 106
Rasteira 042
Galeria 012

Solo Exposto 005
Área Urbana Média Densidade 006

Baixa Densidade 102
Edificações Grande Porte 003
Mineração 013
Tabela 5: Elementos da Carta Temática de Uso do Solo
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Figura 08: Mapa de Uso do Solo
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3.3 Conversão dos Arquivos Vetoriais para Raster

O processo de conversão de arquivos vetoriais para os arquivos matriciais tem grande importância

para este trabalho, devido as necessidades do software SAGA usado na análise ambiental de

síntese de variáveis.

Para efetuar a conversão dos arquivos vetoriais em raster foi utilizado o Software Microstation

Descartes.

O primeiro passo para executar a conversão, foi a criação de uma imagem de fundo, representada

por uma cor clara e discreta, para que no momento de georreferenciar as imagens vetoriais, não

causassem contraste, dificultando a visualização. Foi necessário definir a resolução e o tamanho da

área em que seria trabalhada, e definiu-se que a melhor resolução seria a de pixel igual a 5 metros

e o tamanho da área de trabalho de 1400 linhas por 1000 colunas. Especificadas as configurações,

o módulo Descartes do Microstation gerou um arquivo HMR. Este tipo de arquivo é o formato

raster gerenciado pelo Descartes. Uma vez criada a imagem, ela foi georreferênciada nos mapas

temáticos vetoriais.

Uma vez anexada a imagem HMR aos mapas vetoriais, iniciou-se o processo de estampar os

vetores, que representa a sua leitura e a transformação em cores indexadas no formato raster.

Terminada a conversão dos arquivos vetoriais em raster, foram convertidos os arquivos HMR

criados pelo Descartes, passando-os para arquivos TIFF. Este procedimento foi necessário para a

transferência dos mapas para o software  SAGA-RJ.
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O SAGA trabalha com arquivos tipo RST, gerados a partir de conversões de arquivos TIFF, não

compactados, em cores indexadas.

Durante o estampar dos vetores, o Microstation Descartes configura as cores que formam as

classes de modo automático. Este processo pode gerar erros, pois ao estampar duas cores de

mesma tonalidade, mas de intensidade diferente (claro e escuro), o software pode entender como

sendo uma única cor, aplicando o mesmo índice. Para solucionarmos este problema, fizemos uso

do software PhotoShop, que permite a leitura de todas as cores que fazem parte do mapa

analisado, verificando se há índices comuns entre os elementos.

 Diante desta situação, efetuamos a comparação das cores que compunham cada mapa, analisando

criteriosamente os grupos formados e verificando se ocorreu a mistura. Tendo ocorrido,

alterávamos as cores, de modo a não se misturar em nenhuma das outras cores apresentadas no

mapa em questão.



49

IV CAPITULO

ANÁLISE AMBIENTAL

A análise ambiental desenvolvida neste capítulo objetiva produzir respostas, cartograficamente,

através do geoprocessamento, dos motivos de alagamentos, segundo aspecto geomorfológico e de

uso e ocupação do solo de São José da Lapa.

O instrumento utilizado para desenvolver a análise foi o software SAGA. O Sistema de Análise

Geo-Ambiental – SAGA foi escolhido devido ao seu potencial no desenvolvimento de análise

espacial por constituir Sistema de Informação Geográfico – SIG que permite uma melhor

manipulação e comparação dos dados existentes.

Para desenvolver a análise foram elaboradas Cartas Sínteses do potencial de ocupação urbana e

das áreas que necessitam de proteção ambiental na cidade de São José da Lapa. Este processo foi

desenvolvido no SAGA com a união dos Mapas Temáticos elaboradas no software Microstation

Básico e Descartes.

Antes de analisarmos as cartas sínteses, foi feito uma análise de cada mapa temático, identificando

a importância de cada um, dentro do processo de avaliação e planejamento da ocupação da cidade

de São José da Lapa.
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4.1. Análise dos Mapas Temáticos

O Mapa Altimétrico de São José da Lapa (ver na página 38) foi possível identificar que na região

Norte, representado pelas classes azul claro e azul escuro, a ocupação não deve ser promovida, por

caracterizar-se como área para escoamento de água. Também, deve-se evitar a ocupação das áreas

representadas pelas duas últimas classes, pelo fato delas representarem topo de morro,

funcionando como divisor de água.

O Mapa de Declividades (ver na página 41) mostra que uma boa parte do município de São José

da Lapa encontra-se nas classes representadas pelos intervalos de 0 à 1% e de 1 à 5%, tornando o

lugar impróprio a ocupação urbana, devido às baixas condições para escoamento de água.

No entanto, existe um território que percorre no sentido Noroeste – Sudeste do Mapa que possui

declividades entre 5 à 30%, favorecendo a ocupação urbana. Mas nestas áreas, também existem

alguns pontos com pouca declividade.

Nas áreas com declividade de 30 à 47% recomenda-se a não ocupação, a não ser que seja obtido

um laudo geo-técnico autorizando a atividade. Já para as áreas com declividade superior a 47%

não deve haver ocupação urbana em hipótese alguma.

O Mapa de Restrição à Ocupação (ver na página 43) foi desenvolvido de acordo com a legislação

que regulamenta a ocupação dos solos e nele identifica-se que as margens de cursos d’água, lago e

lagoas e de estradas são consideradas faixas de domínio não-edificantes. O Mapa, também reforça

a idéia de restrição à ocupação das áreas com declividades de 30 à 47% ou acima deste valor.
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O Mapa de Uso do Solo de São José da Lapa, (ver na página 46), aponta os poucos lugares que

possuem vegetação e que devem ser protegidos ecologicamente. As principais áreas são de mata

de galeria (região sul e oeste), de vegetação arbórea (região noroeste) e vegetação arbustiva

(pontos ao centro e na região sudoeste).

Já as áreas que favorecem a ocupação urbana, de acordo com mapa de Uso do Solo, são

caracterizadas pelas áreas de média e baixa densidade urbana, de solo exposto e de vegetação

rasteira. Estas áreas representam a maior parte do mapa.

4.2. Processo de Construção das Cartas Síntese

Compreendido os mapas temáticos parciais foram, então, sintetizados, produzidas a Carta Síntese

de Potencial de Ocupação Urbano e a Carta Síntese de Necessidade de Proteção Ambiental, que

foram desenvolvidas através da criação de pesos de importância para cada análise, segundo os

objetivos do presente trabalho. Também foi atribuído um peso para cada elemento (ou classe) que

compõe os mapas temáticos, em processo conhecido como “arvore de decisão”.

Para a construção da carta Síntese de Potencial de Ocupação Urbano, foram atribuídos os pesos

para cada mapa temático, conforme tabela 6:
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Mapa Temático Peso para o Potencial Urbano
Mapa Altimétrico 20 %
Mapa de Declividades 40 %
Mapa de Restrição à Ocupação do Solo 10 %
Mapa de Uso e Ocupação do Solo 30 %

Tabela 6: Peso de Importância Por Mapa Temático

Os elementos tiveram as notas de acordo com a sua importância dentro do processo de avaliação

do Potencial Urbano. A nota 11 para os elementos sem os dados, deve-se a interpretação do

SAGA que desconhece a nota acima de 10. Veja nas tabelas 7, 8, 9 e 10, como foram atribuídas as

notas:

Mapa Altimétrico
Elementos ou Classe Notas

Sem os Dados 11
680 a 700 01
700 a 720 02
720 a 740 04
740 a 760 05
760 a 780 06
780 a 800 08
800 a 820 08
820 a 840 10
840 a 860 10

           Tabela 7: Tabela de Notas para o Mapa Altimétrico
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Mapa Declividades
Elementos ou Classe Notas

Sem os Dados 11
0 a 1 % 01
1 a 5 % 02
5 a 10 % 07
10 a 20% 10
20 a 30% 09
30 a 47% 03

Acima de 47 % 00
           Tabela 8: Tabela de Notas para o Mapa de Declividades

Mapa Restrição a Ocupação – Lei 6766
Elementos ou Classe Notas

Sem Restrições 10
Declividade acima de 47 % 00
Declividade de 30 a 47 % 00

Rodovia 00
Corpo D’água 00

           Tabela 9: Tabela de Notas para o Mapa de Restrição a Ocupação – Lei 6766

Mapa de Uso e Ocupação do Solo
Elementos ou Classe Notas

Sem os Dados 11
Solo Exposto 10

Urbana de Baixa Densidade 10
Urbana de Média Densidade 09

Vegetação Rasteira 06
Vegetação Arbustiva 05

Reflorestamento 04
Edificação de Grande Porte 04

Mineração 02
Vegetação Arbórea 01

Mata de Galeria 00
           Tabela 10: Tabela de Notas para o Mapa de Uso e Ocupação do Solo
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Para a construção da carta Síntese de Necessidade de Proteção Ambiental foram atribuídos os

pesos para cada mapa temático, conforme tabela 11:

Mapa Temático Peso para o Potencial Urbano
Mapa Altimétrico 10 %
Mapa de Declividades 30 %
Mapa de Restrição à Ocupação do Solo 20 %
Mapa de Uso e Ocupação do Solo 40 %

Tabela 11: Tabela de Peso de Importância por Mapa Temático

Os elementos tiveram as notas de acordo com a sua importância dentro do processo de avaliação

da necessidade de proteção ambiental. As notas 11 desta avaliação, também se deve ao modo de

interpretação do SAGA que desconhece a nota acima de 10. Veja nas tabelas 12, 13, 14 e 15 como

foram atribuídas as notas:

Mapa Altimétrico
Elementos ou Classe Notas

Sem os Dados 05
680 a 700 10
700 a 720 09
720 a 740 06
740 a 760 06
760 a 780 05
780 a 800 06
800 a 820 06
820 a 840 05
840 a 860 10

           Tabela 12: Tabela de Notas para o Mapa Altimétrico
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Mapa Declividades
Elementos ou Classe Notas

Sem os Dados 05
0 a 1 % 10
1 a 5 % 08
5 a 10 % 01
10 a 20% 03
20 a 30% 04
30 a 47% 08

Acima de 47 % 10
           Tabela 13: Tabela de Notas para o Mapa de Declividades

Mapa Restrição a Ocupação – Lei 6766
Elementos ou Classe Notas

Sem Restrições 05
Declividade acima de 47 % 10
Declividade de 30 a 47 % 08

Rodovia 05
Corpo D’água 10

           Tabela 14: Tabela de Notas para o Mapa de Restrição a Ocupação – Lei 6766

Mapa de Uso e Ocupação do Solo
Elementos ou Classe Notas

Sem os Dados 05
Solo Exposto 00

Urbana de Baixa Densidade 00
Urbana de Média Densidade 00

Vegetação Rasteira 04
Vegetação Arbustiva 05

Reflorestamento 07
Edificação de Grande Porte 00

Mineração 00
Vegetação Arbórea 10

Mata de Galeria 10
           Tabela 15: Tabela de Notas para o Mapa de Uso e Ocupação do Solo
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4.2.1. Análise do Mapa do Potencial de Expansão Urbana

O mapa permitiu perceber que a maior parte da cidade de São José da Lapa ocupa um lugar

favorável a expansão urbana. Isto deve-se as tonalidades quentes que indicam lugar adequado à

ocupação. Apenas o espaço, na porção Norte do Mapa, representado pela cores frias, encontra-se

em local inadequado. Está região de acordo com o mapa de declividades e altimetria funciona

como vertedouro de águas, devido ao fato de ser uma área baixa.

O mapa, através das cores quentes (laranja, vermelho e marron), mostra que a cidade possui um

bom potencial de expansão para a região Oeste e sul do município.

Já região Sudeste do Mapa, representado pelas cores azul e verde, não se mostra favorável a

ocupação urbana. De acordo com os mapas de Restrição e de Declividades, neste espaço existe a

presença de corpo d’água, além de declividade baixa.
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Figura 09 – Mapa do Potencial de Expansão Urbana
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4.2.2. Análise do Mapa de Necessidade de Proteção Ambiental

As áreas prioritárias para proteção ambiental apresentam-se distribuídos pelo mapa de modo

pontual. Os principais pontos localizam-se ao Noroeste, Nordeste e Sudeste da cidade de São José

da Lapa, representados pelas cores quentes (vermelho, laranja e marron). Estas áreas envolvem a

periferia da Sede Municipal.

Foi detectado através do mapa Síntese da Necessidade de Proteção Ambiental que a Cidade de

São José da Lapa não se encontra dentro do espaço de proteção; embora algumas áreas necessitem

deste cuidado, como o exemplo da região Leste.

Ao analisarmos os dois mapas percebemos que os dados obtidos dão uma visão inicial do

problema, mas são insuficientes para delimitar com precisão as áreas favoráveis à ocupação

urbana. Diante do impasse, foi produzido um mapa registrando as áreas de conflitos entre as áreas

de necessidade de proteção ambiental e das áreas com potencial de expansão urbana.
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Figura 10: Mapa de Necessidade de Proteção Ambiental
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4.2.3. Análise do Mapa de Conflito do Potencial de Expansão Urbano com a Necessidade de

Proteção Ambiental

Na análise do Mapa de Conflito de São José da Lapa foi possível perceber que a maior parte da

área mapeada encontra-se distribuída por áreas de conflito médio e médio alto. Isto não impede

que ocorra expansão da malha da cidade, mas que há a necessidade de um melhor planejamento e

estudo para que ocorra ocupação urbana.
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Figura 11 – Mapa de Conflito do Potencial de Expansão Urbano X Necessidade de Proteção Ambiental
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V – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O geoprocessamento é uma poderosa ferramenta que nos dias atuais vem se alinhar aos diferentes

tipos de estudos e ciências que ajudam a conhecer, planejar e desenvolver o espaço.

Neste trabalho, o geoprocessamento foi utilizado para perceber espacialmente como a cidade de

São José da Lapa encontra-se distribuida no envolto ecológico. Esta análise era necessária, devido

aos constantes processos de alagamentos que a cidade vem sofrendo, principalmente nos períodos

de chuvas que ocorrem durante a primavera e o verão.

Diante desta análise foi possível constatar que a cidade de São José da Lapa possui enormes áreas

para desenvolver e aplicar a expansão de suas fronteiras urbanas, mas para executá-la, devem-se

respeitar os limites ambientais que são impostos pela natureza. Os limites ambientais se

enquadram na manutenção e preservação de suas matas, e das áreas impróprias à ocupação devido

às alta ou muito baixas declividades. Além disto, o planejamento deve fazer parte de um princípio

obrigatório para qualquer cidade que tende a ampliar a ocupação de seu território, pois se não

planejada, as conseqüências e prejuízos para a cidade e população podem ser muito maiores.

Este trabalho apresenta-se como concluído nos seus objetivos, já que não tínhamos a intenção de

apresentar soluções aos problemas existentes, mas de auxiliar a determinar os motivos, segundo

aspectos espaciais. Além disto foi possível oferecer mais uma ferramenta para auxiliar o

planejamento de uso e ocupação da cidade.
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No entanto, deixaremos algumas sugestões que, diante do estudo da espacialidade, foi possível

perceber como causas e conseqüências dos alagamentos. A primeira sugestão deve-se a

possibilidade de manter e até mesmo ampliar as áreas de preservação ambiental, que além de

oferecem um conforto para as populações, permitem uma maior permeabilidade do solo,

dificultando os alagamentos, pois antes da água escoar, ela infiltra no solo. Outra sugestão é a

desocupação e/ou impedimentos que se fazem necessário a não ocupação das áreas de baixa

altitude e de baixa declividade, pois estes locais tendem a funcionar como áreas receptoras de água

e com poucas alternativas para escoamento.

Seguindo algumas das medidas sugeridas e com o planejamento de ocupação para áreas futuras, a

perspectiva para os alagamentos e enchentes que ocorrem na cidade de São José da Lapa, tornar-

se-ão menos freqüentes.
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